Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Caparrella

Instruccions – Accés Famílies a Intranet

La Intranet (IEducació) de l’Institut Caparrella, ofereix informació personalitzada per a les
famílies i l’alumnat. És accessible de de la Web del Centre http://www.iescaparrella.cat/
apartat “Intranet” i també directament des de l’adreça https://caparrella.ieduca.com
Per accedir-hi, cal un nom d’usuari i una clau d’accés. Tots els pares i/o mares que
vulguin accedir a la intranet per consultar les dades dels seus fills, han de sol·licitar
l’accés corresponent mitjançant el correu caparrella.ieducacio@gmail.com identificantse ells mateixos i al seu fill/a amb els noms, cognoms i curs corresponent. La petició s’ha
de fer des del correu del qual el sol·licitant és titular. NO demanar una clau pel pare, des
del correu de la mare, ni del fill/a ni a l’inversa.
Un cop processades les peticions, en el correu des del qual s’ha tramés la petició, es
rebran les instruccions de connexió a partir del primer dia lectiu del nou curs.

TENIR MOLT EN COMPTE QUE:
-Els accessos són personals i intransferibles. Cal tenir en compte la llei de protecció de
dades.
-Cada usuari és un únic accés. Si volen accedir tant el pare com la mare, hauran de
sol·licitar una clau diferent cada un d’ells des de cada un dels seus correus personals. Els
pares no han d’utilitzar l’accés dels fills/es ni a la inversa.
-No s’atendrà cap petició d’accés si no està degudament identificada, amb almenys les
següents dades: Nom i cognoms del pare o mare i nom i cognoms i curs del fill/a. Totes
les peticions es contrastaran amb la base de dades de la matrícula, rebutjant totes
aquelles en les que s’observi alguna irregularitat. Els remitents seran informats d’aquesta
circumstància, si cal. Qualsevol problema d’accés i/o funcionament de la Intranet,
comunicar-ho per correu a caparrella.ieducacio@gmail.com
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Guia d’ús Intranet per les famílies
Un cop el centre us ha facilitat l’usuari i contrasenya d’accés a iEduca, ja podeu accedir
per consultar la informació dels vostres fills.
Des d’un ordinador podeu dirigir-vos a l’adreça: www.iescaparrella.cat i anar apartat
INTRANET, on posteriorment introduireu el vostre usuari i clau accés.
Un cop dins d’iEduca trobareu diferents menús:
Calendari i Tasques: accedireu a un sistema d’agenda on veureu la vostra i la dels
vostres fills i les activitats del dia. Si aneu a la pestanya Horari, podreu visualitzar l’horari
del vostre fill o filla.

El menú més important és el de Control de Faltes: Aquí trobareu diferents pestanyes:
Incidències: un resum amb diferents filtres de les absències, incidències, amonestacions
i altres registres que té el tutor, respecte el vostre fill/a. En el calendari que trobareu
podreu veure el dia a dia (feu clic als dies marcats per veure el detall de les observacions
que han escrit els professors).
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Observacions: Aquí trobareu un llistat amb data i hora de les observacions que ha posat
el centre per cada fill i per curs.
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Tornem al menú principal i hi trobem Missatges, que ve a ser un correu electrònic intern
del centre.

Per enviar un missatge feu-ho amb el botó “Redacta un missatge”.
Escriviu un “Assumpte” i el text que vulgueu enviar. Us recomanem que hi poseu el nom i
cognom de l’alumne per facilitar la feina al tutor.

Per indicar el destinatari feu clic al botó “Per a” i s’obrirà una finestra nova.

Actualment només és possible enviar missatges al tutor del vostre fill/a. El marqueu i
premeu el botó “afegir” i després el botó “assignar persones”.
Ara ja podeu enviar el missatge:
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Altres mòduls opcionals per donar accés:
-

Enquestes: El centre pot enviar enquestes per saber què opinen els familiars
sobre el centre i així millorar.
Documents compartits: El centre pot compartir documentació que cregui
necessària amb les famílies.
Enllaços d’interès: El centre pot recomanar enllaços a web d’interès
Organigrama: el centre pot compartir l’organigrama perquè les famílies coneguin
l’estructura del centre.
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