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1. Introducció 

La disciplina escolar es l’obligació que tenen els professors i els alumnes de seguir i 
complir unes normes. El centre ha de determinar les seves normes d’organització i 
funcionament, segons marca el Decret 102/2010 de 3 d'agost, d'autonomia dels centres 
educatius. Aquestes defineixen exactament el model de comportament, l’uniforme, el 
compliment d’un horari, les normes ètiques, les relacions al interior del centre d’estudis,... Les 
normes d’organització i funcionament del centre juntament amb el capítol 5 de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació (LEC) contemplen una normativitat respecte al tipus de sanció que 
s’ha de seguir en el cas que l’estudiant no compleixi la norma.  

Una bona actitud disciplinaria és un deure dels alumnes tal com indica l’article 22 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) i el capítol 2 del títol II del Decret 279/2006, de 4 
d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius 
no universitaris de Catalunya. 

L’objectiu de la disciplina escolar és l’ordre, la seguretat i el treball harmònic de l’educació 
dintre de l’aula. En una classe en la qual el professor trobi difícil mantenir l’ordre i la disciplina, 
els estudiants es poden desmotivar, i tot això provoca una pèrdua de qualitat en l’educació. 

La disciplina, depèn en gran mesura del nivell de relacions que s’estableix dintre de l’aula 
de classe, del interès que l’educador pot motivar en l’alumnat educant i del nivell 
de comunicació que s’estableix.  

La disciplina escolar ha estat citada, per exemple, com el primer problema a les escoles 
nord-americanes (Carlson 1987; Torpe 1987; Edwards 2006). En el cas d’Espanya un gran 
nombre de professors situen en els problemes de comportament dels alumnes la principal 
barrera en el desenvolupament del seu exercici professional (Goodson 1992). 

”Hay, no obstante, otra disciplina. En una orquesta el primer violín obedece al director 
porque está tan interesado como él en una buena ejecución (...). La disciplina de la escuela 
puede ser del tipo de la disciplina de la orquesta cuando los maestros son buenos”. 

Alexander S. Neill (1977) 

L’assistència a classe és un deure dels alumnes tal com indica l’article 22 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) i el capítol 2 del títol II del Decret 279/2006, de 4 
d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius 
no universitaris de Catalunya. 

L'absentisme escolar es un problema educatiu basat en la no assistència dels nens i nenes 
a l'educació formal en edats d'escolarització obligatòria. Cal diferenciar l’absentisme escolar de 
la desescolarització o abandonament escolar. Les conseqüències són una pèrdua de nivell 
cultural per a la persona i el país, el foment del treball il·legal i precari i l'aparició de problemes 
socials associats. 

En el dia a dia del centre s’han detectat tres tipus d’absentisme:  

- Esporàdic: alumnat que per voluntat pròpia falta a determinades hores, matèries o dies. 

- Terminal: abandonament dels estudis per manca d'èxit escolar. 

- Crònic: absències reiterades, sobretot a primer cicle. 

Les causes d’aquest absentisme són bàsicament la manca d’integració de l’alumne en el 
sistema escolar, falta de motivació de l’alumnat envers els estudis i la poca valoració de les 
famílies, no valoren les tasques del centre i no es preocupen en evitar les continues absències 
o retards dels seus fills. 

El present treball sorgeix de la necessitat d’actualitzar el sistema de control d’assistència i 
de gestió d’incidències. El treball persegueix el següents objectius: 

- Conèixer el sistema actual utilitzat en el centre pel control d’assistència i disciplina de 
l’alumnat.  

- Millorar el sistema d’informació Institut – famílies. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://ca.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3_formal


 

Optimització dels recursos per millorar el control de la disciplina i assistència en un centre                       3 

 

- Dissenyar un sistema sostenible per les notificacions i poder evitar paperassa 
innecessària. 

- Millorar l’assistència i la disciplina a l’aula. 

- Aconseguir una eina de registre i control de la disciplina i assistència en un centre. 

En primer lloc es realitzarà un estudi de l’estat actual i els mètodes que fa servir l’Institut, 
tenint en compte la càrrega horària que suposa pel professorat, i el impacte econòmic que té 
pel centre.  

Tot seguit, s’analitzaran propostes implantades en altres centres, així com propostes que 
sorgeixin de les conversacions mantingudes amb els responsables del centre. Tot això, serà 
objecte d’un estudi comparatiu on és plantejaran un seguit de propostes per millorar aquests 
punts febles i optimitzar els recursos disponibles del Institut, millorant les comunicacions Institut 
– famílies i evitar el consum innecessari de paper, intentant que tota aquesta informació quedi 
digitalitzada. L’estudi serà presentat al centre amb l’idea de poder ser aplicat. 

2. Definició i context del problema 

El control de la disciplina en el centre, es realitza mitjançant notificacions en diferents 
formats de paper que el professor posa a l’alumnat i que aquest ha de fer arribar a les famílies, 
perquè aquestes estiguin assabentades. Dels diferents tipus de notificacions es realitzen còpies 
pel coordinador, tutor o cap d’estudis, segons el cas. Referent al control de l’assistència es 
realitza mitjançant un full de seguiment de grup arxivat a la sala de guàrdia i a la gaveta de 
cada tutor a la sala de professors, posteriorment a l’arxiu del cap d’estudis. Per aquesta raó, 
actualment el centre presenta dificultats per poder controlar l’assistència de l’alumnat a classe i 
les notificacions disciplinaries no arriben a les famílies. Tot aquest procés també genera una 
càrrega horària improductiva pel professorat i un consum excessiu de paper.  

Durant el curs 2013-2014 s’ha registrat segons els fulls de control del centre un absentisme 
durant tota la jornada escolar d’un promig de 27 alumnes d’un total de 363 alumnes de 1r i 2n 
cicle d’ESO diàriament, així com que una mitjana de 11 alumnes de 1r i 2n cicle d’ESO arriben 
sistemàticament tard cada dia.  

Al impartir l’unitat didàctica a 2n ESO vaig poder patir en primera persona la problemàtica 
pel professor d’aquest absentisme. És molt complicat preparar activitats en grup (tipus puzzle) 
que ajudin a dinamitzar el procés d’aprenentatge, captin l’atenció i motivin els alumnes per 
aconseguir millorar els resultats acadèmics. Cada setmana faltava algun membre d’algun grup 
que no feia possible realitzar les activitats on cadascun desenvolupava rols diferents. 

ABSENTISME CENTRE CURS 13/14 ESO

7,44% 3,03%

89,53%

Absents

Retards

Sense absentisme

 

Grafico 1. Absentisme educació secundària al centre en el curs 13/14 

Altre problemàtica en aquest cicle es la disciplina. Hi ha un determinat nombre d’alumnes 
que tenen una actitud disruptiva a classe. Això provoca el desencadenament de 
comportaments no adients d’una gran part del grup, que dificulta la tasca del professor per 
poder desenvolupar la classe amb normalitat. El sistema actual per controlar aquest 
comportament no provoca la resposta que es vol aconseguir dels alumnes degut a l’abús que 
s’efectua d’ells i al incompliment per part dels alumnes per falta de control.   
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2.1. Sistema actual de control de faltes d’assistència 

L’actual sistema comporta molts problemes de seguiment i de veracitat de les absències i 
retards. Moltes trucades innecessàries, degut per exemple a que el professor de guàrdia passa 
a les 8:30 hores classe per classe per què el professor que en aquell moment li toca classe li 
indiqui els absents. Molts d’aquests absents arriben a les 9:00 hores, i per tant passa a ser un 
retard, cosa que moltes vegades no sap el professor de guàrdia que ha de realitzar les 
trucades a les famílies. 

El professor/a d’aula és l’encarregat de controlar l’assistència del seu alumnat mitjançant el 
seu full de seguiment personal. 

L’alumne que arriba al Institut amb retard, és a dir, a partir de les 8:05, el conserge li 
entrega el full de comunicació de retard a les famílies. Fa dos còpies d’aquest full i els deixa a 
la gaveta del tutor/a i a la del coordinador/a. El tutor/a exigirà a l’alumne l’original signat pels 
pares. El tutor/a serà l’encarregat de posar un full groc a l’alumne/a un cop hagi acumulat 3 
retards sense justificar, encara que estiguin signats pels pares o tutor legal els fulls de 
comunicació de retard.  

El seguiment de les absències i retards de les primeres hores del matí el realitzen dos 
professors/es de guàrdia, un de 8:00 a 9:00 i l’altre de 9:00 a 10:00.  

De 8:15 a 9:00 el professor de guàrdia primer passa per les aules i pren nota al full de 
seguiment de grup, de l’alumnat absent que l’indica el professor d’aula, tot seguit passa per 
consergeria per comprovar que tots els alumnes amb retard estiguin a la sala de guàrdia, en 
consergeria també comprova els avisos de les famílies respecte a absències justificades.  

