Manual App School On per Escoles d’Educació Primària
Benvingut a la Innovació
Educació amb l’app School On

Tecnològica

en

L’app està disponible en 3 Idiomes: Català, Castellà i
Anglès. L’app detecta l’idioma del teu móvil i
automàticament es visualitza en l’idioma.

GALERIA
Les fotos i vídeos es visualitzen per totes les famílies de
la classe, i per temes de seguretat, no és possible
descarregar o treure les fotos de l’app, excepte per a
les Escoles que ho hagin autoritzat. School On és una
plataforma segura i controlada.

INICI i AGENDA/XAT
Si el teu perfil és de Mare o Pare, a la pantalla d’Inici, a
més de les Notificacions, es visualitza: la disponibilitat
horària de les educadores, l’Horari i Menú del dia de
l’Escola (si l’emplenen) i el Calendari d’Esdeveniments,
en el que també s’inclou la informació de l’Assistència
diària de l’alumn@.
L’Agenda és personal per a cada alumn@. Si tens més
d’un fill a l’Escola, canvia l’agenda des de la fletxa de la
part superior del menú lateral.
Per accedir a l’agenda de dies passats, es fa clic al
calendari de la part superior dreta, s’escull el dia i el
mes, i es fa clic a OK.

Les fotos i vídeos preses durant el dia, apareixen
directament en la pantalla. La resta de fotos, s’arxiven
automàticament en carpetes per mesos.
COMUNICACIONS
Aquí rebreu les comunicacions de la classe o individuals
de l’alumn@. Les comunicacions poden contenir links i
documents adjunts.
La comunicació apareixerà a la pantalla inicial de
comunicacions. Si es fa clic sobre la comunicació, es
visualitza el missatge complet, es poden descarregar els
adjunts i obrir els links.
LA MEVA ESCOLA

L’app guarda una foto de l’agenda del dia per poder
consultar les informacions en qualsevol moment, però
no és possible modificar-la.
A l’agenda de l’alumn@ hi accedeixen: la Responsable,
les Educadores associades a la classe de l’alumn@ i els
pares/mares convidats per accedir al perfil de l’alumn@.
El perfil de Responsable i de Professor@, són els
encarregats d’emplenar les dades de l’agenda personal
de l’alumn@.
Les mares/pares visualitzen aquí la informació del dia
reportada per l’Educadora i també poden escriure al
professor@ al Xat.
L’agenda conté el xat per a la comunicació en temps
real entre els pares/mares de l’alumn@ i la professora.
Si no es fa clic a GUARDAR, el missatge no s’envia.
Aquesta és una mesura de revisió i seguretat en
l’enviament.
A final de curs, l’Agenda i les fotos de l’alumn@ es
poden imprimir en PDF des de l’App.
AJUDA
A Ajuda es pot consultar la Política de Privacitat de l’app
i els Termes i Condicions d’ús de l’app.
És molt important llegir i revisar aquests documents.
School On és una app segura, controlada i compleix
amb les Lleis de Protecció de Dades Personals.
Des d’aquesta pantalla també es pot contactar amb
Suport Tècnic per resoldre qualsevol dubte tècnic de
l’app:
 Enviar un xat a Suport Tècnic
Rebràs resposta sempre en menys de 24 hores!

A Informació trobaràs la informació general de l’Escola
i podràs trucar directament des de l’app.
A Documents podràs visualitzar i descarregar els PDF
amb la informació general de l’Escola.
També podràs descarregar el PDF de l’Horari i dels
Menús oferts per l’Escola.
Rebràs convocatòries de reunions o informació
d’excursions. Confirmaràs assistència o autoritzaràs
l’excursió amb un sol clic.
També rebràs avaluacions de final de trimestre de
l’alumn@.
SALUT
La informació a SALUT és personal per cada alumn@. A
Medicació els pares informen de la medicació que ha de
prendre l’alumn@ en horari escolar.**Recordeu que no és
legal donar un medicament a un alumn@ si la professora o el Responsable
no ha rebut la prescripció mèdica en format paper amb la firma del metge
facultatiu.

A Antecedents mèdics els familiars informen de les
malalties i cures especials: intoleràncies, al·lèrgies….
Amb aquesta informació s’ajuda a conèixer millor als
nens/es i també es fomenta una cura i atenció
especialitzada.
Esperem gaudeixis molt utilitzant School On i et sigui
d’utilitat. Estem a la teva disposició davant qualsevol
dubte o suggerència de millora
Equip Childcare On
Coneixes les Nostres Apps?
www.childcareon.cat/LES NOSTRES APPS

