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Info Escola és un conjunt
d’aplicacions informàtiques
que permet dinamitzar els
avisos, circulars o
informacions que genera
l’institut per als professors,
pares o alumnes.
Les informacions es poden
generar fàcilment des de
qualsevol ordinador o tablet i
es poden mostrar en dos tipus
de dispositius:
 Pantalles informatives que
mostrin informació general
(espais públics) o específica
(sala de professors).
 Telèfons mòbils de
professors, pares o alumnes.

INSTAL·LACIÓ DE L’APLICACIÓ PER A TELÈFONS MÒBILS
AMB SISTEMA OPERATIU ANDROID
Properament Info Escola estarà disponible a Google Play i es podrà
descarregar directament (sense cost) des de la botiga d’aplicacions per a
Android. Mentrestant l’aplicació està disponible a la web de ciències
naturals.

Aplicacions externes a Google Play
Alguns telèfons mòbils venen configurats de fàbrica per acceptar només
aplicacions de Google Play i mostraran un missatge quan intentem instal·lar
una aplicació externa. Anem doncs a configurar el nostre mòbil per tal que
accepti altres orígens d’aplicacions.

Busquem la icona d’ajustaments.
Dins d’ajustaments hi ha varis grups d’elements que es poden configurar.
Busquem el grup relacionat amb Seguretat i finalment l’opció Orígens
desconeguts i activem que el dispositiu pugui acceptar aplicacions externes
a Google Play.

Instal·lació

Un cop configurat el mòbil,
anem a descarregar
l’aplicació de la web de
ciències naturals. Tota la
informació sobre Info Escola està disponible en aquesta web i inclou
[Haga clic aquí para agregar una descripción]
una explicació general del seu funcionament, manuals detallats del
funcionament de cada aplicació i una zona de descàrregues on es poden
obtenir totes les aplicacions.
La pàgina de descàrregues la podem localitzar en aquesta adreça:
http://cienciesvirtuals.com/?page_id=1275
Accedim a la pàgina de descàrregues i busquem al final de la pàgina
l’apartat del gestor de notificacions per a mòbils i tablets. Fem un clic
sobre l’enllaç a InfoEscola.apk i acceptem que volem fer la instal·lació de
l’aplicació.
Un cop instal·lat necessitareu configurar Info Escola per tal que enllaci
amb les bases de dades i el servidor d’internet on estaran ubicades les

informacions de l’institut. Si no es configura, Info Escola mostra informacions d’una “escola de demostració” que serveix
únicament per analitzar com funciona el conjunt d’aplicacions.

Configuració
Info Escola està format per varies pantalles que es poden desplaçar
d’esquerra a dreta o de dreta a esquerra. Utilitzi el dit per desplaçar la pantalla
a l’esquerra i localitzi la pantalla de configuració.
En aquesta pantalla es configuren diferents aspectes de l’aplicació, com ara els
missatges que volem seguir i la connexió amb el servidor del centre.
La configuració dels missatges permet indicar a l’aplicació quins missatges
volem que ens arribin. Si aquest apartat es deixa en blanc l’aplicació mostrarà
tots els missatges.
La clau del servidor és una codi alfanumèric (lletres i números) que engloba
tots els paràmetres que necessita l’aplicació per connectar-se al servidor de
dades a Internet. Aquesta clau us la lliurarà l’administració del centre. El
procediment és senzill. Premi el botó de la clau del servidor i introdueixi la
clau que us ha facilitat el centre.
L’aplicació enllaçarà directament amb els missatges emesos pel centre i es
configura de forma automàtica si sou professor, pare o alumne, per tal que
rebeu les informacions que vagin dirigides al vostre col·lectiu.

Manual d’usuari de l’aplicació
El funcionament d’Info Escola és molt intiutiu i gairebé no requereix massa documentació. Malgrat tot, si necessiteu una
informació més detallada de tots els aspectes de l’aplicació, us podeu descarregar un manual d’usuari que inclou totes les
aplicacions, a la mateixa pàgina de descàrregues de la web de ciències naturals o en aquest enllaç:
Enllaç directe: Info Escola – Manual d’usuari
Pàgina de descàrregues: http://cienciesvirtuals.com/?page_id=1275

