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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Objecte 

Aquest manual presenta les instruccions per a la utilització de l’aplicació informàtica que permet als 
docents i coordinadors del Servei de Formació i Desenvolupament del Departament d’Ensenyament 
navegar per l’entorn i realitzar certes operacions en funció dels privilegis assignats. 

1.2 Abast 
 
L’aplicació Classe Sense Fum. 
 

1.3 Documentació Relacionada 
No aplica 
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2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA 

L’aplicació Classe Sense Fum està destinada als professors i coordinadors, als que els permet 
navegar per l’entorn i realitzar certes operacions en funció dels privilegis assignats. 

Des de l’aplicació de CSF, l’usuari professor/coordinador podrà realitzar diverses accions, com per 
exemple gestionar i visualitzar el grups i els seus alumnes, crear i visualitzar seguiments, visualització 
del grups del centre i els professors associats, o imprimir els seguiments. 

2.1 Entorn de treball 
 
L’entorn de treball del sistema consta de dos elements principals: 
 

• Autenticació XTEC: sistema de connexió i desconnexió de l’aplicació, i de validació dels 
usuaris i els seus rols. 

 
• Mòdul de l’aplicació:  és la interfície web amb la qual l’usuari es relaciona i que permet 

gestionar i administrar el sistema. 

2.2 Perfils d’Usuari 
 
Es contemplen dos perfils: 
 

• Professor: els professors podran gestionar els seus grups sobre els centres que estiguin 
assignats. 

 
Algunes de les funcionalitats disponibles són: 

o Gestió dels grups. 
o Gestió dels alumnes dels grups. 
o Gestió dels seguiments i eslògans. 
o Visualització del llistat de grups del centre. 

 
• Coordinador: els coordinadors podran visualitzar totes les dades del centre que coordinen, és 

a dir, que podran veure tota la informació dels grups associats al centre que coordinen. 
 
Algunes de les funcionalitats disponibles són: 

o Visualització dels grups. 
o Visualització dels alumnes dels grups. 
o Visualització dels seguiments. 
o Visualització del llistat de grups del centre. 

 

2.3 Funcionament del Sistema 

2.3.1 Accés a l’aplicació i login 

2.3.1.1 Descripció 

Accés a l’aplicació i validació de l’usuari que hi ha accedit. 
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2.3.1.2 Perfils d’Usuaris Autoritzats i Mode d’Accés 

Perfil professor. Tots els modes d’accés. 

Perfil coordinador. Tots els modes d’accés. 

2.3.1.3 Operativa de la Funcionalitat 

L’aplicació controla l’accés dels usuaris mitjançant validació per usuari i contrasenya. Per a poder 

accedir a l’aplicació heu d’anar a l’adreça http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=148 

Connecta’t a l’adreça de l’aplicació que se t’ha enviat des de "Classe sense fum". 

Introdueix l’usuari xtec (part esquerra de l’@ de la teva adreça de correu xtec, per exemple en el cas 
de usuari@xtec.cat seria usuari ) i la contrasenya de xtec. 

Prem el botó ‘Accepta’. 

 
 

Si l’usuari introduït és un usuari correcte i té permisos per accedir a l’aplicació accedirà directament a 
l’aplicació. Altrament si l’usuari i contrasenya no són correctes el sistema mostrarà un missatge d’error 
i no permetrà l’accés a l’aplicació. 

Un cop a dins de l’aplicació es mostra la següent pantalla, el primer cop o fins que es creïn grups.  

 

En tot moment l’aplicació ens indica el curs en que estem treballant, ho podem veure a la part dreta 
de cada pantalla.I l’opció on ens trobem. 
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En el cas que no puguis accedir a l’aplicació prem l’enllaç per realitzar la preinscripció, tal i com indica 
la següent imatge. 

 

2.3.2 Navegació general 

2.3.2.1 Descripció 

Funcionalitat bàsica de navegació per l’aplicació.  

2.3.2.2 Perfils d’Usuaris Autoritzats 

Perfil professor. Tots els modes d’accés. 

Perfil coordinador. Tots els modes d’accés. 

2.3.2.3 Operativa de la Funcionalitat 

L’aplicació té el format de navegació habitual en el Departament d’Ensenyament. En accedir a 

l’aplicació disposarem sempre d’una capçalera i un peu informatius.  

