Manual per a usuaris Pares d’alumnes
1.Accés al programa
Al programa Aplicatiu Tutoria s’hi accedeix, mitjançant un enllaç, des de la web del Moodle del
centre http://agora.xtec.cat/iescastellet/moodle

L’enllaç d’accés és el següent:

Accés pares: Aplicatiu tutoria

Disposeu de dos tutorials molt útils si teniu problemes d’accés a l’aplicatiu. El procediment
indicat només s’ha de fer el primer cop que s’hi accedeix, la resta de vegades que hi entreu se us
ha d’obrir directament la pàgina d’accés a l’aplicació.
Seguidament introduïu l’identificador i la contrasenya que us haurà
facilitat el tutor:
En casos de pèrdua de contrasenya, sol·licitar-la al tutor o directament
al següent email: hcolldef@xtec.cat

2.Menú Tutoria
En el menú Tutoria hi ha habilitades les següents opcions:
- Horari classe: horari de matèries setmanal.
- Comunicació: plataforma de comunicació entre tutor i pares.
•

Si es té un missatge pendent de llegir, a l’accedir a l’aplicatiu hi haurà una
banderola intermitent de color vermell a la barra de menús.

•

Si es vol enviar un missatge al tutor de grup o individual, cal prémer sobre

3.Menú Incidències
En aquest apartat es mostra el registre d’incidències horàries corresponents a l’alumne/a.
Per justificar les faltes d’assistència, cal enviar un missatge al tutor de individual, o fer una
proposta de justificació. Tot seguit, quan el tutor individual li sigui possible procedirà amb la
justificació.

4.Menú Opcions. El meu compte
En aquest espai es poden fer les següents accions:
- Canviar la contrasenya d’accés.
- Incloure una adreça de correu electrònic per rebre les comunicacions a la bústia de correu.

5.Notificacions al correu electrònic
Diàriament es realitzaran notificacions de les incidències al correu electrònic que hagueu facilitat
al tutor. Aquestes notificacions es realitzaran a les següents hores:
- 10:00 Comunicant les faltes d’assistència o retards no justificats a les dues primeres
sessions del mateix dia.
- 15:00 Comunicant la resta d’incidències del mateix dia.

6.Aplicatiu Tutoria al mòbil

https://inscastellet.atutoria.com/index_pda.php

El Navegador que cal utilitzar és el Google Chrome, i
introduir a la barra de navegació l’enllaç de l’imatge.
El primer cop que s’accedeix a l’Aplicatiu Tutoria,
apareix un advertiment de seguretat que cal acceptar,
prement sobre CONTINUA

