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Info Escola
Projecte de treball
Info Escola és una proposta que ha acollit l'Institut
Domènech i Montaner que té com a objectiu d’intentar
apropar les activitats que desenvolupa i en les que participa el
centre a tota la comunitat educativa (professors, pares i
alumnes), facilitant que tothom tingui una informació més
global sobre tots els aspectes en els que es “treballa” al centre.
En la vida diària de les classes i les activitats que realitzem al centre o externament,
generalment només estan informats els alumnes o professors que participen de forma
directa en aquestes actuacions i la resta d'alumnes, professors i famílies no poden tenir una
visió global del funcionament diari de l'institut.
Fins ara el sistema més habitual que ha utilitzat el nostre institut per fer arribar la informació
sobre les diferents activitats que realitzem és el de penjar notificacions a les cartelleres
informatives de l'institut o les circulars en paper que es lliuren als alumnes.
Les circulars són el sistema més utilitzat per informar els alumnes i les famílies de les
activitats generals, tot i que tenen alguns inconvenients. D’entrada resulta un sistema costós
i lent que basa les seves possibilitats d'èxit en que els alumnes transmetin la informació a
casa i que aquesta transmissió es faci, i que es faci a temps (dins dels terminis previstos).
Des de començament de curs que treballem en el disseny d'un sistema que ens permeti
aquest acostament de la comunitat educativa a la vida diària del centre. Aprofitarem el fet
que som un institut amb un vessant molt tecnològic (amb especialitats formatives en
electrònica, electricitat i mecànica), amb una bona dotació i implementació de recursos
tecnològics i amb un molt bon equip de persones, per tal de crear un nou sistema que resulti
més àgil i que ens permeti transmetre millor la informació entre tots els actors que
intervenen en el dia a dia del centre.
El resultat d'aquest sistema és un conjunt d'aplicacions informàtiques que s'agrupen en el
que anomenem Info Escola i el nostre objectiu és posar-les en marxa durant el primer
trimestre de 2015.

Com funciona Info Escola?
Info Escola està format per diferents aplicacions informàtiques per a ordinador, tablet i
telèfon intel·ligent (smartphone). Una primera aplicació permetrà editar (crear, modificar,
esborrar, ...) les informacions a trametre.
Una segona aplicació mostrarà aquestes informacions en pantalles informatives ubicades al
centre i una tercera permetrà als alumnes, pares o professors rebre les informacions en el
mateix moment en que es preparin.
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D’aquesta forma, el mecanisme per fer arribar les informacions als seus destinataris
(professors, pares i alumnes) serà doble. D'una part a través de les pantalles informatives a
l'institut i de l'altra a través dels dispositius mòbils (smartphones o tablets) dels professors,
pares i alumnes mitjançant aplicacions específiques.
Pantalles. La previsió és instal·lar-hi dues pantalles que aniran mostrant informació
detallada de les accions en que participem, informacions sobre les activitats educatives de la
vida diària de les classes i altres notificacions que s’hagin de transmetre als alumnes, als
pares (quan ens visitin) o als professors.
Una de les pantalles estarà situada al vestíbul, i mostrarà informacions per a pares i alumnes
de forma continuada durant l'horari de funcionament de l'institut.
La segona pantalla estarà instal·lada a la sala de professors i mostrarà informacions dirigides
a aquest col·lectiu. Les pantalles estaran connectades a la xarxa informàtica de l'institut i
aniran mostrant les informacions de forma rotatòria durant els horaris en que el centre
estigui obert.
Smartphones / Tablets. S’han dissenyat aplicacions específiques per a Android i iOS per
poder-les utilitzar en dispositius mòbils (smartphones o tablets). Aquestes aplicacions
aniran mostrant els avisos, informacions o notificacions i també avisaran de l'arribada de
d’altres de noves. Aquests avisos i notificacions poden incloure imatges o arxius de qualsevol
tipus (PDF, Word, Excel, ...).
El centre farà arribar als diferents col·lectius de la comunitat docent una informació
detallada sobre aquests nous elements informatius, manuals d’ús de les aplicacions, adreces
web on aquests elements estaran disponibles i el mecanisme per a la seva descàrrega i
instal·lació.
En aquest esquema hem volgut mostrar de forma gràfica el funcionament d’Info Escola
utilitzant diferents tipus de mitjans tecnològics per fer arribar a pares, alumnes i professors
les informacions sobre l’activitat educativa de l’institut.
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Característiques tècniques generals
Info Escola desa totes les informacions al núvol, de forma que estaran accessibles en
qualsevol moment, en qualsevol lloc (amb connexió de dades mòbils o wifi) i des de diferents
tipus de dispositius.
Es composa bàsicament de tres aplicacions que funcionen en entorns Windows, Android i
iOS (Apple).

