AULA

EXPERIÈNCIES CLICKEDU

Professor

Documentació

Continguts

• Programacions
• Tutories
• Atenció a la diversitat
• Treball a l’aula
• Substitucions
• Agenda

• Gestió acadèmica
• Administració de notes
• Gestió de classe
• Documentacions
• Actes oﬁcials

• Eines de treball
• Continguts digitals i
educatius
• Mòduls d’e-learning
• Accés a continguts
compartits

Seguiment

• SMS
• E-mail
• Newsletter
• Missatgeria interna
• Notícies
• Web
• Àlbum de fotos

• Control d’assistència
• Disciplina
• Calendaris compartits

Coral Regí, directora - Escola Virolai

És impressionant la rapidesa i eﬁcàcia amb què es resolen les incidències i consultes.
Cada cop que envies un correu o fas una trucada al servei de suport o
d’acompanyament, sempre hi ha algú que t’atén de seguida. S’han acabat les
esperes al telèfon escoltant musiquetes horribles i les esperes de dies a les respostes
dels e-mails. La veritat és que molt poques vegades, per no dir mai, m’he trobat amb
un servei de suport tan ràpid i eﬁcient.

FAMÍLIA
Comunicació

En un centre educatiu les tasques que hem de realitzar són moltes i complexes i
necessitem que les empreses de serveis, com Clickedu, ens ofereixin solucions àgils,
eﬁcaces, que proporcionin resposta a les nostres necessitats, que proposin nous
projectes i que ens permetin concentrar els nostres esforços en el nostre procés
clau: assegurar la millor educació per a tots i cadascun dels nostres alumnes.

La plataforma de gestió acadèmica
per a escoles i instituts

Manuel Nieto Novais, responsable TIC - Manuel Peleteiro

Clickedu s’ha convertit en una eina emocional que ens ha ajudat a comprendre la
“tecnologia compartida”. Ens permet aproﬁtar la informació i el coneixement d’una
forma pràctica i ha disparat la intensitat tecnològica a la vida de l’escola.

Sonsoles Castellano, Presidenta Fundación San Patricio

GESTIÓ
Rebuts

Altres conceptes de gestió

Secretaria acadèmica

• Alumnes
• Personal de l’escola
• Externs

• Activitats extracurriculars
• Menjador
• Transport escolar
• Acollida
• Venda de material
• Nòmines per e-mail
• Traspàs d’assentaments
comptables
• Mòdul comptable opcional

• Documentació oﬁcial
• Resums estadístiques
• Memòries
• Documents i informes
• Llistats
• Carnets

Buscàvem una plataforma educativa integral que donés resposta a les necessitats
que ens plantejàvem les sis escoles de la congregació: gestió econòmica, acadèmica
i administrativa. La implantació ha suposat un repte, però actualment és una eina
que ens uneix i facilita la comunicació entre les sis escoles.

Luisa Sainz de Aja Villanueva, Directora del Colegio Virgen de Mirasierra

QUALITAT
Inventari

Normativa

Control

• Gestió de sales
• Gestió d’incidències
• Gestió d’inventari

• ISO
• EFQM
• Polítiques d’excel·lència i
millora contínua
• Formació interna
• Qualiteasy© Edu

• Ordinadors portàtils i
de sobretaula

Segueix-nos a:

www.clickartedu.com

·

info@clickartedu.com

·

93 278 82 04

L’escola en temps real

Alumnes

Famílies

Clickedu és un entorn de comunicació, interacció i treball dels alumnes però
controlat des del mateix centre. Disposa de diverses opcions segons l’etapa
educativa i, a més, la informació queda emmagatzemada en una base de dades
del centre.

Des que una escola té Clickedu, les famílies passen a estar informades d’aspectes
com ara notícies, àlbums de fotos, notes, exàmens, informació del dia a dia a
classe, calendaris online, missatges amb els tutors, visualització de dates per
concertar entrevistes, descàrrega online dels butlletins de notes, gestió de les
activitats extraescolars, menús i el menjador... L'escola a un clic també per a les
famílies.

