
QUÈ TROBEM A 
L'APP

Visió responsables



DESCARREGAR L’ APLICACIÓ (APP)

Visió responsables          

Per enviar usuaris i contrasenyes als 
responsables:

Gestió> Contrasenyes alumnes i famílies

Els responsables rebran 2 correus electrònics: un amb un arxiu adjunt amb
l’usuari i un altre amb un vincle per crearse la contrasenya



PÀGINA D’INICI

Visió responsables          

Tot el que poden trobar a

l’APP



Per activar o desactivar els mòduls:
Administració> Acadèmic> Estructura de cursos> Cicle/Etapa> Visió de les famílies>

Vincles del sumari> Editar

Activar SÍ/NO i agrupar mòduls per categories



HORARI

Visió responsables          

NOTÍCIES

Visió responsables          

Per crear Notícies:
Comunicació> Gestió de notícies



FOTOS

Visió responsables          

MISSATGERIA INSTANTÀNIA

Visió responsables          

Per crear Àlbums de fotos:
Comunicació> Gestionar àlbums de fotografies

Per activar la missatgeria instantània:
Icona Missatgeria instantània> Accions> Configuració

CAL

CONVERSA

GRUP DE DIFUSIÓ

XAT



DIA A DIA

Visió responsables          

Per crear paràmetres de Control d’aula:
Administració> Acadèmic> Estructura de cursos> 

Cicle/Etapa> Icona Control de l’aula

Per activar que puguin descarregar-se el butlletí: 
Administració> Acadèmic> Configuracions > Etapa> 

Icona Fitxa de l’alume

CAL

Es podran descarregar el butlletí 2 dies després de la data de tancament de l’avaluació

S’ha passat llista



DIA A DIA

Visió responsables          

Per crear paràmetres de Control d’aula:
Administració> Acadèmic> Estructura 
de cursos> Cicle/Etapa> Icona Control 

de l’aula

Paràmetres diaris:
Si al crear un paràmetre el nom del paràmetre 

conté certes paraules claus, al davant apareix una 
icona, segons la següent taula:

Activant l’opció ‘Activitat treballada’ 
permet pujar una fotografia i un escrit

CAL

Es pot pujar per sessió o per dia depenent 
de les configuracions



CALENDARI

Visió responsables          

Tutors/docents NO necessiten cap permís per posar esdeveniments al calendari dels seus alumnes.
Per fer-ho:
Pestanya Calendari> Nou esdeveniment

Les entregues de deures es poden 
informar directament des del 

calendari o des del mòdul 
‘Entrega de treballs’. 



RECURSOS

Visió responsables          



RECURSOS

Visió responsables          

Per penjar arxius al suro:
Matèries> Matèria> Continguts> Nou punt> 
Recursos didàctics (cal almenys crear un punt)

Per penjar recomanacions:
Matèries> Matèria> Eines del professor

Per penjar arxius a la carpetes:
Administració> Arxius> Carpetes 

públiques

Si es volen introduir els apartats dels objectius 
generals i específics de les programacions didàctiques 
per tal que els docents els puguin omplir, cal fer-ho 
des de:
Administració> Acadèmic> Estructura de cursos> 
Cicle/Etapa> Continguts i eines de la matèria

Cal que els docents tinguin l’eina activada. 
Per activar-la:
Administració> Acadèmic> Estructura de cursos> 
Cicle/Etapa> Continguts i eines de la matèria

El que es pengi a les carpetes públiques ho veuran 
tots els usuaris de l’escola



MENÚ

Visió responsables          

Per penjar els menús:
Gestió> Menjador> Administrar menús> 
Modificar menús> Escollir mes> Pujar arxiu 
o omplir manualment el quadrant

Es recomana utilitzar el mòdul de menjador per 
utilitzar aquesta eina



GESTIONS

Visió responsables          

Els pares poden veure i sol·licitar entrevistes als tutors.
Per activar-ho:
Administració> Tipus, configuracions i 
importacions/exportacions> Altres configuracions> 
Apartat ‘Visió de les famílies’

Entrevistes

Si no s'activa aquesta opció, els responsables no podran ni 
veure ni sol.licitar entrevistes.