Generador de missatges (IEeditor)

La utilització bàsica d'aquesta primera aplicació serà sota entorns Windows o Android amb
pantalles d'un mínim de 10 polzades. És l’aplicació que permet la creació i modificació dels
missatges o informacions a trametre. Permet compartir la informació entre diferents
dispositius i treballar en entorn multi usuari.
Cada missatge incorpora un conjunt d’informacions referents a la informació que es vol
transmetre, com ara títol, informació a transmetre, data d’inici, data final o una imatge
(opcional). També permet afegir documents en qualsevol format (PDF, Word, Excel, ...).
Les dates d’inici i final indiquen el període en que estarà actiu el missatge.
Els missatges també incorporen dades relatives al sector a qui van dirigits (professors,
alumnes, pares, ...) i al nivell educatiu dels alumnes a qui afecta.
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El nivell educatiu pot ser general (per a tots els nivells) o específic (per exemple 5é de
primària o 1ESO-A) i servirà per filtrar (si així ho seleccionen) els missatges que rebran els
pares o els alumnes en els seus dispositius mòbils.
Des d'aquesta aplicació es configuren també les aplicacions que gestionen les pantalles
informatives per definir quin tipus de missatges han de presentar i tots els elements visuals
que mostren la informació.

Lector de missatges per a pantalles informatives (IEtv)
Aquesta aplicació està dissenyada per funcionar en miniordinadors tipus Raspberry o
Cubieboard que incorporen una versió específica del sistema operatiu Android. Aquests
dispositius tenen l’avantatge del seu baix cost i del baix consum, per la qual cosa resulten
ideals per a funcionar de forma permanent en pantalles d’informació.

En el nostre cas utilitzarem una versió de Cubieboard que es connecta a la xarxa internet del
centre a través de wifi o de cable RJ45 i que anirà presentant els missatges actius de forma
cíclica.
La configuració dels elements visuals de les pantalles i de la informació que presenten
(pública o dirigida només al professorat) és realitza des de l'aplicació de gestió dels
missatges (IEeditor).
La configuració del temps que es mostrarà cada missatge té un valor predeterminat de 10
segons però es pot modificar per cada missatge concret.
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Gestor de notificacions mobils (smartphone o tablet)
Aquesta aplicació funciona en entorns Android o iOS i
la seva funció principal és mostrar els missatges actius
(filtrats per tipus de destinatari i data de vigència del
missatge).
L’aplicació es configura mitjançant un codi d'accés que
proporciona l'institut i que defineix la majoria de
paràmetres de connexió a la xarxa i del funcionament de
l’aplicació.
Requereix que els smartphones o les tablets disposin de
connexió de dades o wifi per poder actualitzar les
informacions a mida que hi hagi modificacions.
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Aplicació IEeditor (Editor de missatges)
Manual d’usuari
L’editor de missatges és l’aplicació principal d’Info Escola. Permet crear, modificar o
esborrar els missatges. Està disponible per a PC (Windows) i per a tablet. No s’aconsella la
seva utilització amb pantalles inferiors a 10 polzades.
Aquesta és la pantalla principal de l’editor. Com que hi ha un gran nombre de possibilitats i
de dades per configurar, anirem analitzant els seus elements pas a pas.

D’entrada, a la part superior tenim la barra de títol de l’aplicació que mostra el nom de
l’escola o institut. En el nostre cas mostra INS Domènech i Montaner. A dreta i esquerra
del nom del centre tenim uns botons que ens porten a dues opcions:
Informació sobre el programa. Indica la versió i una referència als autors
d’InfoEscola.
Ajuda del programa. Accedeix a la pàgina d’ajuda a la web de InfoEscola.
Sota de la barra de títol de l’aplicació tenim tres pestanyes que ens donen accés als tres
entorns principals: Missatges, Configuració i Configuració dels dispositius.
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Editor de missatges
Pestanya MISSATGES
En aquesta pantalla podem veure el llistat dels missatges en la columna de l’esquerra i els
detalls del missatge seleccionat a la resta de la pantalla.

