
1. Menú principal > Configuració 
Personalitza els teus propis Tipus de 
nota, assigna festius i vacances... entre 
moltes altres opcions per configurar.

2. Grup-classe                                                           
Crea tants grups com necessitis, escull 
un color per a cada un, defineix l’horari 
de classes...

3. Alumnat                                              
    Pots importar el llistat d’alumnes 

des de la plataforma educativa de 
cada comunitat, massivament amb 
l’editor o un a un des de l’ aplicació.
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Quadern de notes 

3. Mitjançant les columnes de càlcul i el 
potent Generador de fórmules obtindràs 
les notes mitjanes dels teus alumnes al més 
pur estil Excel.

1. Tipus de nota

A) Utilitza qualsevol dels Tipus de nota
que venen predeterminats:

Text
Teclat numèric
Selector numèric 0 – 10 i 0 – 100
Selector textual A – F 
Selector textual Insuficient – Excel·lent
Selector icones: cares
Assistència

b) Crea els teus propis Tipus de nota:

Text obert
Teclat numèric
Selector numèric
Selector de valors
Selector d’icones

2. Gaudeix de múltiples recursos per 
avaluar: positius i negatius, rúbriques, 
càlculs basats en l’assistència...

Oculta, Ordena, 
Edita i Elimina les 

columnes creades 
fent un clic 
sobre elles.
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Llistat d’assistència: 
 

Plànol de classe 

1. Registra l’assistència diària dels teus 
alumnes amb les icones predefinides o 
escull les que vulguis utilitzar i defineix 
el valor corresponent per avaluar 
l’assistència.

2. Aplica el filtre per ocultar l’assistència 
d’un període concret.

3. Exporta l’assistència del grup en 
format csv (Excel) o la d’un alumne en 
concret mitjançant l’informe individual.

1. Crea diferents plànols per a cada 
grup-classe i visualitza la fotografia 
i el nom dels alumnes. 

2. Distribueix lliurement els alumnes 
a l’aula i crea grups de treball. 

3. Escull un alumne a l’atzar dins el pla 
mitjançant la vareta màgica. 

4. Oculta i mostra alumnes.
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Diari de classe i planificació
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1. Cada grup-classe té el seu propi diari.

2. Tindràs accés a la vista setmanal vertical 
que et permetrà visualitzar la programació i el 
seguiment del grup-classe.

3. Podràs adjuntar documents 
i imatges per al treball a l’aula.

4. Planifica els teus esdeveniments             
mitjançant el calendari i crea recordatoris.



Recursos 

1. Importa i gestiona diferents tipus 
d’arxius per a les teves classes: 
documents, imatges o enllaços URL.

2. Adjunta recursos també el Diari de 
classe, a la fitxa de cada alumne, a les 
cel·les d’avaluació, a les anotacions...

3. Emmagatzema i visualitza els formats 
d’arxiu més freqüents: pdf, Excel, 
Word, jpg...

.DOC
.AI

.XLS
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Sincronització de dades

1. Mantingues actualitzada la teva informació entre tots 
els dispositius: Tablet, Smartphone i ordinador.

2. Accedeix a les teves dades en qualsevol moment i lloc.

3. Protegeix la teva informació en tot moment, sense 
haver de preocupar-te de fer còpies de seguretat. 
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Sobre l’aplicació
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1. Horari: Disposa d’un pràctic horari de classes amb vista setmanal i                   
completament configurable, setmana A-B ... 

2. Calendari: Crea esdeveniment amb avís, visualitza classes i festius amb                     
vista setmanal o mensual, integra-ho tot amb el teu dispositiu...

3. Anotacions: Organitza les teves reunions, esdeveniments de grup i entrevistes.

4. Informes i estadístiques: Crea informes totalment personalitzables amb          
gràfics, taules i notes.

5. Exportació: exporta totes les dades de l’aplicació a Excel.

6. Comunicació: contacta amb l’alumne o els seus responsables via e-mail.

7. Altament personalitzable: Múltiples opcions de configuració en                         
diferents funcionalitats.

8. Ajuda: Servei d’atenció i resolució de dubtes, amb disponibilitat de                        
tutorials i vídeos.

9. Offline: Utilitza l’aplicació a la teva tablet i smartphone encara que no disposis            
de connexió a Internet.

10. Seguretat i protecció de dades: Sistema d’acord als últims estàndards de 
seguretat internacionals. 
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