De 9:00 a 10:00 el professor de guàrdia passa per consergeria per comprovar els alumnes 
que han arribat a les 9:00 i han anat directament a l’aula sense passar per la sala de guàrdia. 
Truca a les famílies per tal de comunicar l’absència de tots els alumnes que ha apuntat el 
primer professor de guàrdia al full de seguiment de grup. No trucarà als alumnes que hagin 
arribat amb retard a les 9:00, que apareguin com absents en aquest full de seguiment.   

El tutor/a és l’encarregat/da de controlar l’assistència de l’alumnat del seu grup (cada dia es 
fa copia del full i es deixa a la gaveta del tutor de cada grup) mitjançant la carpeta de full de 
seguiment de grup.  

Caldrà que el/la tutor/a truqui a les famílies quan detecti absències reiteratives i/o 
injustificades.  

Aquesta burocràcia a part de no ser eficaç també ha generat una despesa de 8.505 còpies 
de paper a l’any i un cost al centre de 1.976 € aquest curs. 

Model  Quantitat Cost Total cost 

Fulls per llistat assistència classe 2730 0,056 € 153 € 

Full comunicació retard 5775 0,056 € 323 € 

Part proporcional tarifa plana telèfon 12 125 € 1.500 € 

   
1.976 € 

Taula 1.  Cost curs 13/14 control assistència  

També suposa una càrrega horària de 10 hores setmanals de professors dedicades a 
aquesta tasca i no a d’altres, com per exemple, la preparació de nous materials didàctics, eines 
d’innovació, ... 

2.2. Sistema actual control de disciplina 

Tot el professorat es l’encarregat del control de la disciplina. Aquest control es realitza 
mitjançant fulls de comunicació d’incidències a les famílies de diferents colors segons la 
gravetat (full blanc, full groc i full blau).  

Aquesta burocràcia a part de no ser eficaç i provocar moltes hores perdudes de professors, 
també ha generat 5.248 còpies de paper en el curs 2013-2014 que ha suposat un cost al centre 
de 303 €. 

 



 

Optimització dels recursos per millorar el control de la disciplina i assistència en un centre                       5 

 

Model Quantitat còpies Cost Total cost 

Full blanc comunicació incidències 100 0,056 € 6 € 

Full groc d’amonestació escrita (original) 1674 0,062 € 104 € 

Full groc d’amonestació escrita (còpia) 3348 0,056 € 186 € 

Full blau de falta molt greu (original) 42 0,062 € 3 € 

Full blau de falta molt greu (còpia) 84 0,056 € 5 € 

   
303 € 

Taula 2. Cost curs 13/14 control disciplina 

2.2.1. Full de comunicació d’incidències a la família (full blanc) 

Te la finalitat de corregir els petits enrenous de classe que requereixen un toc d’atenció per 
normalitzar el comportament inadequat de l’alumne.   

El full l’omplirà el professor/a de l’aula i hi assenyalarà les dades de l’alumne, el motiu, i la 
mesura a complir.  

Una vegada signat pels pares/mares, aquest full serà retornat directament al professor/a, 
juntament amb la mesura disciplinària realitzada, el qual el passarà al tutor/a del grup 
corresponent. 

L’acumulació de 5 fulls blancs comportarà un full d’amonestació escrita (full groc). 

Aquesta sanció no es utilitzada per cap professor, perquè consideren que suposa molt 
treball per el professor, això provoca que els docents utilitzin fulls grocs per totes les sancions, 
cosa que fa que els alumnes no li tinguin preocupació perquè deixà de ser una mesura 
exemplar.  

2.2.2. Full d’amonestació escrita (full groc) 

Adverteix i sanciona per escrit l’alumne/a i la família de la seva conducta contrària a les 
normes de convivència del centre.  

El professorat que observa aquesta conducta a l’aula, passadís, pati, etc., i decideix 
intervenir-hi omple la part superior i inferior del full. S’omplen les dades que apareixen en el full 
així com el motiu i la mesura a complir. La part inferior, es el resguard per al professorat, cal 
retallar-la i se la queda el/la professor/a que posa el full groc. Serveix per al seu propi control. 
El professor/a que ha posat el full groc escriurà un correu electrònic al tutor/a del grup, amb 
còpia del correu al coordinador/a de nivell amb la informació del nom de l’alumne/a a qui li ha 
posat el full groc per tal que es pugui detectar si l’alumne/a no fa el procés que es descriu en 
els punts següents: 

- El/la noi/a sancionat/da es dirigeix a consergeria amb el full groc, per tal que en facin 
dues còpies. Els/la conserges, al final del dia, deixaran una de les còpies al tutor/a i 
l’altra còpia al/la coordinador/a de l’alumne/a, els quals ja en tindran la informació pel 
correu electrònic que hauran rebut per part del professor/a que ha posat el full groc.  

- El noi/a torna a classe o a la sala de guàrdia (si ha estat expulsat), amb el seu full groc. 

- L’endemà l’alumne/a haurà de tornar el full groc signat per la seva família i lliurar-lo al 
professorat que li va posar. 

El professorat de guàrdia de l'aula de convivència serà el responsable d'atendre els 
alumnes sancionats dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16 a 17h, perquè facin la 
feina que se'ls ha encomanat. Abans de començar la guàrdia, comprovarà l’alumnat que té 
assignat per aquella tarda. N'ha de controlar l'assistència i puntualitat, així com el seu 
comportament i la seva actitud davant de la feina (que portin el material de casa i que treballin 
amb normalitat). És molt important que aquest alumnat s'adoni que es tracta d'un temps per a 
fer la feina que ha de recuperar i no d'una estona d'esbarjo. En cas que algun alumne/a no es 
presenti al càstig, caldrà que el professor/a de guàrdia truqui a la família per tal que n’estigui 
assabentada i que enviï un correu electrònic a cada coordinador/a de nivell amb un llistat de 
l’alumnat absent si escau. 
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El/la professor/a que posa un full groc és responsable de controlar que li sigui retornat 
signat. Posteriorment l’haurà de donar al/la coordinador/a de l’alumne/a que en farà el 
recompte i seguiment. El/la coordinador/a arxiva a cap d’estudis els fulls grocs del seu nivell 
signats, un cop n’ha pres nota. L’acumulació de 3 fulls grocs produiran 1 full blau.  

En cas que un alumne/a no assisteixi al seu càstig a la tarda injustificadament, se li aplicarà 
una nova sanció. El professor/a encarregat de l’alumnat sancionat trucarà a les famílies un cop 
observi que l’alumne/a no s’ha presentat al càstig.  

Posar un full groc no implica, necessàriament, una expulsió de l’aula. L’alumne que surt 
expulsat de l’aula ha d’anar a la sala de guàrdia i ha de tenir obligatòriament un full groc.  

2.2.3. Full de falta molt greu (full blau) 

Informa a la família de la resolució presa per la Direcció del centre i/o Equip de Coordinació 
i la convoca a una reunió amb Cap d’estudis.  

Aquest full l’omplirà el Cap d’estudis o el Coordinador/a de nivell i el farà arribar a 
l’alumne/a sancionat, perquè el doni a la família . En aquest full hi constarà la convocatòria per 
a la reunió amb Cap d’estudis.  

La durada de l’expulsió que comporta el full blau serà proposada per Coordinació i Cap 
d’Estudis tenint en compte el nivell educatiu de l’alumne/a, la reincidència, la gravetat dels fulls 
grocs, etc. 

Quan en l’alumnat de l’educació obligatòria es produeix una absència escolar no justificada, 
el centre es posa en contacte amb els seus pares o tutors legals per tal d’assabentar-los de la 
situació.  

Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament absentista, la direcció 
del centre ha de comunicar per escrit la situació els pares o tutors legals, en cas de no ser 
efectiva es comunica per escrit als serveis socials del municipi. D’aquesta comunicació n’ha de 
quedar còpia arxivada en el centre, a disposició de la Inspecció. 

COST GESTIÓ CURS 13/14

20%

49%

31%
Disciplina

Altres

Control

 

Grafico 2. Cost copisteria gestió curs 13/14 

3. Descripció de les possibles solucions 

A continuació es presenten un seguit de propostes que permetin als professors accedir a la 
informació des de qualsevol punt i aconsegueixin que la informació arribi a les famílies sense la 
intervenció de l’alumnat. Aquestes seran analitzades, tenint en compte la possibilitat 
d’implantació, el cost pel Institut, qui la pot desenvolupar, ... 