Per passar d’un missatge a un altre només cal prémer (pantalla tàctil) o fer un clic (ratolí)
sobre la llista indicant el missatge que volem visualitzar i la pantalla de la dreta mostrarà les
seves dades. També podem utilitzar la barra de navegació que hi ha sota les pestanyes
principals:

Per ordre, els botons realitzen aquestes accions:
 Primer missatge. Mostra el primer missatge de la llista. Si hi ha una gran quantitat de
missatges a la llista és la millor manera d’anar al començament.
 Missatge anterior. Va al missatge anterior del que està mostrant actualment.
 Missatge següent. Va al missatge següent del que està mostrant actualment.
 Darrer missatge. Mostra el darrer (últim) missatge de la llista. Si hi ha una gran
quantitat de missatges a la llista és la millor manera d’anar al final.
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 (+) Afegir un nou missatge. Crea un missatge en blanc i entra en mode edició per a
poder completar les dades.
 (-) Esborrar el missatge actual. Esborra el missatge actual. Demana confirmació
abans d’esborrar.
 Edita el missatge actual. Permet modificar el missatge actual. Posant el cursor en
qualsevol espai on es pugui editar ja entra en mode edició sense necessitat de prémer
aquest botó.
 (√) Accepta les modificacions realitzades. Desa l’estat actual del missatge.
 (x) Cancel·la les modificacions realitzades. No desa l’estat actual del missatge i del
deixa en les condicions inicials. Hi ha dos elements que funcionen amb un control
d’edició propi: La incorporació d’una imatge i la d’un document. Aquestes
incorporacions no es poden cancel·lar. S’han d’esborrar amb els seus botons
corresponents.
 Actualitza les dades. Refresca la informació sobre els missatges. L’actiu i la resta.
 T+ Copiar missatge. Genera un nou missatge copiant les dades del missatge que s’està
visualitzant en aquest moment. Demana confirmació per realitzar la còpia.

Editor de missatges
Quins elements formen un missatge?
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Els elements (camps de la base de dades) que formen el missatge es troben a la part dreta de
la llista de missatges (a la zona indicada com a detall del missatge) i son aquests:


Títol. Serà la capçalera del missatge. És molt important que inclogui un resum del
contingut del missatge. A partir de la informació que hi aparegui al títol, els receptors
obriran o no el seu contingut.



Text. És el contingut del missatge. Pot tenir una longitud màxima de 2000 caràcters.



Link. En aquest apartat es pot introduir un enllaç a una pàgina web, formulari, arxiu,
imatge, ... (opcional). Qualsevol element que tingui una adreça es pot incloure en
aquest
apartat.
Així podrem tenir missatges que facin referència a informacions que es trobin a llocs
web sense necessitat d’haver de reproduir les informacions en el text del missatge.
Només cal indicar l’adreça i l’usuari podrà accedir directament als continguts. Per la
navegació web s’utilitzaran les aplicacions instal·lades al dispositiu.



Imatge. Es poden introduir arxius de tipus JPG, que és l’estàndard per a càmeres
digitals i smartphones. L’aplicació mòbil incorpora un visor per a aquest tipus
d’imatges sense necessitat de que el dispositiu en tingui un d’instal·lat.
Per contra, els altres dos elements que es poden incorporar als missatges (enllaços i
arxius) requereixen que el dispositiu tingui instal·lada una aplicació que els gestioni.
L’aplicació que mostra els missatges en les pantalles informatives també mostrarà les
imatges que s’adjuntin als missatges. Si un missatge incorpora text i imatges, la
pantalla es repartirà entre els dos elements. Si només incorpora text, l’espai destinat
a la imatge desapareix. Finalment, si un missatge no incorpora text i només incorpora
imatge, aquesta ocuparà tota la pantalla disponible.