Si s'assigna al tutor l'hora d'entrevistes (Administració> horaris> 
hores lectives i no lectives), els responsables podran escollir dia i 
hora d'entrevista (únicament des de la versió escriptori). 
Una vegada seleccionada una hora, 
aquesta quedarà indisponible para ser escollida de nou.

Si s'activa l'opció, els responsables podran veure els 
Assistents/Resums/Acords de l'entrevista.



GESTIONS

Visió responsables          

Cal validar els avisos que facin els responsables. Sumari> Avisos de consergeria> 
Llistat d'avisos> cercar avís> Marcar com a vist.

Avisos de consergeria
Autoritzacions

Els pares poden realitzar avisos de consergeria. 
Per activar-ho: 
Administració> Acadèmic> Estructura de cursos> 
Cicle/Etapa> Visió de les famílies> Activar:

Per crear autoritzacions:
Gestió> Autoritzacions

Hi ha l'opció de crear autoritzacions digitals (veure manual)



REBUTS

Visió responsables          

Per definir l’escrit del mail i l’estat del rebuts que es vol mostrar:
Gestió> Rebuts> Configuracions del mòdul de rebuts> Visió dels 
responsables

Els pares poden consultar els rebuts i, si es vol, es 
pot habilitar perquè els puguin pagar amb targeta.
Cal fer-los visibles.

Per fer visibles els rebuts (un cop feta la remesa): 
Gestió> Rebuts> Blocs de rebuts> Escollir mes> 
Icona ‘Visible als responsables’
Un cop fets visibles, es pot enviar un mail
informant que ja tenen els rebuts disponibles a la 
plataforma 

Per gestionar rebuts:
Gestió> Rebuts

Per activar el pagament amb targeta: veure manual 'Passarel.les de pagament electrònic'



SERVEIS

Visió responsables          

Si es vol que els responsables puguin fer altes/baixes 
d'inscripcions, veure l'assistència o habilitar el 
pagament amb targeta, cal activar-ho:
Administració> Acadèmic> Estructura de cursos> 
Cicle/Etapa> Visió de les famílies> Vincles del sumari> 
Cercar els serveis

Per gestionar els serveis:
Gestió> Escollir servei> 
Acollida/Menjador/Transports

EXEMPLE D’INSCRIPCIÓ



3 RATLLETES

Visió responsables          

Es poden donar d’alta més d’un usuari (ex. ser 
docent i pare a la vegada; tenir fills matriculats a 
diferents escoles amb Clickedu)

Fent el 'log in' amb un fill, ja es pot accedir als 
germans corresponents.

Permet sincronitzar el calendari Clickedu amb el 
calendari del mòbil.

Per guardar les fotos directament al carret del 
mòbil.Per accedir a la versió escriptori 

(web)

Per tancar la sessió. No és necessari fer-ho, ja que per tornar a entrar, s'haurà d'introduir de nou l'usuari i la contrasenya.



AVISOS PUSH

Visió responsables

Es poden rebre avisos al mòbil amb relació a:
Assistència/Missatgeria instantània/Entrevistes/Rebuts (quan es facin visibles).

Per activar els avisos push:
Administració, tipus, configuracions i importacions/exportacions.



MANUAL EDITABLE PER A LES FAMÍLIES

Visió responsables

Al manual de Clickedu disposeu d'un 'Manual editable per a les famílies' per tal que el pugueu editar 
i fer arribar a les vostres famílies, amb la descripció d'aquells apartat que vulgueu activar.

https://learning.clickedu.eu/manual.php?id=TEM_1494&titol=manual-editable-per-a-les-families

https://learning.clickedu.eu/manual.php?id=TEM_1494&titol=manual-editable-per-a-les-families