3.1. Entorn virtual 

3.1.1. Moodle 

Moodle és una aplicació web de tipus ambient educatiu virtual, un sistema de gestió de 
cursos, de distribució lliure, que ajuda els educadors. La seva estructura lògica consta d’un 
nucli de funcionament que es complementa amb una sèrie de mòduls independents que 
aporten funcions especifiques. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entorno_Educativo_Virtual&action=edit&redlink=1
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Moodle conté un ampli rang de mòduls d’activitats que és poden utilitzar per qualsevol tipus 
de curs, aquests es divideixen en tres categories: 

- Mòdul d’activitats: són els corresponents a les activitats i els recursos que es poden 
incloure en els cursos. Cada mòdul té el seu directori dintre de la ruta moodle/mod/. 

- Blocs: són elements modulars que formen part de la estructura tabular de moodle. Per 
exemple, el calendari, el formulari de cerca, ... Cada mòdul té el seu directori dintre de 
la ruta moodle/blocks/. 

- Filtres: són aplicacions que analitzen el text que s’introdueix en les activitats i aplica 
filtres que modifiquen el resultat final. Cada mòdul té el seu directori dintre de la ruta 
moodle/filter/. 

En el cas del present treball cal la instal·lació del mòdul d’assistència (attendance), què 
permet dur a terme un seguiment dels estudiants, respecte a la seva assistència, retards o 
absències a les classes. Aquest mòdul no està en el paquet bàsic, però a la pàgina web oficial 
de moodle hi ha una extensa base de dades de diferents mòduls creats o mòduls existents 
adaptats creats per usuaris de la comunitat moodle i sota llicencies de software lliure. Per 
accedir a aquesta bases de dades, es pot fer des de la pàgina http://moodle.org i anar a 
“modules and plugins”. Per accedir directament a la descàrrega del mòdul d’assistència cal fer 
clic a “attendance”. 

El procés d’instal·lació del mòdul d’assistència (attendance) consta dels següents passos: 

- Localitzar el mòdul, descarregar-ho i descomprimir-ho. 

- Col·locar el directori del mòdul en la ruta correcta del servidor, en aquest cas 
moodle/mod/. 

- Iniciar sessió com administrador en l’aula virtual i seleccionar l’opció notificacions del 
menú d’administració. Observaràs com apareixen missatges indicant que s’han creat 
una sèrie de taules a la base de dades que s’ostenta l’aula virtual. 

 

Imatge 1. Pàgina de descàrrega mòdul attendance 

Una vegada instal·lat, el mòdul d’assistència ja es pot configurar, tant l’administrador com 
cada professor els seus cursos. La configuració consta del següents passos:  

- Fer clic sobre la pestanya del moodle d’activar edició, per canviar al mode de 
configuració dels diferents mòduls. Una vegada activat es desplegant les diferents 
opcions que permeten ser editades. 

 

Imatge 2. Pestanya activació edició 

http://moodle.org/
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=mod_attendance
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- Anar a l’opció d’afegir activitat o recurs, seleccionar el mòdul d’assistència i afegir-ho. 

 

Imatge 3. Link per afegir activitats a moodle 

 

Imatge 4. Menú per afegir activitats o recursos dintre del mode d’edició de moodle. 

- Apareix una nova pantalla amb els detalls generals de l’assistència, per posar el nom 
que apareixerà en la pantalla inicial, per exemple, assistència 2n ESO A i per indicar el 
tipus de qualificació que se li dóna a l’assistència. En principi per l’ESO és marcarà 
l’opció de no hi ha qualificació. 

 

Imatge 5. Detalls generals assistència 

- En la següent pantalla apareixen cinc pestanyes (sessions, afegir, informe, exportar i 
configuració), cadascuna amb unes característiques diferents. Tot seguit s’aniran 
editant cadascuna de les pestanyes.   

- Sessions: en aquest apartat es veuen totes les classes programades i és on el 

professor passarà llista. El botó verd  permet iniciar l’assistència, el segon botó  

permet editar-la i la creu vermella  eliminar la sessió. Al iniciar l’assistència apareix el 
llistat de tots els alumnes d’aquell curs. El professor senyala l’assistència de cada 
alumne i possibles comentaris per cada alumne en cas de ser necessari. 
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Imatge 6. Pestanya sessions  

- Afegir: és on es creen les diferents sessions del curs. Es pot crear una sessió per dia o 
crear totes les sessions del curs, de la setmana o del trimestre de cop. S’indica el nom, 
la data d’inici del curs, la durada diària en hores del curs, la data de finalització del curs, 
la freqüència de les classes, en aquest cas és setmanal i per últim els dies de la 
setmana que es realitza el curs, que serà de dilluns a divendres. 

 

Imatge 7. Edició pestanya afegir 

- Informe: mostrà l’assistència de tots els alumnes per dies, setmanes o mesos en 
aquella sessió. Indica de cada alumne la seva assistència cada dia i els comentaris que 
ha pogut anotar el professor. 

 

Imatge 8. Informe per dies 

- Exportar: es poden exportar els informes de les sessions que es vulguin en format 
Excel, Open Office o text. El més adient es exportar-ho en un taula Excel de 
l’assistència diària. 
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Imatge 9. Pestanya exportar 

- Configuració, Es veuen les diferents opcions que hi han per indicar l’assistència a les 
sessions. Es poden modificar pels paràmetres i pel valor de qualificació que es vulgui. 
Els paràmetres que venen per defecte són (A) assisteix = 2, (R) retard = 1, (E) justificat 
= 1 i (A) absent = 0. En el nostre cas, es deixaran igual excepte la qualificació que es 
substituirà en tots els casos per 0. 

 

Imatge 10. Pestanya configuració per defecte 

En el cas d’eliminar l’activitat, les dades es mantindran registrades a la base de dades, de 
tal manera que tornaran a aparèixer en el cas de tornar-la a agregar. Es important tenir en 
compte que el mòdul funciona atenent a la data d’inici de curs. S’ha de mantenir la configuració 
de data d’inici del curs degudament actualitzada accedint a “configuració” en el panell 
d’administració del curs. L’activitat no mostrarà les sessions anteriors a la data d’inici del curs. 

Cada curs tindrà assignat el seu bloc d’assistència corresponent per línea i tots els 
professors podran accedir a través de Moodle a les llistes d’assistència. Els professors podran 
modificar les llistes d’assistència corresponents als seus cursos. Els alumnes i els pares podran 
consultar l’assistència des de Moodle del curs que tinguin activat amb el seu usuari. 
Evidentment des del rol de pare i d’alumne no serà possible la modificació o edició. 

La manera per controlar l’assistència en el centre serà a través de la pestanya assistència. 
El professor de 8:00 a 9:00 iniciarà l’assistència i marcarà l’estat de cada alumne: (P) present, 
(L) retard, (E) retard o absència justificada i (A) absent. Els professors de les següents sessions 
aniran editant l’assistència. Per tant, si un alumne no està present a les 8:00 és marcarà com 
absent (A). Posteriorment, si quan el professor de les 9:00 passà llista, aquest alumne esta 
present substituirà l’absència (A) per un retard (R). A observacions el professor podrà posar per 
exemple l’hora a la que ha arribat l’alumne, el motiu, ... A consergeria a les 9:30 realitzaran una 
exportació a Excel de cada curs de l’ESO i s’informarà a les famílies dels alumnes mitjançant 
un enviament massiu de correus electrònics i de SMS dels retards i de les absències. 
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Imatge 11. Pantalla control assistència professor 

La implantació d’aquest mòdul el realitzarà la professora gestora de Moodle i de la web del 
centre, que disposa de 3 hores a la setmana per realitzar gestions a la web i al Moodle. 
Igualment serà l’encarregada de realitzar la formació als professors i personal del centre per 
utilitzar aquesta eina adequadament, així com de l’elaboració d’un manual d’usuari – professor 
per controlar l’aplicatiu. El cost pel Institut serà cero, degut a què el mòdul d’assistència 
(attendance) és una llicencia de software lliure.  

3.1.2. Google Docs 

És un programa gratuït per crear documents en línea amb la possibilitat de col·laborar en 
grup. Inclou processador de textos, full de càlcul, programa de presentació bàsic, creador de 
dibuixos i editor de formularis. Google Docs permet crear i editar documents amb altres usuaris 
i compartir qualsevol arxiu o carpeta directament des d’un ordinador amb Internet, tablet o 
smartphone. A més a més permet realitzar canvis i veure els canvis dels demès en temps real. 
A través de telefonia mòbil els usuaris poden navegar, veure i editar els seus documents. Per 
poder veure i fer modificacions als documents es necessària l’autorització del editor del 
document. 

Google Docs forma part de l’aplicació Google Drive, i cada usuari disposa de 15 Gigabytes 
de memòria gratuïts per emmagatzemar els seus arxius, ampliables mitjançant pagament. 

- 100 GB: 1,45 €/mes. 