Document. En aquest apartat es pot introduir un document de qualsevol tipus
(opcional). És el sistema ideal per compartir arxius PDF, Word, Excel, ...
Requerirà que els dispositius mòbils tinguin instal·lades aplicacions que puguin obrir
el tipus d’arxiu que s’adjunti.
Estem davant d’un element molt versàtil, ja que permet incorporar qualsevol tipus
d’arxiu.
Si el dispositiu no té cap aplicació instal·lada que gestioni el tipus d’arxiu concret,
senzillament no es podrà visualitzar el contingut de l’arxiu.



Temps. Aquest paràmetre s’utilitza només si el missatge apareix en pantalles
d’informació. Indica el temps que es mostrarà el missatge. El valor per defecte és de
10 segons. Per a missatges molt llargs pot ser necessari indicar més temps.



Data d’inici. A partir de quina data estarà actiu el missatge. Aquesta informació afecta
tant a les pantalles d’informació com a les aplicacions mòbils.



Data final. Fins a quina data estarà actiu el missatge. Ambdues dates (inici i final) són
incloses.
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A qui va dirigit el missatge. Es pot triar un destinatari, dos, tots, … depenent de la
informació que es vulgui transmetre.



Actiu. Es pot desactivar el missatge de forma temporal sense necessitat d’esborrarlo. Un missatge desactivat es mantindrà a la llista de l’editor però no apareixerà ni a
les pantalles d’informació ni als dispositius mòbils.



A quin nivell va dirigit el missatge. Pot ser un missatge general o pot estar
relacionat amb un grup d’alumnes específic. Si s’indica missatge general no és
necessari indicar nivell, grup o classe.

Editor de missatges
Pestanya INFORMACIONS
En aquesta pantalla podem veure, editar i modificar les
diferents informacions que mostra l’aplicació de lectura
de missatges per a telèfons mòbils i tablets.
La pantalla per editar aquestes modificacions és
aquesta:

Tutors: La idea és mostrar a l’aplicació de lectura de missatges, diferents dades sobre el grup
classe al que pertany l’alumne. Entre aquestes dades figura el nom del professor tutor, l’hora
de visita de pares i l’horari del grup classe. En aquesta pantalla podrem editar la taula de
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grups classe existents al centre, els noms dels professors tutors corresponents, les hores de
visita i afegir els horaris de cada grup en format PDF.
Dades Institut / Escola: Per tal de millorar la presentació de les informacions que mostrarà
l’aplicació mòbil, hem optat per crear un text amb format HTML (el que s’utilitza a les pàgines
web).
Aquest text es pot editar lliurement, de forma que l’escola o institut podrà seleccionar les
informacions que vol mostrar i destacar les que cregui més rellevants.
Per editar la informació d’aquest quadre de dades es requereix un editor HTML instal·lat a
l’ordinador. Si no es disposa d’aquest editor, es pot utilitzar l’editor online que es pot trobar
en aquesta adreça:
Editor HTML online: http://cienciesvirtuals.com/?page_id=1395
Seleccioni el contingut del quadre de dades. Fent un clic amb el botó dret a l’interior del
quadre i triant l’opció per seleccionar-ho tot. Un cop a l’editor online, premi el botó Fuente
HTML i enganxi tota la informació (la que vàrem copiar) a l’interior del espai d’edició.
Un cop editada o modificada la informació a l’editor online, hem de canviar a mode HTLM
(botó Fuente HTML), seleccionem tot el contingut i el tornem a enganxar al quadre de
l’aplicació.
Els camps Telèfon, Web i Facebook s’editen per separat per activar a l’aplicació mòbil uns
botons que permetran la trucada directa al número de telèfon o visitar la pàgina web o el
Facebook de l’escola. Si volem que aquestes informacions apareguin també a les dades de
l’escola, les hem de posar també al quadre HTML.
Dades Ampa: Funciona de forma similar a les de l’institut o escola.