La capçalera conté el logotip del Departament d’Ensenyament, amb un enllaç per a tancar la sessió. 

En la part esquerra de la pantalla, just a sota del logotip del Departament, podrem veure el fil de 

navegació, també anomenat fil d’Ariadna. Ens permetrà accedir a les pantalles on hem estat 

anteriorment navegant, tornar enrere o directament al principi, prement en el nom de la pantalla a la 

que volem anar. 

 
 
El peu és bàsicament informatiu. Mostra el nom de la Generalitat de Catalunya i un botó en la part 

esquerra que permet tornar a la pantalla lògica anterior. 
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2.3.3 Menú de pestanyes 

2.3.3.1 Descripció 

Menú de pestanyes que es troba en la part superior de les pantalles. Permet a l’usuari: 

• Visualitzar totes les pestanyes disponibles dintre d’una opció de menú concreta. 

• Identificar en quina de les pestanyes es troba (pestanya il·luminada). 

• Canviar ràpidament a alguna de les pestanyes del mateix menú. 

2.3.3.2 Perfils d’Usuaris Autoritzats 

Existeixen dos perfils, el professor i el coordinador. En aquest cas, ambdós perfils poden entrar a 

l’aplicació i veuran les mateixes pantalles, però no podran executar les mateixes accions. 

Tots els modes d’accés. 

2.3.3.3 Operativa de la Funcionalitat 

L’usuari podrà saber en tot moment en quina de les pestanyes es troba, ja que la pestanya actual es 

trobarà sempre il·luminada (ressaltada). 

Exemple de menú de pestanyes: 

 

L’usuari podrà canviar de pestanya simplement prement sobre la pestanya a la qual vol anar. 

2.3.4 Menú 

2.3.4.1 Descripció 

Menú que permet a l’usuari seleccionar el mode d’accés a l’aplicació i accedir a les diferents opcions 

disponibles dintre del mode escollit. 

2.3.4.2 Perfils d’Usuaris Autoritzats 

Perfil professor i coordinador. Segons el perfil de l’usuari el menú pot tenir unes opcions o unes altres.  

Tots els modes d’accés. 

2.3.4.3 Operativa de la Funcionalitat 

Quan l’usuari es valida correctament, accedeix a l’aplicació com a usuari professor o coordinador i 

tindrà accés a diferents opcions de l’aplicació. 
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3. FUNCIONALITATS DEL SISTEMA 

3.1 Grups 

3.1.1 Descripció 

Des d’aquesta pestanya el/la professor/a pot crear, eliminar i modificar tots els seus grups. El 
coordinador podrà visualitzar tots el grups que pertanyen al centre que coordinen. 

 

3.1.2 Perfils d’Usuaris Autoritzats 
 
Professors i coordinadors. Segons el perfil de l’usuari el sistema mostrarà unes opcions o unes altres. 

Tots els modes d’accés. 

3.1.3 Operativa de la Funcionalitat 

3.1.3.1 Creació de grups 

Abans d’introduir els alumnes s’han de crear els grups. Vés a la pestanya de ‘Grups’ i prem el botó 
‘Afegeix’. 
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Selecciona un centre, un curs i escriu el nom del grup. Prem el botó ‘Crea’. 

 

Nota: Si prems el botó Surt, es torna a la pàgina anterior (Grups alumnes) sense crear el grup. 

Un cop creat el grup, automàticament torna a la pàgina principal dels grups on veiem el grup que 
acabem de crear.  I tots els que anem creant s’afegiran a la llista tal i com es pot veure a la següent 
imatge després d’haver afegit el grup B seguint els mateixos passos de la creació de grups explicats 
anteriorment. 
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3.1.3.2 Modificació de grups 

Per modificar un grup, prem el botó d’editar  com es mostra a la imatge següent: 

 

Un cop dins del detall del grup d’alumnes fes els canvis necessaris i prem el botó ‘Desa’ per guardar 
els canvis. 

 

Nota: Per sortir  sense guardar els canvis prem el botó ‘Surt’. 
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3.1.3.3 Eliminació de grups 

Per eliminar un grup, prem el botó d’editar com es mostra a la imatge següent. 

 

 

Un cop estem dins del detall, prem el botó  Elimina.  

