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1. Accés a Weeras Platform 

Per accedir a Weeras Platform adreça’t a platform.weeras.com i tot seguit introdueix les teves 
dades d’accés.  Per un ús més segur i estable, recomanem l’accés des del navegador Google 
Chrome.  

- Si no recordes les teves dades d’accés adreçat a aquest formulari: Recordar contrasenya 

- Si encara tens problemes per accedir a Weeras Platform, posat en contracte amb el 
nostre equip de suport.  

2. Pàgina d’inici 

Una vegada accedeixes a la plana d’inici de Weeras Platform, observaràs un menú de navegació 
vertical a l’esquerra que permet l’accés als diferents mòduls de continguts, comunitat i 
comunicació.  

- A la part dreta superior, es troba l’avatar i la informació d’usuari. 

- El menú de navegació principal situat a l’esquerra dóna accés als següents mòduls: 
blocs, documents, horaris, correu, agenda, avaluacions, notícies, tutoria i les 
configuracions del perfil d’usuari.  

- La capsa amb la franja verda “Notícies” és un espai destinat a rebre tota la informació 
genèrica que envia el centre educatiu. 

- A la part dreta, es troba el menú de navegació d’usuari. Format pel bloc d’accessos 
directes i el calendari (tan personal com el de l’alumne/a).  
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3. Accessos directes 

El bloc d’accessos directes, es troba a la pàgina d’inici i facilita l’accessibilitat i la navegació per 
Weeras Platform. Aquest espai recull les dreceres als mòduls més utilitzats al dia a dia, per tal 
de facilitar i agilitzar diferents tasques.  

 

4. Mòdul d’Horaris 

Horaris és un mòdul dissenyat per gestionar de forma íntegra els horaris lectius, personals, 
tutories i guàrdies. Aquest mòdul organitza de forma senzilla aquestes tasques. Per accedir al 

mòdul d’horaris cal prémer el botó indicat a la barra de navegació lateral esquerra.  
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5. Mòdul d’Agenda 

L’Agenda és un mòdul dissenyat per crear, organitzar i visualitzar diferents tasques. Els familiars 
i/o tutors/es legals poden visualitzar totes les tasques i esdeveniments del seu fill/a o menor/s 
al càrrec. Tanmateix, poden utilitzar aquesta agenda per destacar esdeveniments personals, o 
relacionats amb el centre educatiu. 

 

	

 Accés i ús al mòdul d’agenda 

Per accedir al mòdul d’Agenda cal prémer la icona “agenda” situada a la barra de navegació 
lateral. Per navegar entre les diferents agendes (personal, o d’un determinat fill/a o menor al 
càrrec), es pot fer ús del menú desplegable situat a la barra de navegació superior.  Fent clic al 
botó “opcions” podem canviar la vista de l’agenda, exportar a Excel o PDF el contingut o crear un 
nou esdeveniment. 
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6. Mòdul d’Incidències 

El mòdul d’incidències permet traçar de forma àgil i senzilla, qualsevol contingència, eventualitat 
o falta d'assistència relacionada amb els vostres fills/es i/o menor/es al càrrec. 

 Accés al mòdul d’Incidències 

Per accedir a l’Informe d’Incidències cliquem sobre icona “informe” de la barra de navegació 
superior. Aquest informe ens permet veure les incidències del/s vostre/es fills/es i/o menor/s al 
càrrec. 

 

 

Clicant “opcions” podem exportar a Excel o PDF i imprimir. 
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 Justificar incidències 

Per justificar una incidència cal prémer el botó vermell “Sense Justificar” d’una incidència 
determinada i s’obrirà el menú de detalls per tall de descriure el motiu de la incidència i tot 
seguit justificar-la. 

Nota: Algunes incidències no es poden justificar directament per ordre del centre educatiu. Per 
més informació adreceu-vos al centre educatiu on està inscrit el vostre/a fill/a o menor/s al 
càrrec.  
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És possible accedir al detall per visualitzar el missatge de sol·licitud de la tutoria, o bé clicar a 
l’informe per veure’n les conclusions. 

	
	

 Sol·licitud de nova tutoria 

Es reben sol·licituds de tutoria per part del tutor del nostre/a fill/a o menor al càrrec o bé es pot 
sol·licitar una tutoria amb el tutor de l’alumne/a. En cas de rebre una sol·licitud per part del tutor, 
rebrem una notificació d’avís per correu. 

Des del mòdul de tutories, al llistat la tindrem marcada com a pendent (color taronja). Cliquem 
detall i obrim la fitxa de tutoria. 
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En cas contrari, per tal de programar una sessió de tutoria cal prémer el botó “Nova tutoria” 
situat a la barra de navegació superior i s’obrirà la fitxa de creació.  