Editor de missatges
Pestanya CONFIGURACIO
L’apartat de configuració permet introduir algunes dades que requereix l’aplicació per
funcionar de forma correcta.
La informació més rellevant és la clau del servidor, que connectarà l’aplicació amb la base de
dades a Internet. Aquesta clau del servidor només es subministra a l’equip directiu, que la
cedirà als professors que hagin de redactar, modificar o esborrar les informacions.
Part de les dades que es configuren en aquest apartat (nom de l’institut i logo) apareixeran
a les aplicacions de les pantalles d’informació i a les aplicacions mòbils com a referència de
l’escola o institut.
Si premeu la pantalla configuració es mostrarà una pantalla com aquesta:
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 Institut. Nom de l’escola o institut.
 Logo. Permet carregar una imatge corporativa de l’escola o institut.
Aquesta pantalla es mostrarà a les pantalles d’informació i a les pantalles d’inici de les
aplicacions mòbils. La imatge ha de tenir format JPG.
 Clau del servidor. Clau de configuració per enllaçar amb la base de dades dels
missatges ubicada al servidor d’Internet. Aquesta clau (text) la proporcionarà
l’administrador d’Info Escola de l’escola o institut.
 Nivell, curs i grup. Estructura en forma d’arbre de tots els grups classe que hi ha a
l’escola o institut. Les aplicacions mòbils podran seleccionar un grup classe per tal de
filtrar els missatges que reben.

Editor de missatges
Pestanya CONFIGURACIO DELS DISPOSITIUS
En aquesta pantalla es poden configurar diferents elements relacionats amb les pantalles
informatives. Colors, mides de la font de text de cada àrea, alçada de la barra del títol, …
Cada pantalla que es posi en marxa connectada a l’aplicació, generarà un registre en la taula
de dispositius, amb uns valors per defecte que es poden retocar per aconseguir els millors
resultats.
La informació més important a tenir en compte és si la pantalla mostrarà informacions per a
alumnes o professors, que s’indica a l’apartat d’ubicació.
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Un cop creats els registres de cada dispositiu, amb l’ajut d’un portàtil o una tablet i situats
davant la pantalla, podrem modificar visualment la configuració per tal que quedi al nostre
gust. La taula de dispositius es pot veure a la part esquerra, amb aquests dos camps:
 ID. Adreça MAC del dispositiu.
 Descripció. Descripció del dispositiu per reconèixer d’una forma més fàcil la seva
ubicació.
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Aplicació InfoEscola (Lector de missatges)
Manual d’usuari
El lector de missatges és una aplicació dissenyada bàsicament per a smartphones (telèfons
intel·ligents) o tablets. La seva utilització és molt intuïtiva i es basa en pantalles que es
desplacen lateralment (cap a la dreta o cap a l’esquerra). També incorpora un menú a la part
dreta de la barra del títol de l’aplicació.
De cara a facilitar el seguiment del que expliquem en aquesta informació, hem numerat les
diferents pantalles.

1-Pantalla d’inici
Aquesta és la primera pantalla que presenta l’aplicació.
Mentre es presenta aquesta pantalla l’aplicació treballa en
segon pla establint la connexió amb la base de dades
remota, filtrant les informacions que s’han de mostrar i
carregant les capçaleres de les informacions.
Per a realitzar aquestes accions es requereixen uns segons
d’espera. No sigui impacient !!
La pantalla mostra el logo de l’escola o institut, la versió del
programa que s’està utilitzant i, molt important, la
configuració del filtre dels missatges que estan actius.
En el nostre cas (pantalla de mostra) a la línia superior hi
diu:
Info Escola v1.3 – PF
Aquest “PF” indica que l’aplicació està configurada per a
rebre les informacions dirigides als professors. Si l’aplicació
es configura per rebre informacions dirigides als pares i
alumnes, la “PF” es converteix en “PA“.
“v1.3” indica que estem treballant amb la versió 1.3 de l’aplicació.

2-Pantalla de presentacio dels missatges
En aquesta pantalla es mostren els títols dels missatges que estan actius en aquest moment
determinat i per al sector per al que està configurada l’aplicació, que pot ser pares, alumnes
o professors.
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Per procedir a la lectura d’un missatge només cal prémer sobre el seu títol i s’obrirà una
finestra on apareix el text del missatge i fins a tres icones dels elements addicionals que es
poden incorporar al missatge.
En aquesta pantalla es mostren els títols dels missatges
que estan actius en aquest moment determinat i per al
sector per al que està configurada l’aplicació, que pot
ser pares, alumnes o professors.
Per procedir a la lectura d’un missatge només cal
prémer sobre el seu títol i s’obrirà una finestra on
apareix el text del missatge i fins a tres icones dels
elements addicionals que es poden incorporar al
missatge.
Per llegir qualsevol missatge només cal prémer sobre
el títol del missatge i aquest s’obrirà en una nova finestra que anomenarem “Finestra de
presentació dels missatges”. Aquesta finestra és un quadre que podem veure sobreposat
damunt de la pantalla de missatges.
El tic que porten els missatges a la part esquerra indicarà si els missatges han estat llegits
(tic il·luminat de color verd) o no (tic sense il·luminar).
També hi ha la possibilitat d’amagar missatges de la llista, si no ens interessen. Si premem
sobre un missatge durant uns segons l’aplicació preguntarà si el volem amagar o no.