- 1 TB: 7,30 €/mes. 

La direcció d’enllaç de Google Drive es https://drive.google.com/, accessible a través 
d’aquesta pagina web des d’ordinadors i disposa d’aplicacions per IOS i Android. És un servei 
d’allotjament d’arxius i a part de comptar amb Google Docs permet sincronitzar arxius de 
qualsevol format amb el PC o altres dispositius, per poder accedir des de qualsevol lloc, així 
com invitar fàcilment a altres usuaris a veure els arxius, així com que puguin descarregar-los i 
modificar-los. 

Existeix la possibilitat de descarregar Google Drive al PC. Això permet crear, moure i 
eliminar documents sense estar connectat a Internet, a través de la carpeta Google Drive 
creada al ordinador al descarregar el programa. Una vegada té connexió, Google Drive es 
sincronitza automàticament i reflexa aquests canvis en el núvol. 

Google Docs permet portar el control d’assistència dels diferents grups d’alumnes. Creant 
un full de càlcul amb els alumnes de la classe, i compartint-lo amb tots el professors. Els 
professors, al disposar d’accés a Internet en totes les aules del centre, podrà passar llista 
col·locant les faltes directament en el full de càlcul compartit. D’aquesta manera les faltes 
estaran, de forma immediata disponibles per el tutor, el cap d’estudis i qualsevol persona 
autoritzada a accedir a les mateixes. Inclòs es podria compartir amb els pares dels alumnes, 
donant-los l’autorització necessària només per lectura. 

Per tenir accés a Google Drive, i per tant a Google Docs què és l’aplicació que interessa 
per aquest treball és necessari disposar d’una compte de Google, la qual es totalment gratuïta. 

Per tant el primer pas serà que tots els professors del centre i personal no docent que 
intervingui en el control de l’absència i disciplina tinguin compte de Google. Per crear un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_textos
https://drive.google.com/
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compte de Google, s’han de seguir els passos indicats en aquesta adreça 
https://accounts.google.com/signup. Amb aquest compte creat de Google es pot accedir a tots 
els productes de Google, de manera que es pot fer servir el mateix nom d'usuari i la 
contrasenya amb qualsevol producte de Google. 

 

 
Imatge 12. Dades sol·licitades per crear compte 

Una vegada creada la compte ja es pot accedir a Google Docs, a través de l’adreça 
https://drive.google.com/.  

 

Imatge 13. Pagina principal Google Drive 

El primer pas serà crear una carpeta per el curs 2013/2014, en segon lloc dintre d’aquesta 
es crearà la carpeta de l’assistència i la de la disciplina. Per crear la carpeta, cal anar a la llista 
de documents, fer clic en el botó vermell Crear i seleccionar Carpeta en el menú desplegable. 
Al crear la carpeta sol·licitarà que s’introdueixi un nom per la nova carpeta, el qual serà “CURS 
2013/2014” i dintre d’aquí “ASSISTÈNCIA ESO” i “DISCIPLINA ESO”. 

  

  

 

 

 

https://accounts.google.com/signup
https://drive.google.com/
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Imatge 14. Creació carpetes assistència i disciplina curs 2013/2014 

Una vegada creada la carpeta “ASSISTÈNCIA ESO”, dintre d’aquesta es crearan un full de 
càlcul de llista d’assistència per classe. Per la seva creació cal anar un altre cop a la llista de 
documents, fer clic en el botó vermell Crear i seleccionar Full de càlcul en el menú 
desplegable. S’introduirà com nom per cada document “ASSISTÈNCIA X ESO Y” sent X el curs 
i Y la línea. A la pantalla principal de la carpeta “assistència ESO” es veuran tots els fulls de 
càlcul d’assistència de tots els cursos de l’ESO. 

 

Imatge 15. Fulls de càlcul d’assistència per cada curs 
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Cada full de càlcul de control d’assistència de cada grup tindrà una fulla per a cada més 
lectiu, on estaran en les columnes immobilitzades tots els alumnes, els correus electrònics i 
telèfons mòbils dels pares. En la resta de columnes apareixeran tots els dies i totes les hores 
de classe per poder controlar l’assistència de totes les assignatures. Les faltes quedaran 
indicades de forma immediata i totes les persones autoritzades tindran accés, segons el permís 
per modificar o només per visualitzar. 

 

Imatge 16. Full de càlcul assistència 1r ESO A 

Tot seguit es compartirà cada full de càlcul amb l’opció pot editar amb el professorat i 
personal no docent corresponent per a cada curs. Això es possible utilitzant l’opció Compartir 
fent clic amb el botó dret a sobre de l’arxiu i en el menú desplegable que apareix seleccionar 
aquesta opció. Amb aquest sistema també hi ha la possibilitat de que els pares estiguin 
informats al moment de les faltes que ha tingut el seu fill, inclòs sense la necessitat de rebre el 
correu electrònic o el SMS. 

 

Imatge 17. Opció per compartir arxiu 

Una vegada seleccionada l’opció Comparteix apareixerà una nova finestra i en el camp 
d’invitar a persones, amb l’opció per els pares es seleccionaran els correus electrònics dels 
pares dels alumnes i l’opció pot visualitzar, per a què no sigui possible que els pares facin 
modificacions.  
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Imatge 18. Finestra configuració compartir arxiu 

L’únic inconvenient que pot tenir aquesta opció és que, degut a la llei de protecció de 
dades, seria necessari que els pares al matricular un alumne tindrien que signar una 
autorització conforme tothom pot veure les absències del seu fill. En cas que algun pare no 
donés la seva autorització no es podria publicar la llista completa i és tindria que fer un accés 
particularitzat o en tot cas que no fos accessible per pares i alumnes, només per personal de 
l’Institut. Per fer l’accés particularitzat seria necessari ocultar la fila de l’alumne que no tingui 
l’autorització (fent clic en el botó dret sobre el número de fila corresponent al alumne i escollint 
ocultar fila) per a què els alumnes no autoritzats no siguin visibles. Aleshores per aquests 
alumnes no visibles en el full de càlcul d’assistència del curs es tindrà que fer un full de càlcul 
d’assistència per a cadascun d’aquests alumnes i donar accés únicament els pares del mateix. 
Aquest sistema però serà mes lent per els professors a l’hora de passar llista degut a que 
tindran que obrir el full de càlcul del curs i desprès el full de càlcul dels diferents alumnes no 
autoritzats per indicar les faltes d’assistència. 

L’avantatge d’aquest sistema amb Google Docs es que en el moment que el professor 
introdueixi la falta o el retràs, el pare ho podria veure al instant al tenir accés a la mateixa. 

La forma de controlar l’assistència en el centre seria a través de la carpeta assistència. El 
professor de cada assignatura marcarà l’estat de cada alumne: (P) present, (R) retard, (A) 
absent i (AJ) absència justificada. Per tant, si un alumne no està present a les 8:00 és marcarà 
com absent (A) a la classe de les 8:00. Posteriorment, si quan el professor de les 9:00 passà 
llista, aquest alumne esta present es marcarà com present (P) a la seva classe però seguirà 
tenint l’absència a la primera classe. En cas que l’alumne arribi més tard de les 8:05 una 
vegada està tancada la porta de l’escola, a consergeria substituiran l’absència (A) que ha posat 
el professor per un retard (R) i trucarà al professor de guàrdia perquè vingui a buscar a 
l’alumne i se’l emporti a la sala de guàrdia.  

A consergeria a les 9:30 miraran el full de càlcul d’assistència de cada curs de l’ESO i 
s’informarà a les famílies dels alumnes mitjançant un enviament massiu de correus electrònics i 
de SMS dels retards i de les absències. 

Dintre de la carpeta creada per la “DISCIPLINA ESO”, es crearà una subcarpeta per 
“COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES” i un altre per “COMUNICACIÓ D’AMONESTACIONS”. 
Dintre de cada subcarpeta, crearem un altre subcarpeta per a cada curs i línea.  
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Imatge 19. Creació subcarpetes disciplina 

Una vegada creada la carpeta “DISCIPLINA ESO”, i les diferents subcarpetes, cal anar un 
altre cop a la llista de documents, fer clic en el botó vermell Crear i seleccionar Full de càlcul 
en el menú desplegable. S’introduirà com nom pel document “NOM ALUMNE INCIDÈNCIA 1R 
ESO A”. A partir d’aquest document que hi haurà a cada subcarpeta de cada curs tant 
d’incidències com d’amonestacions cada professor anirà creant una còpia amb el nom de 
l’alumne que hagi tingut el mal comportament, quedant els diferents fulls de càlcul de disciplina 
de cada any de curs guardat a l’aplicació. 

