Instruccions d’instal·lació i registre de TokApp
School
 Cal instal·lar una aplicació al mòbil:
o Android  Play Store
o iPhone  App Store
o Windows Phone Tienda
Busqueu allí el text tokapp school.
És l’aplicació que té la icona:
Ocupa uns 8 MB, almenys en Android.
 Cal acceptar els permisos d’accés, com quan instal·lem altres
aplicacions del mòbil.
 Després demana crear un identificador (qualsevol text, sense
espais, com per exemple el vostre nom i cognoms tot seguidet, o
el que considereu oportú); hem de crear una contrasenya
(quan l’aplicació està al mòbil, ja no la torna a demanar; no és visible per al Centre, podeu estar tranquils en aquest sentit).
 En el següent pas hem de polsar sobre el botonet de
“Validar teléfono” (després de l’experiència a Infantil i Primària,
hem comprovat que és l’única forma de garantir que ens apareixereu automàticament a la plataforma; si passats un parell de dies
notàreu que no rebeu cap missatge, aviseu-nos per solucionar el
problema).
 Voreu una notificació en pantalla dient que s’enviarà un SMS
per validar l’usuari; premeu “Continuar” (aquest és l’únic cost
que pagareu per tindre TokApp School, el preu d’un missatge
SMS).
 Ja teniu TokApp School funcionant! Quan us enviem alguna
notificació al mòbil, la rebreu de forma immediata. Aclariment: els
servidors de TokApp School creuen dades de nit, pel que si es registreu hui, fins demà pel matí no us vorem a la plataforma.
NOTA: Els contactes de la vostra agenda del telèfon que també instal·len TokApp School estaran disponibles per a fer un ús semblant a
WhatsApp. Encara que considerem que no gastareu massa aquesta funcionalitat, està integrada de fàbrica.



TokApp School
IMPLANTACIÓ SISTEMA DE MISSATGERIA
INSTANTÀNIA PER A LES NOTIFICACIONS, A
TRAVÉS DE MÒBILS AMB ACCÉS A INTERNET:

Pares i mares d’alumnat de:

SECUNDÀRIA
(si teniu fills menuts al Centre i ja està instal·lat, oblideu-se d’açò)

Acudiu a una de les reunions informatives, al Saló
d’Actes, a triar lliurement entre:
DIJOUS
12/2/2015

Matí: a les 9 h.
Vesprada: a les 15.30 h.
Vesprada: a les 19.30 h.

DIVENDRES
13/2/2015

Vesprada: a les 15.30 h.



Papà o mamà: tens un mòbil amb accés a Internet?
Açò t’interessa molt!
Què és TokApp School?
Llegit “tok-ap skul”, és una moderna plataforma de comunicació a
través del mòbil, semblant a WhatsApp, però pensada per a enviar les
notificacions des del Col·legi als pares de l’alumnat.

Quins avantatges té per al Centre?
 Estalvi econòmic en fotocòpies / telèfon.
 Immediatesa de la comunicació.
 Fiabilitat de que la notificació arriba al destinatari (seguiment de la
lectura).
 Possibilitat d’enviar missatges en mode enquesta.
 Possibilitat d’adjuntar imatges, documents en PDF...
 Compliment de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

I per als pares i mares dels alumnes?
 Rebre immediatament les notificacions en el mòbil.
 Disposar d’un major grau d’informació del dia a dia de l’alumne/a a
classe (és possible notificar la falta d’assistència a classe, incidències que hagen pogut sorgir, recordatoris d’última hora...). Resumint: un major control.
 En el mode enquesta, poder respondre còmodament des del mòbil.
 Tindre un registre al mòbil dels missatges rebuts per part del
Col·legi.
 Cost: totalment gratuït, llevat del preu d’un únic SMS en el moment de registrar-se l’usuari a l’aplicació (estem parlant d’uns 15
cèntims d’euro, aproximadament).

Modern, modern... però segur!
La privacitat de la informació és importantíssima, més per a un centre educatiu. TokApp School compleix amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.
D’altra banda, quan algun professor faça un enviament massiu al
grup de pares d’alumnes, cada pare/mare visualitza el seu missatge de
forma individual (la resta de mòbils no són visibles).



Requisits
 Mòbil amb accés a Internet, tipus smartphone. TokApp School
és multiplataforma, funciona amb mòbils amb sistemes operatius
Android, iPhone i Windows Phone.
 Al Centre hem de saber el número de telèfon del/s mòbil/s
que aneu a utilitzar amb TokApp School. Tenim ja donats d’alta al
sistema els telèfons de pare i mare de cada alumne, aquells que
vau revisar a la fitxa a principi de curs. Si heu canviat recentment,
cal que ens ho notifiqueu!

No puc anar a la reunió... què faig?
No hi ha problema, l’ús de l’aplicació és realment senzill. Cal instal·lar-la i registrar-se. Al verificar el registre per SMS (és una cosa automàtica), l’endemà estareu activats a la plataforma, no heu de fer res més.
Teniu darrere unes instruccions d’instal·lació i registre. La veritat és
que si feu la instal·lació pel vostre compte, NO ÉS PRECÍS VINDRE A LA
REUNIÓ, però en qualsevol cas sereu benvinguts!

Algun dubte més...
 “Si estem donats d’alta per part del col·le, però només volem rebre els missatges un dels pares...”  No passa res, simplement instal·leu i registreu el mòbil en qüestió.
 “Podré posar-me en contacte amb el/la tutor/a a través de
TokApp School?”  No. La plataforma està pensada per a una
difusió des del Col·legi. Només es podrà respondre en el mode enquesta. Per a altres comunicacions:
o A través de l’Agenda de l’alumne/a,
o demaneu entrevista personalment,
o telefoneu al 96 171 26 89,
o envieu correu electrònic a fatimasueca@gmail.com,
o o poseu-nos un missatge a Facebook.
 “Tot açò és obligatori?”  La pregunta encertada seria...”Tot
açò és CONVENIENT?” I ja canviem de perspectiva! Esmorzar no
és obligatori, però és convenient; abrigar-se quan fa fred no és
obligatori, però és convenient... Seguim? ;-) Implantar una plataforma com aquesta fa cinc anys haguera estat impensable, però
hui en dia és una realitat que la pràctica totalitat de pares i mares
disposeu de mòbil amb accés a Internet. El món canvia, nosaltres
amb ell!