 
Ens farà la següent pregunta: 
 

 
 

 

 



MANUAL D’USUARI Manual_d'usuari Professor 

 

Aplicació Classe Sense Fum  

N. versió:  1.5 Pàg. 12 / 43 

 

Manual_d'usuari Professor12/11/2012 

En el cas d’estar segur prem ‘Acceptar’.  

Un cop eliminat el grup es torna automàticament a la pàgina principal de grups i veurem que el grup ja 
no hi és a la llista. 

 

Si hem escollit cancel·lar  es queda a la mateixa pàgina de detall del grup. Per sortir sense fer res 
prem el botó  ‘Surt’. 
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3.1.3.4 Descàrrega de diplomes 

Per descarregar els diplomes de tot un grup, prem l’enllaç Descarrega el certificat, com es mostra a la 
imatge següent. 

 

3.1.3.5 Altres 

Quan decidim eliminar un grup es poden donar els següents casos: 

1. El grup que volem eliminar ja té un compromís. L’aplicació ens mostrarà el següent missatge 
d’error “No es pot eliminar el grup ja que té alumnes assignats ”, tal i com es pot veure a la 
imatge següent. 
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En aquest cas per poder eliminar-lo hem d’eliminar prèviament els alumnes. 

I un cop tinguem els alumnes eliminats podrem eliminar el grup. 

2. Hem seleccionat el grup que volem eliminar però no veiem el botó d’eliminar. En aquest cas 
el grup  no es pot eliminar mai ja que té algun seguiment creat. 

 

3.2 Alumnat 

3.2.1 Descripció 

Des d’aquesta pestanya el professor o professora pot crear i mantenir la llista de l’alumnat de cada un 
dels seus grups que participa al concurs de Classe sense Fum. 

Un cop creada la llista d’alumnes queda generat el compromís de la classe i es pot imprimir. 

Per poder crear els alumnes abans haurem de crear els grups. Per això veiem aquest missatge: 
“Primer ha de crear un grup.” 

 

3.2.2 Perfils d’Usuaris Autoritzats 
 
Professors i coordinadors. Segons el perfil de l’usuari el sistema mostrarà unes opcions o unes altres. 

Tots els modes d’accés. 

3.2.3 Operativa de la Funcionalitat 

3.2.3.1 Creació d’alumnes 

Per crear la llista de l’alumnat que firma el compromís vés a la pestanya d’alumnes, selecciona el 
centre i grup on vols afegir els nous alumnes. 
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Introdueix els valors que es demanen i prem el botó de ‘Desa’. 
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Un cop s’han guardat les dades ens mostrarà la informació del número total de registres que s’han 
creat. 

 

 

Per afegir més alumnes al grup prem el botó ‘Afegeix files’. 
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3.2.3.2 Càrrega d’alumnat mitjançant fixer .csv 

Des de la mateixa pàgina d’alumnat al curs, si vol fer la càrrega de l’alumnat al curs mitjançant un 
fitxer, cal prémer el botó “Càrrega fitxer alumnat”,  
 

 
 
 
Es mostra la pàgina per fer la càrrega de l’alumnat.  
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S’ha de tenir en compte, que si el format del fitxer no és correcte o els camps introduïts no segueixen 
les regles específiques, el sistema no permetrà afegir els alumnes a través del fitxer. 
 
Per generar el fitxer de prova, cal prémer el botó “Genera fitxer de prova”. S’obrirà un fitxer, amb els 
camps necessaris per poder carregar correctament els alumnes.  
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Un cop s’han omplert els tots els registres, s’ha de guardar en format .csv.  
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Un cop tenim el fitxer amb les dades dels alumnes, ja es pot fer la càrrega.  
Per fer-ho cal prémer el botó Examinar... seleccionar el fitxer i prémer el botó “Següent”. 
Per tornar a l’inici, cal prémer el botó “Torna” . 
 

 
 
 
Es mostrarà una pàgina on mostraran els registres que s’afegiran.  
Si les dades són correctes, cal prémer el botó “Següent”, en cas contrari, per tornar a l’inici cal prémer 
el botó “Torna” i si vol tornar a la pàgina anterior, cal prémer el botó “Anterior”. 
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A la següent pàgina es mostra un resum dels registres que afegir.  
Si les dades són correctes, cal prémer el botó “Desa”, en cas contrari, per tornar a l’inici cal prémer el 
botó “Surt” i si vol tornar a la pàgina anterior, cal prémer el botó “Anterior”. 
 