 

Imatge 20. Full de càlcul comunicació d’incidències 

El full de càlcul creat per la comunicació d’incidències, serà una plantilla amb el nom, dades 
i anagrama de l’Institut. Tindrà un escrit que no es podrà modificar i on apareixerà 
automàticament el dia de la comunicació, mitjançat l’eina =TODAY(). Dintre d’aquest escrit hi 
hauran diferents llistes desplegables on haurà de seleccionar l’opció que vulgui el professor 
quan realitzi una comunicació d’incidència a un alumne. Les llistes desplegables es creen 
mitjançat l’eina validació de la pestanya dades de la barra de menú del full de càlcul.  
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Imatge 21. Vista general plantilla i llista desplegable per seleccionar els pares de l’alumne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 22. Llistes desplegables plantilla comunicació d’incidències 

El procediment a seguir per corregir el comportament inadequat de l’alumne per part del 
professor serà omplir una plantilla de comunicació d’incidències a la família i deixar-la guardada 
al Google Docs en la carpeta del curs corresponent i el fitxer guardat amb el nom de l’alumne 
sancionat. L’acumulació de 5 incidències comportarà una amonestació. 

El full de càlcul creat per la comunicació d’amonestacions, serà una plantilla amb el nom, 
dades i anagrama de l’Institut. Tindrà un escrit que no es podrà modificar i on apareixerà 
automàticament el dia de la comunicació, mitjançat l’eina =TODAY(). Dintre d’aquest escrit hi 
hauran diferents llistes desplegables on haurà de seleccionar l’opció que vulgui el professor 
quan realitzi una comunicació d’amonestació a un alumne, així com cel·les on escriure el motiu 
i càstig de l’amonestació.  
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El procediment a seguir per amonestar la conducta contraria de l’alumne per part del 
professor serà omplir una plantilla de comunicació d’amonestació a la família i deixar-la 
guardada al Google Docs en la carpeta del curs corresponent i el fitxer guardat amb el nom de 
l’alumne sancionat.  

 

Imatge 23. Plantilla comunicació d’amonestació a la família 

A consergeria cada dia, a partir de les 14:30, quan finalitzen les classes miraran la carpeta 
de disciplina i les comunicacions d’incidències i d’amonestacions posades durant el dia. Aniran 
seleccionant cadascuna amb el boto dret i enviant-les al correu electrònic dels pares de 
l’alumne corresponent, mitjançant l’opció “enviar per correu electrònic com a adjunt” dintre de 
l’opció “comparteix”.  Quan aparegui la nova finestra el conserge seleccionarà adjuntar el 
document com a pdf i el nom de l’alumne sancionat en el camp “per a”. Al posar el nom de 
l’alumne sancionat apareix directament el mail dels pares, ja que l’Institut guardarà tots els 
contactes dels pares dels alumnes amb el Gmail, i com a nom de contacte guardaran el de 
l’alumne perquè sigui tot més àgil. 
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Imatge 24. Procediment per enviar document disciplina per correu electrònic a famílies 

Tot seguit s’informarà a les famílies dels alumnes sancionats mitjançant un enviament 
massiu de SMS, en el que s’indicarà que el seu fill ha estat sancionat i què tenen les causes i 
mesures presses en el seu correu electrònic. 

Els professors de guàrdia cada tarda, miraran al Google Docs quins alumnes tenen 
castigats i quines tasques han de realitzar aquests. En cas que hi hagi algun alumne que no 
assisteixi al càstig, enviaran un mail al coordinador i pares corresponents perquè estiguin 
informats. 

La implantació d’aquests documents la realitzaran els professors del departament de 
tecnologia i els coordinadors d’informàtica. Per implicar a l’alumnat, ho realitzaran com activitat 
avaluable. Ells crearen els fulls de càlcul d’Excel d’assistència i disciplina de cada curs en 
l’assignatura d’Informàtica de 2n ESO, li donaran el format, crearan els mesos lectius, dies 
lectius, hores, noms del diferent alumnat de les classes d’ESO,... Els professors corregiran tots 
els fulls de càlcul per puntuar l’activitat i corregir les dades que siguin incorrectes. Els 
professors de tecnologia i coordinadors d’informàtica passaran els fulls de càlcul al Google 
Docs i introduïren els correus electrònics i telèfons dels pares. Per últim es compartirà cada full 
de càlcul d’assistència amb el professor de cada curs i amb el personal no docent que participa 
en el control de l’assistència. El cost pel Institut serà cero degut a que és una llicencia de 
software lliure. 

Enllaços per accedir a carpetes i fulls de càlcul de control d’assistència i disciplina: 
Assistència 

Disciplina, comunicació amonestació 

Disciplina, comunicació incidència 

3.2. Servei intern de xarxa (base de dades/Access) 

Microsoft Access és un programa de gestió de bases de dades. En primer lloc, cal carregar 
el programa i, després definir la base de dades o utilitzar-ne una de construïda anteriorment. 

La base de dades creada permet gestionar els fulls de disciplina que els professors posen 
als alumnes durant el dia. Els professors al finalitzar la classe si han posat algun full 
d’incidència el registraran a la base de dades. L’ompliren amb les dades de l’alumne, les del 
professor i la data de la sanció: quedar-se dilluns, dimarts, dimecres, dijous o divendres de 
15:55h a 16:50 h. Un cop s’hagi seguit tot aquest procés, quedaran enregistrades les dades per 
a poder consultar-les des de qualsevol ordinador del centre a la base de dades, per controlar 
que els alumnes compleixen la sanció i que el professor de guàrdia indiqui observacions de la 
feina feta pel alumne en l’hora de sanció. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A3xVsoIPGyOsBbmubfq7aFDKCUo8alBx3B0gpHSk3g4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-sx2hflprSxCgcn1LjPckQQw-Ju2g_G0LlyDXYyI79I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rwWZbclVTf_Cm_C4D0oZmnkZAdsc1Cp0dLXcKlP3zi4/edit?usp=sharing
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3_de_bases_de_dades
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Imatge 25. Menú inicial base de dades d’incidències 

 

 

Imatge 26. Menú afegir incidències 
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Aquesta base de dades permet que els professors de guàrdia cada tarda comprovin quins 
alumnes estan castigats, i quina sanció tenen. S’aconsegueix tenir un major control sobre els 
alumnes sancionats, i que si els alumnes no assisteixen al càstig o no compleixen la sanció, 
quedi enregistrat en la base de dades i es puguin prendre les mesures corresponents. 

Es poden consultar i treure llistats d’incidències per alumne/a, grup, data de sanció i 
professorat. 

 

Imatge 27. Menú consultes 

 

Imatge 28. Menú llistats 

3.3. Servei enviament massiu SMS 

A través de l’aplicació text local messenger 2.0, http://www.textlocal.es/, es poden enviar 
missatges de text a les famílies en segons, tant de manera col·lectiva com individual. Es podrà 
comunicar a les famílies l’absència d’un alumne o la falta de disciplina. 

Aquesta aplicació dona la possibilitat d’obtenir paquets de SMS a diferents preus. 

 

Imatge 29. Preus paquets SMS 

http://www.textlocal.es/
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En primer lloc, es crearen les plantilles de comunicació de retard, d’absència i d’indisciplina 
a la família què seran enviades en cada cas. Per la seva creació cal seleccionar la pestanya 
“enviar” i dintre d’aquesta “plantilles i esborradors”, en la nova pantalla que apareix cal fer clic a 
“nova plantilla”. S’ompliran les caselles títol, nom del remitent i missatge i es guardarà. 

 

Imatge 30. Plantilla de comunicació de retard a la família 

 

Imatge 31. Plantilla de comunicació d’absència a la família 
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Imatge 32. Plantilla de comunicació d’indisciplina a la família 

El següent pas, serà crear tots els contactes, es a dir, tots els pares dels alumnes de l’ESO. 
S’ha de seleccionar la pestanya contactes individuals, dintre de la pestanya contactes. 
Apareixerà una nova pantalla on s’aniran creant els contactes seleccionant 
“agregar/pegar/carregar” i omplint les dades que sol·licita com telèfon, nom, cognoms, camp 1 
on indicarem el curs i camp 2 on indicarem el nom dels pares. 

 

Imatge 33. Pantalla creació contactes 

Des de consergeria com s’ha indicat en els punts anteriors s’enviaren els SMS 
corresponents segons les dades què observin en Google Docs o Moodle. Per enviar els SMS 
es tindrà què seleccionar la pestanya enviar missatges de text, dintre de la pestanya enviar. 
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S’haurà de seleccionar la plantilla corresponent i els pares (contactes) als quals s’ha d’enviar el 
SMS. Els pares es seleccionen a través del nom dels alumnes per facilitar la tasca. 

