MANUAL PLATAFORMA CLICKEDU ALUMNES I FAMÍLIES
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Què és Clickedu?
Clickedu és una plataforma escolar en el núvol que utilitzem a l’escola i que
inclou:
•
•
•
•

un entorn virtual d’aprenentatge amb continguts digitals
la gestió acadèmica, administrativa i econòmica de l’escola
eines de gestió per al professorat, com la programació del contingut de
cada curs o el seguiment de l’evolució de l’alumne, entre d’altres.
una eina privada i segura de comunicació amb les famílies,

Amb això, s’estableix una comunicació alumne-família-escola fluïda i
actualitzada, en qüestions referides exclusivament tant als alumnes (notes,
deures, dates d’exàmens, presentació de treballs, petició de tutories, etc.), com
a l’escola en general o al grup classe (festius, notícies, fotografies, connexió
amb continguts digitals, etc.).

Com entrar a clickedu?
Hi ha diverses formes
1. A través d’Internet a la següent adreça:
https://aulabalear.clickedu.eu/
2. A través de l’enllaç que podeu trobar a la nostra web
www.aulabalear.org (Encara no disponible)
3. Descarregant la APP per a mòbils i tauletes de tots els sistemes
operatius. Es cerca a la tenda d’aplicacions CLICKEDU i es pot
descarregar de forma totalment gratuïta. S’ha d’introduir un usuari
i una contrasenya que vos donaran a l’escola
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Pantalla principal
Quan heu entrat a la plataforma, us trobareu una pantalla d’inici
semblant a aquesta

La plataforma permet més opcions que les que veieu a la imatge i amb els
temps podreu veure obertes més opcions de la mateixa, segons anem veient la
seva utilitat
A la part de l’esquerra podreu trobar el calendari i els esdeveniments propers;
dates dels exàmens, excursions, ... A la dreta trobareu les notícies, que
bàsicament seran les mateixes que es veuen a la web
A la part central, podeu trobar una sèrie d’icones que ens mostren la informació
acadèmica del / de la alumn@.
També es pot accedir a més apartats de la plataforma a través del menú
superior
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Aquests apartats són: (depenen un poc de l’etapa a la que es
troba l’alumn@)

Les meves matèries
Tindreu el llistat d’assignatures que fa el vostre fill/a, el professor que la
imparteix la mateixa i informació addicional

La meva fitxa
En aquesta pantalla hi trobarem quatre pestanyes

La primera, la pestanya ‘Dia a dia’ permetrà que els pares i alumnes, puguin
veure la següent informació, resumida dia a dia i detallada per avaluacions.

Aquí podeu veure el resum de les absències i retards i dels deures.
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Els paràmetres que podeu veure al requadre es poden configurar i encara
estem definint quins seran els millors per a cada etapa, en base a la opinió dels
docents i també la vostra.

Per obtenir informació més detallada bé podeu fer click a la icona de l’ull o filtrar
per dates
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La segona pestanya conté informació acadèmica de l’alumne, una altra
vegada el resum d’absències, retards i deures de totes les avaluacions. A la
part superior dreta veiem un desplegable, amb el qual podem canviar de curs
escolar per consultar les dades acadèmiques del curs que ens interessi. (Tot i
que ara mateix només tenim la informació referent a aquest curs)
Aquest desplegable apareixerà en totes les pestanyes d’aquest apartat de la
plataforma.
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Horari.
Desplegant damunt cada hora, podeu veure quin professor la imparteix i a
quina classe.
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Dades personals.
En l’última pestanya, Dades personals, es mostren les dades personals de
l’alumne i dels seus pares i les de Comunicació.
Les dades de comunicació són les que la família facilita a l’escola perquè
aquesta les utilitzi per contactar-hi, i les mateixes que la plataforma farà servir
per enviar comunicacions automàtiques, com ara correus electrònics,
informació d’assistència, tramesa massiva de correus electrònics, ...

La imatge que veiem, correspondria a la que veu un pare/mare.
Observem que té la possibilitat de veure-les (ull) i modificar-les (llapis).
D’aquesta manera els pares poden modificar les seves dades sempre que ho
necessitin. De totes maneres les modificacions han de ser validades pels
administradors del programa.
Si cliquem modificar (llapis) se’ns obrirà una finestreta i els responsables de
l’alumne (Pare/Mare) podran fer modificacions de les seves dades. Aquestes
modificacions es faran efectives un cop l’administrador del programa les hagi
validat.
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Seguim amb les opcions del menú superior

Continguts
Aquí podran veure si el seu fill / a té algun contingut digital, com per exemple
llibres digitals.

Calendari
On trobarà els esdeveniments del centre i com hem dit a l’inici també es pot
veure directament des de la pantalla inicial.

Carpetes
El següent botó és Carpetes, que dóna accés a l’espai que té l’alumne per
organitzar els seus arxius en carpetes, i a la Carpeta de Classe, que és un
espai compartit entre el tutor i els alumnes, és a dir, tot allò que un alumne hi
posa serà visible per al tutor, i tot allò que hi posi el tutor serà visible per a tots
els alumnes.

Missatges
El següent botó és Missatges, que dóna accés a: Converses amb el tutor,
Missatges (Missatgeria interna) i Missatges a
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Alumnes:

Pares:

Les converses tutor: només les pot iniciar el tutor i han de ser contestades
pels pares.
Missatges: correu intern similar a gmail i queda guardat com enviats o rebuts.
Aquí trobarà una agenda amb tots els contactes dels professors que té el seu
fill /a per a poder-li enviar un missatge. (Actualment i de moment desactivat)
Missatges a: (Només per pares). Serveix per poder enviar mails a la secretaria
del centre i al tutor.
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GERMANS:
Els pares i mares amb més d’un fill al centre poden alternar entre un germà i
l’altre sense sortir i tornar a entrar a la plataforma amb altra usuari, fent servir la
pestanya que es troba a dalt a la dreta.

•

•

IMPORTANT:
És important tenir les dades de contacte actualitzades, sobre tot l’adreça
de correu electrònic i els telèfons de contacte ja que la plataforma
enviarà comunicacions a través d’aquests mitjans. Revisau i actualitzau
les vostres dades. També reviseu l’horari i les matèries del vostres fills.
Per
qualsevol
dubte
o
consulta,
podeu
contactar
amb
clickedu@aulabalear.org
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