 
 
Finalment, es mostrarà una pàgina amb el resultat del procés.  
Si el resultat és correcte, cal prémer el botó “Surt”, es tornarà a la pàgina de l’alumnat i si vol tornar a 
la pàgina anterior, cal prémer el botó “Anterior”. 
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Es mostrarà la pàgina  d’alumnes al curs.  
 

 
 

3.2.3.3 Modificació de l’alumnat 

Vés a la pestanya d’alumnat i selecciona el centre i grup dels alumnes que vols modificar. 
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Automàticament veuràs el llistat de l’alumnat que pertany al centre i grup seleccionat. 

 Fes els canvis corresponents i prem el botó  Desa. 

 

Nota: Per deixar les dades com estaven sense haver guardat els canvis prem el Botó  ‘Restaura’. 

Un cop s’han guardat les dades (a la part superior esquerra de la pantalla) ens mostrarà la informació 
del número total de registres que s’han actualitzat. 

 

3.2.3.4 Eliminació de l’alumnat 

Vés a la pestanya de l’alumnat, selecciona el centre i grup del qual vols eliminar els alumnes. 
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Automàticament veuràs el llistat de l’alumnat que pertany al centre i grup seleccionat. 

Selecciona els alumnes que vols eliminar com es mostra a la següent imatge.  

 

Prem el botó ‘Elimina’. 

Ens farà la següent pregunta “Esteu segurs que voleu esborrar?” 

Prem el botó d’Acceptar per eliminar els alumnes. 
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Un cop eliminat els alumnes veurem la següent pantalla, on ens mostra la informació del número total 
de registres que s’han eliminat. 

 

3.2.3.5 Imprès del compromís de la classe 

Per obtenir l’imprès del compromís de la classe amb la llista d’alumnes donats d’alta, vés a la 
pestanya d’alumnes,  selecciona el centre i grup. Si hi ha alumnes creats ens apareixerà el botó 
‘Imprimeix compromís de la classe’. 

Prem el botó ‘Imprimeix compromís de la classe’. Aquests document es genera en format PDF. 
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S’obrirà la següent finestra on ens pregunta el que desitgem fer. Si volem obrir l’arxiu directament, 
guardar-lo o sortir sense fer res.  

 

3.2.3.6 Altres 

Un cop hem creat seguiments dins del grup, al llistat d’alumnes ens apareixen dos nous camps 
d’informació. 

• L’estat , ens indica si el participant està d’alta o de baixa. Els possibles estats són: 

o Alta: Participant que s’ha introduït des de la gestió d’alumnes 
o Alta nouvingut: Participant que s’ha introduït des d’un seguiment  
o Baixa perquè ha fumat. 
o Baixa perquè ha marxat del centre 

• I el seguiment   en els casos en que  l’estat sigui “Alta nouvingut”, “Baixa perquè ha fumat” o 
“Baixa perquè ha marxat del centre” ens indica en quin seguiment s’ha fet el  canvi d’estat. 
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3.3 Seguiments 

3.3.1 Descripció 

On es pot crear i modificar l’informe de seguiment per cada grup, l’eslògan i la gestió dels alumnes 
dins d’un seguiment (altes i baixes). 

3.3.2 Perfils d’Usuaris Autoritzats 
 
Professors i coordinadors. Segons el perfil de l’usuari el sistema mostrarà unes opcions o unes altres. 

Tots els modes d’accés. 

3.3.3 Operativa de la Funcionalitat 

3.3.3.1 Creació de l’informe de seguiment 

El seguiment es crea per apartats. Per crear l’informe de seguiment vés a la pestanya de seguiment, 
selecciona el centre i grup.  
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Nota: Per poder crear el seguiment del grup abans s’haurà d’haver creat la llista d’alumnat o ens 
mostrarà el següent missatge 

Prem el botó ‘Crea primer seguiment’. 
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Indiqueu les activitats que s’han realitzat i les incidències marcant la casella  i prem el botó ‘Crea’, que 
hi ha al final de la pàgina. 

 

Nota: Per sortir sense guardar els canvis realitzats prem el botó ‘Surt’. 
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Un cop s’ha creat el primer seguiment, ens apareix la part de l’eslògan, el botó de ‘Visualitza 
seguiments’ per poder imprimir tots els seguiments que té creat el grup i els enllaços per poder donar 
d’alta i baixa els alumnes del seguiment. 