 

Imatge 34. Enviament massiu missatge de text 

3.4. Servei enviament correu electrònic 

Per l’enviament de correus electrònics s’ha optat pel servei de Gmail. Com s’ha comentat 
en l’apartat Google Docs, l’Institut tindrà guardades les dades i correus dels pares dels alumnes 
en els contactes de Gmail. Estaran organitzats per grups de contactes, segons curs i línea. Per 
crear els diferents grups de contactes cal fer clic en Gmail, en la cantonada superior esquerrà 
de la pàgina de Gmail i seleccionar contactes. En la nova pantalla que apareixerà caldrà 
seleccionar grup nou... i crear tots els grups, 1r ESO A, 1r ESO B, 1r ESO C, 1r ESO D, 2n 
ESO A,... 

Una vegada realitzats tots els grups, caldrà crear tots els contactes de cada grup. Per fer 
aquest pas, cal fer clic en el botó contacte nou i escriure totes les dades del contacte en els 

camps corresponents. Per últim, cal fer clic en el botó grups  i seleccionar en quin grup vols 
guardar aquest contacte i fer clic a aplicar. Les dades es guarden automàticament. 

 

Imatge 35. Menú selecció contactes 
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Imatge 36. Pantalla creació grups i contactes 

Amb els grups i els contactes de totes les famílies creats, cal realitzar les plantilles de 
comunicació d’absència i retard a les famílies. Cal seleccionar Gmail, en el menú situat a la 
cantonada superior esquerra. En la part inferior d’aquest menú esta situat el botó vermell 
redactar, cal fer clic i s’obrirà una nova finestra. Fent clic a la part inferior dretà d’aquesta es 
desplegarà un menú, seleccionarem respostes estàndard i tot seguit nova resposta 
predisenyada per crear les plantilles. 

 

Imatge 37. Creació plantilles per correus electrònics 

Es crearan dues plantilles, una per comunicar l’absència d’un alumne a la família i l’altre 
per comunicar els retards. Referent a l’indisciplina no es crearà cap plantilla degut a que 
s’enviaran individualment com s’ha especificat en l’apartat Google Docs. 

 

Imatge 38. Plantilla comunicació de retard a la família 
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Imatge 39. Plantilla comunicació d’absència a la família 

Des de consergeria com s’ha indicat anteriorment s’enviaren els correus electrònics 
corresponents segons les dades què observin en Google Docs o Moodle. Per enviar els 
correus electrònics es tindrà què seleccionar el botó redacta què hi ha a la part esquerra de la 
pàgina de Gmail. S’introduiran els contactes del pares corresponents al camp Cco (còpia 
oculta) per amagar les adreces i els noms dels destinataris entre ells. En el camp assumpte 
s’introduirà “comunicació de retard/absència a les famílies” segons el cas. S’haurà de 
seleccionar la plantilla corresponent fent clic a la part inferior dretà on es desplegarà un menú, 
es seleccionarà respostes estàndard i tot seguit inserir la plantilla corresponent. Per últim 
caldrà fer clic en el botó enviar de la part inferior de la finestra. 

3.5. Programa específic control 

3.5.1. Alexia 

És una plataforma flexible, adaptada a la realitat de cada centre educatiu que realitza la 
gestió acadèmica, gestió econòmica, comunicacions entre centre i família i eines 2.0. Dintre 
d’Alexia hi ha diferents aplicacions (facturació, escola, família, mobilitat, mòdul d’intel·ligència 
de dades i eines integrades 2.0).  

 

Imatge 40. Aplicacions plataforma Alexia 

Alexia Facturació permet gestionar econòmicament el centre, gracies als mòduls de 
facturació i vendes. Entre altres funcionalitats, permet al centre: gestionar tot el cicle de 
facturació (imputació, generació de factures, etc.), així com els suports bancaris adaptats a la 
nova normativa SEPA, controlar i fer seguiment de devolucions i impagats, gestionar la compra 
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i venda d'articles (llibres, uniformes, papereria, etc.) comercialitzats pel centre, generar 
informes i generar un diari comptable en Excel. 

Alexia Escola permet una gestió acadèmica i administrativa amb funcionalitats com la 
preinscripció, matriculació, avaluació per als diferents nivells educatius (avaluació per àrees, 
aspectes d’àrea, objectius, competències bàsiques i subcompetències), incidències, generador 
d'informes personalitzats, activitats i serveis, enviament de SMS amb remitent personalitzat, 
transport, menjador, fitxa mèdica, residència, enviament massiu de correus electrònics, 
orientador (perfil propi per a consulta d'informació, gestió d'entrevistes i bloc de notes) i 
generació de tota la documentació oficial que requereixen les diferents CCAA. El professorat 
disposarà de funcions com consulta d’ horaris de classe, consulta de les seves matèries i 
alumnes, consulta de dades acadèmiques, consulta d’informació diària (incidències, 
observacions, controls), introducció i gestió de dades (notes d’avaluació, informació diària, 
controls, gestió d’incidències i observacions individuals i per grup, justificació d’incidències, 
obtenció d’informes per a tutor i professor, agenda escolar i enviament de correus electrònics. 

 

Imatge 41. Avaluació per àrea  

Alexia Família connecta de forma àgil i senzilla a tota la comunitat educativa. A totes les 
funcionalitats d’Alexia Escola, afegim més funcions per a professors i la comunicació amb les 
famílies a través d’Alexia. Els professors disposen de consulta d’enviament de SMS amb 
remitent personalitzat per autorització i permisos, edició i consulta del taulell d’anuncis, 
enviament i consulta de comunicats, gestió de tutories, gestió d’entrevistes, galeria d’imatges, 
aniversaris, agenda escolar, generació de qüestionaris i gestió d'enquestes i enviament massiu 
de correus electrònics. El centre administrador disposà de funcions com gestió d’usuaris i 
configuració de perfils, taulell d’anuncis, consulta i enviament de comunicats, galeria d’imatges, 
estadístiques d’accés, rebuts i factures, generació de qüestionaris i gestió d'enquestes, 
enviament de notificacions automàtiques via correu electrònic i SMS de nova informació a la 
plataforma. L’alumnat disposà de funcions com consulta de taulell d’anuncis, consulta de 
comunicats, consulta d’informació acadèmica, consulta d’informació diària (incidències, 
observacions i controls), consulta de companys de classe, visualització de galeria d’imatges, 
agenda escolar. La família disposà de les següents funcions consulta d’horaris de classe, 
consulta de professors i tutors, consulta de les dades acadèmiques, consulta d’ informació 
diària (incidències, observacions i controls), justificació d’incidències, consulta de rebuts i 
factures, consulta de taulell d’anuncis, comunicats, sol·licitud d'entrevistes, participació en 
enquestes en línea, visualització de galeria d’imatges, agenda escolar, matriculació en activitats 
extraescolars, recepció de notificacions automàtiques via correu electrònic i SMS de nova 
informació a la plataforma. 
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Imatge 42. Pantalla inici 

Alexia mobilitat es la versió App per a tauletes i smartphones amb sistema operatiu IOS i 
Android. Permet als professors realitzar les tasques pròpies de l'aula al  seu dispositiu mòbil 
així com mantenir la comunicació permanent amb famílies i alumnes, dades dels alumnes, 
avaluació per àrees, aspectes, objectius i controls, definició de controls, gestió d’incidències i 
observacions, agenda i serveis (transport i menjador). 

El Mòdul d'Intel·ligència de Dades permet consolidar, comparar i analitzar la informació per 
a prendre decisions orientades a la millora de la gestió administrativa i educativa, formant part 
també de la gestió de la qualitat del centre. La informació pot procedir d’un centre o d’un 
conjunt de centres (consolidació). El mòdul d'intel·ligència de dades es pot incloure en els 
nivells d'Escola i Família. 

 

Imatge 43. Mòdul d’Intel·ligència de Dades: Indicadors  
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Alexia compta amb eines integrades 2.0 com Xtend (plataforma d'aprenentatge i continguts 
digitals oberts), Asesor (aplicació de gestió comptable), Sophia (gestió de biblioteques), Untis 
(sistema generador d’horaris) i Ocio (informació per les famílies de l’oci al que accedeixen els 
seus fills). 

El import de la implantació i manteniment d’aquesta plataforma per l’Institut és de 3630 € a 
l’any i 0,12 € per SMS. 

3.5.2. Click Edu  

El software Clickedu és una plataforma escolar en el núvol, amb diferents mòduls, que 
inclouen la gestió acadèmica i econòmica, un entorn virtual d’aprenentatge, la gestió del 
professorat, tutors i caps d’estudis i un entorn privat i segur de comunicació amb les famílies. 

Comptà amb una única plataforma de gestió del centre per a la gestió escolar. Aquest 
mòdul realitza i té en compte aspectes com la secretaria, incidències, rebuts bancaris, gestor 
de fitxers normalitzat, comunicacions urgents a famílies o el gestor de la qualitat. 