- Pas 1: Escollir el/la fill/a o menor al càrrec susceptible de la tutoria. Automàticament ens 
sortirà el tutor pertinent. 

- Pas 2: Prémer el botó “veure disponibilitat” del tutor. 

- Pas 3: És recomanable escriure el motiu de la tutoria o fer algun comentari al respecte. 
Tota aquesta informació la rebrà el tutor.  

- Pas 4: Finalment cal prémer el botó “envia tutoria” per finalitzar.  

Nota: El botó “opcions” ens permet afegir algú més a la reunió, potser un altre familiar vinculat 
o un altre professor del centre. 
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9. Informe d’Activitats  

L’Informe d’Activitats mostra l’evolució didàctica del vostre/a fill/a o menor al càrrec. Per tal de 
visualitzar els informes, cal seleccionar el filtre situat a la barra de navegació superior per tal de 
seleccionar el curs acadèmic i informe que desitgem consultar.  

 
 

 
 

10. Mòdul de Blocs 

Blocs és un mòdul de comunitat (és a dir, col·lectiu) dissenyat per compartir informació, recursos 
i experiències del centre educatiu. Aquests blocs, poden tractar una temàtica específica, servir 
de suport a les classes o ser un punt de trobada per resoldre dubtes, plantejar discussions, etc.  

Tanmateix, els blocs poden ser públics o privats, i poden ser creats per professors i 
administradors. Un cop creats, qualsevol membre de la comunitat educativa (alumnes, familiars, 
etc.) hi poden accedir.  

 Accés al mòdul de Blocs 

Mitjançant la barra de navegació lateral esquerre, es pot accedir al mòdul de Blocs. D’entrada 
veurem el llistat de blocs i algunes dades informatives com el nom del creador, la data i el títol 
del bloc.  
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11. Fitxa d’Usuari 

La “Fitxa d’usuari” és un espai destinat a recollir totes les dades de contacte i comunicació amb 
el centre educatiu on està inscrit el vostre/a fill/a o menor/s al càrrec.  

 Accés a la Fitxa d’Usuari (Perfil) 

Mitjançant el menú de navegació principal situat a la part esquerra es troba la icona “Perfil”.  

Dins de la “Fitxa d’usuari” es poden afegir i modificar totes les dades de comunicació necessàries. 
Un cop realitzades totes les modificacions, s’ha de desar l’acció mitjançant el botó “Desar” situat 
a la barra de navegació superior.  
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12. Mòdul de Correu 

Correu és un mòdul dissenyat amb l'objectiu únic d'oferir la millor experiència de missatgeria 
entre els usuaris del teu centre Weeras. Amb el nou mòdul de correu podràs enviar fàcilment 
imatges en alta resolució, documents i vídeos de YouTube o Vimeo de forma segura i sense 
sortir de Weeras Platform. 

Aquest mòdul et permetrà organitzar la teva correspondència per etiquetes personalitzades. 
Tanmateix la nova barra d'eines t'ofereix un seguit de funcions ràpides que fan més senzill 
organitzar, seleccionar i interactuar amb els correus en tan sols uns pocs clics. 

Accedim al nostre gestor de correu. Una primera columna ens mostra per seccions, el correu 
pendent de llegir, el correu rebut, l’enviat, esborranys i paperera. 

 

 

Mòdul	correu		

- Els missatges marcats en gris indiquen pendents de llegir. 

- La icona de la bandera a la part dreta del cos del missatge, ens indica que és 
d’importància alta, és a dir, que el remitent quan l’ha editat, ho ha detallat així.  

- En cas de voler marcar algun missatge com a llegit, el seleccionem via el check box i 
cliquem a la barra superior la icona del sobre. 

- La icona de la paperera ens serveix per eliminar un missatge, seleccionant prèviament 
el check box. 
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 Crear etiquetes de correu 

Les etiquetes ens permetran organitzar el nostre correu, segons ens interessi. Cal seleccionar a 
la barra superior la icona “nova etiqueta” per crear una de nova. 

 

Tot seguit, cal introduir una denominació per la nova etiqueta i cliquem “crear”. S’ordenaran 
alfabèticament a la columna de l’esquerra, i es mostraran amb la icona d’una etiqueta per 
diferenciar-les dels aparats anteriors. 

 Nou correu 

Per crear un nou correu electrònic, cal prémer el botó indicat amb un (+) situat a la barra de 
navegació superior.  

Tot seguit serà possible escriure un assumpte i afegir el cos del missatge, un text, adjuntar una 
imatge, un enllaç, una taula o fins i tot un vídeo. 

Per últim, cal prémer la icona d’enviar situada a la barra de navegació superior per finalitzar el 
nostre correu.  

 

 

	  


