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1. PANTALLA D 'INICI  

Per accedir a l’Alexia cal introduir l’usuari i la contrasenya facilitats mitjançant un correu electrònic per la 
secretaria del centre.  
 

 
 
 

2. FUNCIONALITATS  

Des de la pantalla inicial o principal l'usuari pot accedir a gairebé totes les funcionalitats disponibles, a més 
d'obtenir informació en temps real dels alumnes associats a aquest. 
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2.1. Seguiment 

En aquesta pantalla apareix l’apartat d’incidències. 
 
La pantalla Incidències permet veure tota la informació referent a les diferents incidències (conducta contraria, 
amonestació, observacions, absències i retard) al llarg del curs.  
 
Existeixen dues possibilitats INCIDÈNCIES o Veure tots.  
 
2.1.1. INCIDÈNCIES 
 
Mostra les incidències més recents però no permet justificar-les. 
 

 
 
2.1.2. VEURE TOTS 
 
Per visualitzar les incidències d’un periode podem seleccionar una opció de la llista desplegable Mostrar 
dades de  o modificar dates directament sobre els calendaris (Des de  / Fins ). 

1. Modificar dates 
 
Si es col·loca el ratolí a sobre de l’observació de la incidència es pot llegir l’explicació completa feta pel 
professor. 
 
Justificar incidències 
 
Un cop seleccionades les dates de les absències que volem justificar s’han de seguir els següents passos: 
 

2. Seleccionar les incidències que volem justificar 

3. Clicar la icona  per justificar absències 
4. Escriure l’observació i acceptar 

5. Clicar el botó  de sortida per guardar correctament les justificacions 
 
Només són justificables les absències.  
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Resum d’incidències agrupades per matèries 
 
L’apartat d’incidències permet veure un resum per matèries si seleccionem el botó [Total Inc .]. 
Per visualitzar les incidències totals d’un periode podem seleccionar una opció de la llista desplegable Mostrar 
dades de  o modificar dates directament sobre els calendaris (Des de  / Fins ). 
 

1. Total incidències 
2. Mostrar dades de / Modificar dates 
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2.2. Els meus comunicats 

La pantalla Els meus comunicats permet la comunicació interna entre les famílies i l’equip docent del nivell al 
que pertany l’alumne. Funciona igual que un correu electrònic (redactar per crear-ne un, omplir destinataris, 
posar text i enviar), però només es pot enviar o rebre a través de la plataforma.  
 
Els destinataris són dins d'Alexia (professors, tutors) de manera que no cal recordar el seu email i es poden 
fer llistes de distribució. També es poden adjuntar arxius. 
 

 
 
Existeixen dues possibilitats COMUNICATS/NOUS o Veure tots .  
 
2.2.1. NOUS 
 
Mostra els comunicats no llegits. I permet Llegir , Respondre  o Reenviar els comunicats. 
 
2.2.2. VEURE TOTS 
 
En la pantalla de Veure tots es poden visualitzar els correus rebuts (llegits o no) i els enviats. 
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2.2.3. REDACTAR UN COMUNICAT 
 
Dins de la pantalla de comunicats al seleccionar l’opció de redactar podem escriure un comunicat seguint els 
següents passos: 

1. Assumpte 
2. Redactar el text del comunicat 
3. Posibilitat d’adjuntar un arxiu 
4. Seleccionar destinataris per a l’enviament 
5. Enviar 

 
Els camps 1, 2, 4 i 5 són obligatoris i el 3 és opcional. 

 
 
Al Seleccionar destinataris per a l’enviament  s’obra la finestra emergent que es mostra tot seguit i cal fer 
els passos següents: 
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1. Seleccionar secció (per seleccionar el curs) 
2. Seleccionar Àrees (per seleccionar la matèria) 
3. Seleccionar professor 
4. Seleccionar destinataris 
5. Afegir destinataris 

 
Les opcions 1, 3, 4 i 5 són obligatoris. 
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2.3. Informes d'avaluació 

A través d'aquesta opció es poden descarregar els informes disponibles de l'alumne. Per això, l'usuari ha 
d'accedir a l'opció Informes d'Avaluació (butlletí de notes), on apareixeran els informes de les avaluacions 
ja tancades. A la part central apareixeran els que hi hagin disponibles per a aquest alumne i la possibilitat de 
descarregar-los. 
 

 
 
 

2.4. Qualificacions 

Aquesta pantalla ens permet veure les qualificacions i les observacions per matèries de les diferents 
avaluacions (1. Desplegable avaluacions ).  
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