Les famílies estan informades d’aspectes com ara: notícies, àlbums de fotos, notes, 
exàmens, informació del dia a dia a classe, calendaris en línea, missatges amb els tutors, 
visualització de dates per concertar entrevistes, descàrrega en línea dels butlletins de notes, 
gestió de les activitats extraescolars, menús i el menjador. 

La gestió del dia a dia del professorat queda solucionada amb Clickedu. Programacions, 
posar notes i crear fórmules d'avaluacions, informes personalitzats per a nens, accés a les 
fitxes dels alumnes, control de classe, accés des de la mateixa pantalla a l'entorn 
d'aprenentatge, passar llista, informar a menjador, atenció a la diversitat, ... El tutor té tota la 
informació del que passa a la resta de classes només entrant al mòdul de gestió tutorial. 

Clickedu també és un entorn d'aprenentatge inclòs en el mòdul aula: tests autoavaluatius, 
entrega de treballs en línea, treballs compartits, carpetes individuals i de classes, suros virtuals 
amb arxius i vincles, repositoris per departaments amb eines educatives, recomanacions dels 
tutors, fotos de classe, continguts cedits per editorials, ... 

Qualsevol plataforma comunica però no tan bé i de tantes maneres com Clickedu: SMS, 
correus electrònics, missatgeria interna, web del centre, intranet Clickedu, converses dels 
tutors. I el millor és que podem establir fluxos de comunicació per a cada etapa educativa per 
tal que la informació d’absències i retards arribi als destinataris oportuns. 

En resum, les funcions principals de Clickedu són: 

- Programacions, tutories, atenció a la diversitat, treball a l’aula. 

- Rebuts, i gestió d’activitats extracurriculars, menjador, transport escolar, acollida. 

- Enviament de nòmines per mail, traspàs dels assentaments comptables de la 
generació de rebuts a programes de comptabilitat més habituals del mercat. 

- Eines de treball de l’alumnat i professorat, accés als continguts digitals i 
educatius d’ÀTRIA i de les principals editorials, accés a continguts del centre i entre 
escoles Clickedu. 

- Gestió acadèmica, administració per part dels mestres de notes i gestió de classe, 
documentacions i actes oficials. 

- Control d’assistència, comunicacions a les famílies via SMS i correu electrònic. 
Missatgeria interna per als alumnes i entre alumnes i mestres. 

- Calendaris compartits i gestió de sales, inventari amb possibilitat de relacionar-lo amb 
la gestió d’incidències. 

- Generació d’enquestes, gestió de la qualitat i integració amb el programa de gestió de 
qualitat Qualiteasy. 

- Inclou accés a la plataforma per part d’alumnes i famílies. 
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El preu de Clickedu, per l’Institut és de 4.356 € a l’any i 0,11 € per SMS. Aquesta quota 
inclou la posada en marxa del mateix, la conversió i l'ajuda en la introducció de dades, 
l'adaptació d'informes i elements estadístics i la formació a la persona encarregada de 
l'aplicació per part de l'escola o Institut. A més, una vegada es tingui el software funcionant es 
farà una sessió formativa per a tot el personal de l'escola.  

3.5.3. Gestin 

Gestin és una plataforma en línea de gestió acadèmica, que funciona sobre qualsevol 
ordinador o dispositiu amb Internet. Disposa dels següents mòduls: 

- Control d’assistència i gestió d’incidències d’alumnes. 

- Gestió d’entrevistes amb pares d’alumnes 

- Gestió de qualificacions. 

- Comunicació amb les famílies via correu electrònic o SMS. 

- Agenda escolar i deures 

- Reserva d’espais. 

Realitza el control de faltes d’assistència d’alumnes i enviament de SMS i de correus 
electrònics als pares. Els pares poden consultar les faltes d’assistència e incidències dels seus 
fills via Internet. 

El sistema permet registrar faltes e incidències en qualsevol moment. La informació es 
guarda en línea directament a la base de dades, i al moment ja es poden consultar els 
resultats. 

Els professors passen llista i senyalen les absències, retards, observacions, ... S’envien 
SMS als pares informant dels alumnes que no han assistit o han arribat tard a classe. Es 
realitza un enviament periòdic d’informes d’incidències als pares via correu electrònic, els pares 
també poden consultar les incidències dels seus fills via Internet. 
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Imatge 44. Menú professor passar llista 

 

Imatge 45. Selecció tipus de comunicacions 
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Imatge 46. Control assistència i incidències. 

Es generen llistats d’incidències, estadístiques d’assistència i comunicats d’incidència per 
la direcció i tutors. 

És una plataforma amb un sistema molt flexible de definició de grups. Cada professor té un 
usuari diferent i només es mostren els grups i alumnes als que imparteix classe. Permet la 
importació d’horaris.  

Permet guardar les entrevistes amb els pares dels alumnes. Es pot anotar el resum i 
conclusions de l’entrevista. Es poden cercar les entrevistes realitzades a partir del nom de 
l’alumne, del professor o del contingut de l’entrevista. Es pot editar, completar, modificar i 
imprimir el contingut de l’entrevista. Per donar d’alta una entrevista es selecciona el dia i hora al 
calendari i el tutor anota el contingut de l’entrevista. Al calendari apareixen els dies que s’han 
realitzat les entrevistes. 

El import de la implantació i manteniment d’aquesta plataforma és de 744 € a l’any i 0,07 € 
per SMS. 

3.5.4. Weeras 

L’objectiu principal de Weeras es donar suport al professorat sense oblidar les necessitats 
dels alumnes i famílies. És una plataforma que permet accedir a continguts digitals, treballar 
amb comunitats educatives amb qui compartir informació, experiències i recursos, i fer tasques 
de gestió de centre mitjançant mòduls específics d'administració. 

Weeras va adreçat als centres educatius i al conjunt de membres que hi intervenen: 
professorat, alumnat i famílies. Amb les seves eines ajuda al professorat en les seves tasques 
diàries, fomenta la relació del professor amb l’alumnat i amb la resta del professorat, facilita al 
professorat el seguiment acadèmic de l’alumnat, facilita a l’alumnat l’accés a continguts digitals, 
millora el procés educatiu i d’aprenentatge, ajuda als alumnes a organitzar-se el seu temps, 
potencia la interacció entre alumnat i professorat, facilita la comunicació entre família i centre, 
permet a les famílies l’accés a l’agenda dels alumnes, facilita a les famílies el seguiment 
acadèmic, d’assistència i de comportament de l’alumnat. 

Aquesta plataforma disposa dels següents mòduls: 
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- Els meus llibres: accedeix als continguts de tots els llibres digitals de l’usuari. 

- Missatgeria: facilita la comunicació fluida i continuada entre professors, alumnes i 
familiars. 

- Agenda i tasques: permet gestionar i programar a l’usuari esdeveniments i tasques. 

- Els meus grups: gestiona grups personalitzats d’usuaris amb els quals es pot compartir 
informació, experiències i recursos des de diferents mòduls. 

- Seguiment d’activitats: permet al professorat fer un seguiment de les activitats 
realitzades pels alumnes. 

- Comunitat: permet als usuaris crear fòrums, crear blocs i fotoblocs, permet al 
professorat compartir enllaços d’interès amb els alumnes, compartir documents amb el 
alumnes i permet a l’administrador crear i compartir noticies. 

- Horari personal: gestiona l’horari setmanal de cada usuari i programa les classes i 
assignatures. 

- Paquets d’activitats: permet al professorat seleccionar un conjunt d’activitats perquè les 
facin un grup d’alumnes. 

- Control de faltes i assistència: permet fer un seguiment diari de l'assistència a l'aula i de 
les faltes dels alumnes. També facilita la gestió de faltes per alumne, informant d'una 
manera immediata i automàtica als familiars. Compta amb llista personalitzada dels 
diferents tipus de faltes, llista personalitzada d’intervals d’horaris per curs, informe de 
faltes per alumne i/o aula i informe de notificacions enviades. Permet la notificació de 
les faltes i assistència als familiars mitjançant correu electrònic o SMS. Permet 
l’exportació de la informació a un full de càlcul. 

 

Imatge 47. Control de faltes i assistència 

El import de la implantació i manteniment d’aquesta plataforma és de 2.215 € a l’any i     
0,10 € per SMS. 

4. Avaluació 

A continuació s’analitzen les possibles solucions plantejades en el punt anterior, i així 
escollir quina es la millor opció pel centre. 