2.1-Finestra de presentacio dels
missatges
En aquesta pantalla de mostra podem veure la finestra
amb el missatge.
Si analitzem la finestra, al peu podem veure que
incorpora tres icones que identifiquen els tres
elements addicionals que es poden afegir a un
missatge. Els tres elements són opcionals i, per tant, els
missatges poden incorporar un element qualsevol, dos,
tres o cap element.
En el nostre exemple l’usuari pot veure els tres
elements al peu del text del missatge.
Els elements que es podem incorporar als missatges
són: Imatge, Enllaç a una adreça web i Arxiu.
Recordem que aquests elements són opcionals.

Página 16

Info Escola


Imatge. Quan parlàvem de l’editor de
missatges ja havíem comentat que es
poden incorporar al missatge arxius de
tipus JPG. L’aplicació mòbil incorpora un
visor per a aquest tipus d’imatges sense
necessitat de que el dispositiu en tingui
un d’instal·lat.



Enllaç. Aquí trobarem enllaços a una pàgina web, a un formulari, a un document
ubicat a internet, ... Qualsevol element que tingui una adreça a Internet es pot incloure
en aquest apartat. Quan l’usuari premi sobre la icona, s’iniciarà una navegació web
amb les aplicacions instal·lades al dispositiu.



Arxiu. Aquest element és el més versàtil de tots, ja que permet incorporar qualsevol
tipus d’arxiu (PDF, Word, Excel, …) al missatge. La única limitació és que el dispositiu
tingui instal·lada una aplicació que permeti gestionar aquests tipus d’arxius. Si el
dispositiu no en té cap aplicació instal·lada, senzillament no es podrà visualitzar el
contingut de l’arxiu.

Per seleccionar qualsevol de les icones només cal prémer sobre elles i l’aplicació obrirà
l’element corresponent en una nova finestra (si es tracta d’una imatge) o intentarà activar
alguna de les aplicacions disponibles al mòbil o tablet per a accedir a l’enllaç web o a obrir
l’arxiu contingut al missatge.
Nota 1: És important tenir clar que mentre estem visualitzant el missatge, encara no s’ha
realitzat la descàrrega de les imatges o dels arxius inclosos. En el moment en que s’activi la
icona de la imatge o de l’arxiu, l’aplicació descarregarà l’element al dispositiu i el presentarà.
En funció de la velocitat de la connexió i de la mida de la imatge o arxiu, aquesta descàrrega
pot trigar uns segons.
Nota 2: Si només volem conèixer més informació sobre l’adreça de l’enllaç o sobre l’arxiu
sense navegar o descarregar-lo, podem prémer sobre la icona corresponent durant uns
segons, fins que aparegui un text emergent amb la informació sobre l’element adjunt.
Nota 3: Donat que els smartphones o tablets treballen amb un volum de dades limitat (quan
no estan connectats a una wifi), s’aconsella descarregar sempre les imatges o arxius quan el
dispositiu estigui connectat a una wifi, on no hi ha limitació del volum de dades.

3-Pantalla d’informacions
En aquesta pantalla es mostren diferents informacions
sobre l’institut. És un dels apartats en els que es preveuen
més modificacions per tal de donar les informacions que
puguin ser rellevants per a la comunitat educativa.
Les informacions les hem dividit en quatre blocs: Escola /
Institut, Tutoria / Horaris, Ampa i Calendari.
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3.1-Escola / Institut
En aquesta pantalla es mostren diferents informacions
sobre l’institut.
Dins d’aquestes informacions es poden indicar el telèfon
del centre, l’adreça de la seva pàgina web o l’adreça de la
seva pàgina a Facebook.
Les icones de la part inferior de la pantalla permeten trucar
directament al número de l’institut, visitar la pàgina web o
visitar la pàgina a Facebook.

