TUTORIAL DE CLICK EDU PER
FAMILIES
ATENCIÓ: PER MODIFICACIÓ EN LA PRIVACITAT DE CLICK EDU, ARA
QUAN ENVIEM RECORDATORI D’USUARI I CONTRASENYA DE LA
PLATAFORMA, REBREU CADA COSA EN UN MAIL DIFERENT.

1. INSTAL·LACIÓ DE L’APLICACIÓ AL MÒBIL

Si teniu un mòbil amb sistema operatiu android aneu a Play Store; si teniu iOS,
aneu a Apple store.
Cerqueu l’aplicació clickedu i descarregueu.
Un

cop

instal·lada,

us

demanarà

la

URL.

Heu

d’escriure

https://bruguers.clickedu.eu/ . Llavors us demana el vostre usuari i contrasenya.
Llavors, cal que activeu els permisos d’accés, entrant des de la web al vostre
ordinador:

Tots vosaltres l’heu rebut en el mail que ens heu comunicat a la matrícula. Si algú
no el té, cal revisar la safata spam o correu brossa , o bé posar-se en contacte amb
nosaltres per comprovar si les dades són correctes.
Haureu de triar un nom d’usuari, que pot ser el que vulgueu.

2. ACCÈS A CLICK EDU DES DE L’ORDINADOR
A la web del centre, http://www.insbruguers.cat/ , trobareu l’accés, a la part de dalt a
la dreta. També podeu entrar escrivint la URL a la barra del navegador,
https://bruguers.clickedu.eu/
Ara heu de posar el vostre usuari i contrasenya.

3. GESTIONS FREQÜENTS
Per aquestes gestions, cal entrar des del PC. La versió de l’app al mòbil, té algunes
limitacions.

3.1. Enviament de missatges

Quan entreu a missatgeria i seleccioneu l’opció “nou missatge”, s’obra un desplegable amb tots els
destinataris possibles.
Per enviar missatge a tutor o secretaria, des de la columna de l’esquerra, accediu al menú
“gestions”:

3.2. Recepció de missatges

Els missatges el centre envia a través de click edu a les famílies, els rebreu al mail que ens heu
facilitat en el moment de la matrícula. Us preguem que si hi ha canvis, ens ho feu saber.

3.3. Faltes d’assistència
Des de la columna de l’esquerra, accediu a “la meva fitxa”. Allà, en la pestanya “dia a dia”, podeu
trobar la informació sobre l’assistència i les faltes justificades o injustificades, així com els deures
i el material que porten a classe.

3.4. Exàmens i deures. Ítems avaluatius
Just

a

sota

d’on

trobeu

les

faltes

d’assistència,

podeu

veure

les

notes.

3.5. Butlletins de notes
Des de la columna de l’esquerra, accediu a “la meva fitxa” i a “informació acadèmica”. Allà
seleccioneu el curs actual i us surt l’opció de veure i descarregar els butlletins. Recordeu que els
butlletins també els rebeu per mail.
En l’avaluació final, també s’adjunta l’informe del consell orientador.

3.6. Canvi de dades
A la pantalla inicial, en l’apartat de “serveis” podeu trobar l’opció de modificar les
vostres dades.

3.7. Enquestes

Puntualment, podeu rebre alguna enquesta del centre. Per respondre, des del menú
principal heu de clicar a l’apartat de “serveis”.

4. ÚS DE L’APLICACIÓ AL MÒBIL
Aquesta és la primera imatge que veureu en entrar a
l’aplicació. Podeu veure l’horari del dia dels vostres
fills.

En la pantalla inicial, si cliqueu sobre les 3 ratlles que
surten a dalt a l’esquerra, podeu veure això. Des d’aquí, podreu
seleccionar accedir a la fitxa d’altres fills, veure el calendari o
canviar a la versió
d’escriptori.

Des del menú inferior, podeu accedir a la missatgeria. Si
cliqueu a “+”, podreu escriure missatge als destinataris
existents en el llistat.

Des del menú inferior, si accedir a “dia a dia”, podeu veure els paràmetres diaris, les absències, els
deures, les notes d’exàmens (a la fitxa “paràmetres”) i les notes de l’avaluació.
Des de l’opció de “calendari, podreu veure tots els conceptes importants: exàmens futurs, dies
festius i esdeveniments remarcables.

Qualsevol dubte, contacteu amb gestio.bruguers@insbruguers.cat ,
truqueu o escriviu whatsapp al 936621639.

