Manual de Clickedu per a les
famílies
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Entrar a la plataforma
Per entrar a la plataforma, podeu accedir a la pàgina web de la llar d’infants
Utmar www.llarinfantsutmar.cat i clicar sobre el logotip de Clickedu, situat a
la part superior dreta.

També podeu accedir directament a través de http://utmar.clickedu.eu/

A la pantalla principal de la plataforma, heu d’introduir:
nom de l’usuari: és el vostre DNI /NIE (amb la lletra en majúscula)
contrasenya: és el vostre DNI /NIE (amb la lletra en majúscula)
i prémer INICIA.
Podreu canviar la contrasenya posteriorment.
En cas que el nom de l’usuari o contrasenya siguin incorrectes, sortirà el
missatge 'Usuari o Contrasenya INCORRECTE'.
Si no recordeu la vostra contrasenya, premeu ¿Has oblidat la contrasenya?,
poseu l’adreça de correu electrònica a la que està enllaçat l’usuari i
seleccioneu Actualment sóc usuari de Clickedu i no recordo la contrasenya. Si
l’adreça coincideix amb la de la fitxa de l’usuari, s’enviarà un correu electrònic
amb un enllaç. Prement aquest enllaç, rebreu un altre missatge amb la nova
contrasenya.
Si apareix un missatge dient que l’adreça de correu no es troba al sistema o
que hi ha dos usuaris amb la mateixa adreça, contacteu amb el centre escolar
i ho solucionarem.
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Pantalla d’inici
A l’entrar a Clickedu accedireu a aquesta pantalla que us permetrà navegar per
la plataforma i accedir fàcilment a totes les eines.

A la barra superior de la pantalla (comú a tota la plataforma) podeu veure el
nom de l’escola, el vostre nom, un menú de funcionalitats i el nom del vostre
fill o filla.
Si teniu més d’un fill/a al nostre centre, podeu fer servir el desplegable de la
barra superior per accedir a la plataforma del vostre altre fill/a sense
necessitat de tancar la sessió i tornar-la a obrir amb el nom d’usuari de l’altre
fill/a.
A la columna de l’esquerra podeu trobar el menú per tal de navegar entre els
diferents blocs de la plataforma, i a la columna de la dreta, el calendari, les
notícies i els butlletins informatius.
Al centre de la pantalla podeu veure els mòduls visibles.
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Menú superior
A la part superior de la pantalla hi trobareu un menú amb diferents icones.
Cada una correspon a una funcionalitat.

1. App Clickedu
Clickedu disposa d’una aplicació mòbil que es pot descarregar des del mòbil o
tauleta amb sistemes operatius iOS i Android.

La URL a posar és: utmar.clickedu.eu
La primera vegada que desitgi accedir des del mòbil, un cop introduïts l’usuari
i la contrasenya, se li sol·licitarà que autoritzi l’accés. Això ho haurà de fer des
de l’ordinador accedint a aquesta funció. Haurà d’anar a aquesta pantalla i
clicar el símbol “+” de l’autorització.
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2. Configuració
Sempre que ho desitgi podrà canviar la seva contrasenya. Haurà de clicar sobre
el dibuix de l’engranatge. Haurà de posar la contrasenya actual i canviar-la per
la nova.

3. Missatgeria
Aquesta és una eina per facilitar la informació entre vostè i l’escola.

4. Desconnectar
Per seguretat, Clickedu es tanca automàticament quan fa una estona que no es
fa servir. També podeu tancar la sessió clicant sobre la X.
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La meva fitxa
Des d’aquest bloc pot veure la informació relacionada amb el seu fill/a: resum
d’assistència, notes, horari, etc.

1. Dia a dia
A la pestanya Dia a dia podeu veure el resum d’assistència del curs, els
paràmetres de control de l’aula (menjar, descans, deposicions, etc).

2. Informació acadèmica
A la pestanya Informació acadèmica hi trobarà els informes quatrimestrals.
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3. Dades personals
A la pestanya Dades personals podeu consultar les vostres dades i les del vostre
fill/a.

Les dades de comunicació són les que ens heu facilitat per utilitzar-les per a
contactar amb vosaltres, i són les que utilitza Clickedu per enviar
comunicacions automàtiques, com correus electrònics, SMS, informació
d’assistència, correus genèrics, etc.
L’alumne pot veure les dades dels seus responsables.
Amb el botó Modificar podeu canviar les vostres dades per actualitzar-les en el
cas de que estiguin malament o d’actualitzar-les si hi ha qualsevol canvi.
Aquests canvis no es faran efectius fins que el centre els validi.
També podeu accedir a aquesta pestanya des de la pantalla d’inici, clicant
Modificar dades.
Per a qualsevol consulta relacionada amb l’accés a Clickedu, el responsable de
sistemes de l’escola us podrà atendre a Secretaria (c/ Molí 48 d’Esplugues de
Llobregat) el dilluns 9 i divendres 13 de setembre, de 9:15 a 9:45h.