3.2-Tutoria / Horaris
Aquesta pantalla mostra el llistat de grups classe de
l’escola o institut, amb el nom del professor/a tutor/a. Per
obtenir més informació sobre un grup classe busqui’l a la
llista de grups i premi sobre ell.
Un cop seleccionat un grup podrà veure algunes
informacions com ara l’especialitat que imparteix el tutor
o l’hora assignada per a les visites de pares.
La icona que apareix al costat del text “Horari del grup:”
permet descarregar o visualitzar l’horari del grup en
format PDF.
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3.3-Ampa
En aquesta pantalla es mostren diferents informacions
sobre l’Ampa (Associació de mares i pares d’alumnes) de
l’escola o institut.
Dins d’aquestes informacions es poden indicar el telèfon i
la persona de contacte, l’adreça de la seva pàgina web o
l’adreça de la seva pàgina a Facebook.
Les icones de la part inferior de la pantalla permeten
trucar directament al número de telèfon, visitar la seva
pàgina web o visitar la pàgina a Facebook.

3.4-Calendari
Aquesta opció no està encara disponible. Mostrarà una llista ordenada per mesos on figurin els
esdeveniments més importants al llarg del curs, com ara les dates de les avaluacions,
recuperacions, matrícula, dies festius, vacances o altres activitats.

4-Pantalla de configuracio
En aquesta pantalla es configuren diferents aspectes del
funcionament de l’aplicació, com ara els missatges que
volem seguir, la connexió amb el servidor del centre, les
dades de l’usuari de l’aplicació o alguns altres
paràmetres.
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4.1-Configuracio dels missatges
En aquest apartat indiquem a l’aplicació quins
missatges volem rebre.
Si només volem seguir els missatges que facin
referència a un grup classe (per exemple 1ESO-C),
configurarem en aquest apartat aquest grup classe. Un
cop seleccionat el grup premem al botó Fet. A partir
d’aquest moment només veurem els missatges que
estiguin relacionats amb el grup de 1ESO-C.
Per contra, si volem que ens arribin tots els missatges que es trametin, sigui quin sigui el
grup classe al que vagin dirigits, podem marcar el quadre Tots.
Nota 1: El centre pot marcar alguns missatges com a informacions d’interès general,
independentment del grup classe dels alumnes. Aquests missatges d’interès general
arribaran, encara que hagi configurat l’aplicació per visualitzar només els d’un grup.

4.2-Clau del servidor
La clau del servidor és un codi alfanumèric (lletres i
números) que permet connectar l’aplicació amb el
servidor de l’institut.
Per simplificar la connexió i evitar molts paràmetres
tècnics, tots els valors necessaris per configurar
l’aplicació estan inclosos en un únic codi que incorpora,
entre altres dades, paràmetres sobre la base de dades
on es desen les informacions, adreces de connexió a
internet del servidor i altres del perfil d’usuari.
L’escola o institut us proporcionarà aquesta clau i només caldrà introduir-la en aquest
apartat per tenir tota la aplicació configurada.
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4.3-Dades de l’usuari
En principi, Info Escola estava dissenyada per ser una
aplicació totalment anònima, sense necessitat d’aportar
cap informació per part de l’usuari i l’usuari pot optar
per mantenir aquesta privacitat.
Ara bé, amb la previsió de desenvolupaments futurs i
amb les capacitats tecnològiques actuals, si l’usuari opta
per mantenir aquest anonimat no podrà accedir a
algunes de les funcions del programa. La principal
d’aquestes funcions (que no la única) està relacionada
amb la recepció de documents adjunts en els missatges.
Mirem un exemple. Suposem que el centre redacta una informació sobre una sortida d’un
grup d’alumnes i que adjunta al mateix missatge el formulari que han de signar els pares per
autoritzar que el seu fill/filla participi a la sortida. Amb la tecnologia actual d’impressores,
només els usuaris avançats seran capaços de poder imprimir un document (un arxiu Word
o PDF que són els més habituals) que hagin rebut al mòbil. Aquest document s’haurà de
traspassar d’alguna forma a un ordinador PC i aquí si que el podrem imprimir d’una manera
fàcil.
Per fer-ho una mica més fàcil hem dissenyat una funcionalitat de l’editor de missatges
(l’aplicació que permet crear o modificar els missatges). Aquesta funcionalitat permet enviar
el missatge i el document adjunt per correu electrònic, en el mateix moment en que es
transmet per la xarxa Info Escola. Aquesta opció serà possible únicament si l’usuari ha
configurat aquí les seves dades. D’aquesta forma podrà rebre el missatge per duplicat, al seu
mòbil o tablet a través d’Info Escola i al seu correu electrònic.
Nota 1: Aquesta opció per rebre també els missatges al correu electrònic està en fase de
proves i s’incorporarà de forma definitiva quan aquesta fase de proves estigui acabada.
Nota 2: Si l’usuari és un pare/mare d’alumne, el nom a indicar serà el de l’alumne. El correu
i el número de telèfon ja poden ser els del pare o mare.