El mòdul d’assistència de l’aplicació Moodle, té com aspecte positiu que Moodle ja està 
implantat a l’Institut fa uns anys i tota la comunitat educativa sap com funciona. La instal·lació 
del mòdul d’assistència no te cap cost per l’Institut, i destacar també que la implantació i 
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formació al professorat d’aquest nou mòdul la faria la professora gestora de Moodle que 
disposà de 3 hores a la setmana per aquestes tasques. Amb aquesta opció s’estalvien hores 
del professorat de guàrdia en el control de l’assistència, s’optimitza la utilització de paper i 
redueix en 476 € el cost de gestió. Cal, però destacar com punt negatiu que no donà cap 
solució al control de la disciplina. 

El Google Docs, gràcies a les diferents carpetes i als fulls de càlcul permet controlar tant 
l’assistència, com la disciplina. Amb aquesta opció s’estalvien hores del professorat de guàrdia 
en el control de l’assistència, s’optimitza la utilització de paper i redueix en 779 € el cost de 
gestió. La creació i implantació d’aquest sistema no te cap cost per l’Institut, cal dir però que 
seran necessàries hores dels professors/es del departament de tecnologia, per realitzar els fulls 
de càlcul, la implantació d’aquests a les carpetes creades a Google Docs i la formació al 
professorat. Indicar que els fulls de càlcul es creen a l’assignatura d’informàtica de 2n ESO, 
degut a què es treballà l’Excel. La implantació es farà a través de les 3 hores a la setmana que 
tenen dos professors del departament pel manteniment informàtic, amb l’ajuda dels altres 
professors del departament quan sigui necessari. 

La base de dades creada amb Microsoft Access, permet portar un control dels fulls 
disciplinaris, i ajuda als professors de guàrdia que han de controlar els càstigs a saber quins 
alumnes estan sancionats i quines tasques han de fer. S’ha implementat aquest any i referent a 
aquest aspecte donà bon servei, ja que tots els fulls disciplinaris estan informatitzats a part de 
estar també en format paper i permet portar un control sobre el compliment de la sanció. Cal dir 
però, què només es accessible al centre i no te comunicació amb les famílies, per tant, per 
comunicar a les famílies les conductes indisciplinaries es fa mitjançant el mètode actual de fulls 
blancs, grocs i blaus. 

El servei d’enviament de SMS i de correus electrònics, són un sistema complementari al 
Moodle i al Google Docs. És el sistema que realitza la comunicació amb les famílies i amb la 
comunitat educativa, en canvi, el Moodle i el Google Docs són sistemes que fan de base de 
dades. Aquest sistema alliberaria al professorat de guàrdia de la informació a les famílies, 
degut a que és gestionaria des de consergeria. La implantació la realitzaran la professora 
gestora de Moodle juntament amb els professors que s’encarreguen del manteniment 
informàtic. El servei d’enviament de correus electrònics no té cap cost per l’Institut. El servei 
d’enviament massiu de SMS té un cost per l’Institut tenint en compte les incidències, retards i 
absències que es produeixen a l’any de 590 €. 

Per tant, un sistema com és el Google Docs més el servei d’enviament de SMS i correu 
electrònic, permet tenir controlada tota la disciplina i assistència, arxivada informàticament, 
permet al professorat i al personal no docent autoritzat l’accés a la informació des de qualsevol 
lloc, optimitza la utilització del paper i permet una comunicació àgil amb les famílies, evitant que 
per arribar la informació a les famílies intervingui l’alumnat. Aquest sistema té un cost de 590 €, 
inferior a la despesa de 2.279 € del sistema ineficaç que actualment té el centre. 

Referent a les plataformes escolars Clickedu, Alexia i Weeras, cal destacar que són més 
que una plataforma d’assistència i disciplina, i donen a l’Institut molts més serveis. Desprès de 
parlar amb membres d’Escoles i Instituts que tenen aquests sistemes implantats es pot afirmar 
que les seves eines agilitzen i milloren la comunicació entre famílies, professorat i alumnat. Fan 
que la família participi en la vida escolar dels fills. Redueix la feina de professorat i personal no 
docent ja que ofereixen un entorn de comunicació i gestió. Evita duplicitats en la gestió 
acadèmica i administrativa. Permeten realitzar el control d’assistència d’una manera segura i 
àgil des de cada aula, assegurant que la informació arriba puntualment a les famílies. 
Mantenen una comunicació amb les famílies i la comunitat educativa, mitjançant SMS, correus 
electrònics i butlletins de comunicació interns. El principal problema d’aquestes plataformes es 
què no donen l’opció d’implantar únicament el mòdul d’assistència i comunicació què és la 
necessitat del centre. Al ser plataformes amb diferents mòduls el seu cost tenint el mateix criteri 
que anteriorment en la quantitat de SMS es de 3.070 € a 5.290 € a l’any, fora de l’abast 
pressupostari del centre. 

Per últim, la plataforma de gestió acadèmica Gestin permet una comunicació àgil i efectiva 
amb les famílies a través de SMS, correus electrònics i accés al apartat pares per consultar les 
incidències, deures i exàmens del seu fill. La informació es guarda en línea, directament sobre 
la base de dades. És una aplicació simple i amb facilitat d’us. Aquesta plataforma si què permet 
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implantar únicament el mòdul de control d’assistència i incidències i té un cost de 1.337 €, 
inferior a la despesa de 2.279 € que actualment té el centre. 

Desprès de presentar el treball a l’equip directiu, el centre estudiarà les opcions de la 
plataforma Gestin i el sistema de Google Docs + enviament mail + enviament SMS i prendrà 
una decisió per començar a implantar-ho el curs vinent. Tot i que l’opció del Google Docs la 
veuen molt interessant, volen estudiar-la amb tranquil·litat perquè creuen que necessitaria d’un 
temps per el seu desenvolupament e implantació, cosa que creuen que seria menor amb un 
programa desenvolupat per una empresa professional dedicada a aquesta tasca i testejat per 
multitud de centres educatius, amb resultats molt positius.  

5. Resultats esperats 

Resolució del problema que existeix al donar la informació per escrit, fet que provoca que 
en moltes ocasions no arribi a les famílies degut a la falsificació de les signatures dels pares 
per part d’alguns alumnes. Aquest problema no es produeix ja que la informació arriba en 
temps real a les famílies, sense passar pels alumnes. 

La introducció d'aquestes noves eines, pretenen aconseguir una millora de resultats 
acadèmics, incrementant el nombre d'aprovats. 

Amb la utilització de les notificacions constants mitjançant correus electrònics, SMS, ..., 
s’espera una millor relació família – escola. 

Es pretén l’aplicació de noves metodologies acadèmiques degut a la millora de l’assistència 
i a l’harmonia a l’aula.  

Estalvi de temps als professors en temes dedicats a la gestió, per poder utilitzar-lo en 
preparació de recursos, noves activitats, noves metodologies didàctiques, etc. 

Facilita el sistema de registre i control de l’absentisme i la disciplina, així com el compliment 
de les sancions posades. 

Aconseguir un registre útil de l’indisciplina i absentisme dels alumnes. Permeten l’accés a 
les dades per part dels professors i personal no docent autoritzat. 

Tenir totes les dades informatitzades, i eliminar el format paper. 

6. Conclusions 

El sistema actual del centre per controlar l’assistència i la disciplina implica moltes hores 
del professorat per la seva gestió i no assegura la comunicació amb les famílies. Provoca un 
elevat cost resultant del ús excessiu de papers, fotocòpies i telefonia.  

Cal fer ús de les noves tecnologies per poder emmagatzemar totes les dades necessàries 
d’assistència i disciplina sense necessitat de tenir-les arxivades en paper.  

És molt important una bona comunicació amb les famílies i que aquestes estiguin 
informades del dia a dia dels seus fills. La família es un pilar molt important i fonamental en 
l’educació dels fills. Mantenir informades a les famílies en tot moment de l’assistència i 
disciplina dels seus fills mitjançant SMS, correus electrònics o aplicacions es un factor clau per 
corregir aquests aspectes en els alumnes. 

Els professors han de dedicar les màximes hores possibles en l’educació dels alumnes i no 
en tasques de gestió que són més pròpies d’altre personal del centre. 

Avui en dia, és molt important saber en que gasta els recursos l’Institut, ja que es disposen 
de pocs, sobretot econòmicament parlant i s’han d’optimitzar al màxim possible.  

Per molt bones eines o sistemes que tingui el professorat, aquest s’ha de conscienciar que 
ha de fer un ús correcte i efectiu. 

Les famílies sempre reclamen moltes obligacions a l’Institut però no pensen que els seus 
fills també tenen uns deures com alumnes que han de complir i que les famílies tindrien que 
responsabilitzar-se de que fos així.  

El centre ha quedat sorprès de l’elevat cost de l’actual sistema i del consum excessiu e 
innecessari de papers, fotocòpies i de telefonia, tenint en compte les noves tecnologies que 
tenen a l’abast.  
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