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INSTRUCCIONS PER A L’ÚS DE LA PLATAFORMA
Cal tenir en compte:
- IEDUCA és la plataforma on podreu informar-vos de les incidències dels vostres
fills/es: absències, retards, incidències a l’aula, seguiment, etc.
-

IEDUCA TOKAPP és una aplicació per al mòbil o tauleta que permet utilitzar
l’IEDUCA.

Per tant, podrem accedir a l’IEDUCA:
- A la direcció https://ieduca.com/ i, un cop allà, a “Accedeix a Ieduca”

-

O a l’app “Ieduca Tokapp”, des del mòbil o la tauleta electrònica.

IMPORTANT:
-

Des del centre us enviarem un Usuari i Contrasenya per a l’IEDUCA. Aquesta
contrasenya NO SERVEIX PER CREAR-SE L’USUARI PER A L’IEDUCA TOKAPP
(l’aplicació per a mòbils i tauletes).

-

L’usuari i la contrasenya per a Ieduca Tokapp l’heu de crear vosaltres mateixos (cal
seguir les instruccions del full “Ieduca Tokapp” que us adjuntem).
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Inici: passos a seguir:
1. Entrar a direcció https://ieduca.com/. Haureu rebut per correu electrònic l’usuari i la
contrasenya. Cal introduir-los.
2. Si volem utilitzar l’app IEDUCA TOKAPP, cal que us la baixeu des del mòbil o tauleta.
a. Heu de crear-vos un usuari per aquesta aplicació.
b. Un cop creat l’usuari, us demanarà l’usuari Ieduca (punt 1.)
Utilitats i notificacions:
-

L’Ieduca us permetrà fer el seguiment de totes les incidències dels vostres fills/es:
rendiment acadèmic, realització de deures, si porta el material a les matèries,
incidències de comportament, assistència, retards, etc.

-

Rebreu les següents notificacions a l’aplicació o al correu electrònic:
o La primera falta d’assistència que realizi el vostre fill/a durant el dia.
o Un resum diari d’assistència
o Un resum setmanal d’assistència.

Per qualsevol problema, contacteu amb l’institut i estarem encantats de poder-vos atendre.

Rebeu una cordial salutació,
Equip directiu de l’Institut Els Roures