Aula

Gestió del centre

La gestió del dia a dia del professorat queda resolta amb Clickedu. Programacions,
posar notes i crear fórmules d'avaluacions, informes personalitzats per a alumnes, accés a les ﬁtxes dels alumnes, control de classe, passar llista, atenció a la
diversitat i un llarg etcètera són les eines que tothom veurà com a indispensables
després de tres mesos fent servir Clickedu. No solament això, sinó que no caldrà
fer feines rutinàries, ja que amb Clickedu el tutor només haurà de donar un cop
d’ull al mòdul de gestió tutorial per veure tota la informació referent a l’aula.

La gestió del centre es realitza totalment online, sense haver d'instal·lar o actualitzar res ni realitzar processos complexos. Per fer servir Clickedu, només cal un
dispositiu amb connexió a Internet.
Incorporem documentació oﬁcial, exportació cap a memòries, dades estadístiques de tot el que s’esdevé en el centre i tots els mòduls de gestió econòmica i
comptable.

Entorn d© aprenentatge

Clickedu també és un entorn virtual d'aprenentatge inclòs en el mòdul Matèries:
tests autoavaluatius, entrega de treballs online, treballs compartits, carpetes
individuals i de classe, suros virtuals amb arxius i vincles, repositoris per a departaments amb eines educatives, recomanacions dels tutors, fotos de classe,
continguts cedits per editorials o la connexió amb els continguts abans esmentats
en són alguns exemples.

Continguts

Tant els alumnes com els professors podran accedir als llibres digitals de diferents
editorials amb un sol clic, per veure els temes de continguts digitals, recuperar les
dades d'exercicis i traslladar-los a la llibreta del professor. A més, és possible
contractar, entre d'altres, programes d'animació a la lectura, calculadores matemàtiques i programes ambientals.

Comunicacions

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

La gestió del centre en una única plataforma
El software Clickedu és una plataforma escolar al núvol que inclou la gestió
acadèmica, administrativa i econòmica, un entorn virtual d'aprenentatge
amb connexió a llibres digitals i continguts gratuïts, la gestió del professorat,
tutors i caps d'estudis, la qualitat del centre i un entorn privat i segur de
comunicació amb les famílies, entre molts temes.
És una de les plataformes més completes del mercat que ja està funcionant a
més de 400 centres de Catalunya, Espanya, Andorra, Xile i Colòmbia. Els
nostres clients són centres públics, privats i concertats, que van des de llars
d’infants ﬁns a centres de Primària, Secundària, Cicles Formatius i escoles
d’adults.
Però Clickedu és molt més: assessorament, formació, atenció a l’escola, millora contínua i, segurament el més important, escoltar les vostres necessitats
per adaptar-nos a elles. Amb Clickedu no tindreu una eina, sinó un servei amb
l'última tecnologia a l’abast de tots els membres d’una escola.

Serveis

Inclouen la gestió completa dels diversos serveis que pot arribar a tenir un
centre: menjador, transport, acollida, activitats extraescolars, activitats externes,
venda de material...

Apps i mobilitat

Clickedu funciona en qualsevol dispositiu i amb qualsevol sistema operatiu però,
a més a més, disposa d'aplicacions natives per a tots els dispositius mòbils
(Android, Apple iOS, Chromebook, etc.).

Qualitat i excel.lència

La gestió que permeten l'ISO 9001 i els programes d'excel·lència EFQM està
integrada en el mateix paquet. En el vostre dia a dia podreu fer tasques com ara
programacions, gestió documental, enquestes o incidències (entre altres mòduls
que es gestionen amb format qualitat), sense que això suposi un esforç addicional per part vostra. La integració de les funcionalitats de Qualiteasy© Edu fan de
Clickedu el programa de qualitat més complet en una plataforma.