5-Menu general
Aquest menú està representat per
una imatge de tres punts quadrats
alineats verticalment, que apareix a
la barra de títol de l’aplicació.
Si premeu sobre els tres punts es desplega una pantalla
amb aquestes quatre opcions:
Actualitzar. Torna a carregar els títols dels missatges de
la base de dades del servidor. En altres paraules,
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actualitza la llista de missatges. Independentment d’aquesta opció, el programa realitza una
actualització automàtica periòdica per revisar si hi ha nous missatges o s’ha modificat
algun missatge.
Els missatges que estiguin llegits o amagats tornaran a aparèixer de forma normal a la llista
de missatges.
Web. Accedeix a aquesta web per conèixer més sobre el funcionament general d’Info
Escola i de les seves aplicacions per a PC, Android i iOS. En aquesta pàgina trobareu
informació detallada del sistema d’aplicacions InfoEscola i ajudes per conèixer com
funcionen les diferents aplicacions.
Ajuda. Accedeix a la pàgina d’ajuda sobre el funcionament d’aquesta aplicació concreta.
Sortir. El concepte sortir és una mica complicat quan parlem d’aplicacions per mòbils que
han de quedar a l’espera de l’arribada de nous missatges.
Per sortir de l’aplicació Android tenim tres vies: prémer el botó enrere, prémer el botó
central i aquesta opció Sortir. Les dues primeres tanquen el programa però deixen una part
funcionant (el que es coneix com a “resident”) que revisa temporalment els missatges i
avisa de l’arribada de missatges nous. La tercera via de sortida de l’aplicació (aquesta opció
del menú) tanca totalment l’aplicació i ja no es revisarà l’arribada de nous missatges.
Per a iOS la cosa és una mica més simple ja que no hi ha botó enrere. El botó central deixa
l’aplicació amb una part resident i aquesta opció Sortir del menú general tanca l’aplicació
totalment.
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Aplicació IEtv (Pantalles informatives)
Manual d’usuari
Aquesta aplicació està dissenyada per funcionar en miniordinadors tipus Raspberry o
Cubieboard que incorporen una versió específica del sistema operatiu Android. També pot
funcionar en tablets (Android) o en ordinadors PC (Windows).

L’aplicació revisa periòdicament la llista de missatges actius i els va presentant en pantalla
amb un interval de temps definit a la configuració del missatge. Quan arriba al darrer
missatge, revisa si hi ha missatges nous i torna a començar pel primer.
No disposa de gaires elements de configuració ja que s’ha dissenyat el seu funcionament en
miniordinadors que es trobaran ubicats a la part posterior de la pantalla informativa (una
TV convencional amb connexió HDMI) i que no tindran un accés fàcil per connectar o
desconnectar un teclat o un ratolí per poder treballar i modificar elements de configuració.
Per tant, no requereix que es connecti de forma permanent un teclat o un ratolí.
Aquest disseny ens porta a que la configuració es realitzi des de l’editor de missatges, que es
una aplicació accessible només al personal que genera informacions. Els elements a
configurar seran visuals sobre la presentació de la informació, si aquesta informació pública
o dirigida només al professorat, colors, etc.
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Només un element es configura directament en aquesta aplicació. La
coneguda “Clau del servidor” que enllaçarà l’aplicació amb el servidor
d’Internet.
Si revisem la pantalla anterior veurem que a l’esquerra del nom de
l’institut apareix un petit botó que accedeix a la pantalla on s’introdueix
la clau.
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