Per crear el segon seguiment primer hem hagut de crear el primer. Prem el botó de crear segon 
seguiment, tal i com es mostra a la imatge següent. 
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Un cop creat els quatre seguiments, tenim l’opció de crear l’apartat de confirmació. 

 

Dins de l’apartat de confirmació selecciona una de les tres opcions i prem el botó ‘Crea’. 

En el cas de seleccionar la tercera opció, s’ha d’indicar la data de trencament 

 

Nota: Prem el botó ‘Surt’ per sortir sense guardar els canvis. 
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3.3.3.2 Alta nouvinguts alumnes del seguiment 

Per indicar els alumnes que es donen d’alta a mig curs, s’indiquen com a nouvinguts en un 
seguiment, vés a la pestanya de seguiment i selecciona el centre i grup.  

Un cop dins, prem l’enllaç d’ Alta nous participants del seguiment en que es dona d’alta. 

 

Seguidament es mostra la gestió d’alumnes del seguiment seleccionat. 

Introdueix els valors que es demanen i prem el botó de ‘Desa’. 
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Nota: Prem el botó ‘Torna’ per tornar a la gestió de seguiments. 
 

Per donar d’alta un segon participant prem el botó ‘Afegeix files’. 
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3.3.3.3 Baixa participants 

Per indicar els alumnes que es donen de baixa en un seguiment, vés a la pestanya de seguiment i 
selecciona el centre i grup.  

Un cop dins, prem l’enllaç de Baixa de participants del seguiment on es dóna de baixa. 

 

Un cop dins de la gestió de baixa de participants del seguiment, selecciona el participant  i l’estat. 
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Per seleccionar un participant prem la icona de la lupa i indica l’estat segons la llista desplegable i 
prem el botó ‘Desa’. 

 
Nota: prem el botó ‘Torna’ per tornar a la gestió de seguiments. 
 

Un cop s’ha donat de baixa el participant, aquest ens apareix com a baixa del seguiment que estem 
treballant. 
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3.3.3.4 Modificació de l’informe de seguiment 

Per modificar qualsevol seguiment selecciona el centre i grup i prem el botó edita. 
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Un cop dins del detall fes els canvis necessaris i prem el botó ‘Desa’.  

 
 

Nota: Prem el botó ‘Surt’ per sortir sense guardar els canvis. 
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3.3.3.5 Creació de l’eslògan 

Per crear l’eslògan primer hem hagut de crear el primer seguiment. 

Escriviu la frase de l’eslògan i amb el botó ‘Examinar’ , seleccioneu la imatge de l’eslògan que voleu 
pujar. 

 

Per seleccionar el fitxer s’obrirà una altre finestra on l’indicarem la ruta del fitxer i l’escollirem i 
seleccionarem el botó ‘Abrir’. 
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Un cop seleccionat el fitxer prem el botó ‘Desa’.  Només es permet  guardar fitxers amb l’extensió 
‘.gif’, ‘.pdf’ o ‘.jpg’ i com a màxim d’1Mb. 

 

Notes: prem el botó ‘Restaura’ per no guardar els canvis i prem el botó ‘Elimina’ si voleu eliminar 
l’eslògan.  

Si voleu veure la imatge que heu pujat, amb el ratolí ‘cliqueu’ el nom del fitxer i s’obrirà el fitxer en una 
nova finestra. 
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3.3.3.6 Visualitza seguiments 

En aquest apartat visualitzem tots els seguiments realitzats. 

Cada seguiment està en regions que permeten plegar (+) i desplegar (-). Plegar que significa que 
amaguem el seguiment i desplegar significa que el visualitzem.  

 

Prem el botó (+) per desplegar el seguiment i el botó (-) per plegar el seguiment 

Prem el botó ‘Imprimeix’ perquè s’obri una nova finestra amb un format adequat per realitzar una 
impressió.   

Prem el botó ‘Surt’ per sortir .    
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3.3.3.7 Altres 

Només es poden crear quatre seguiments per grup i l’apartat de confirmació. 
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3.4 Grups del centre 

3.4.1 Descripció 

Des d’aquest apartat podrem veure un llistat de tots el grups creats que pertanyen als mateixos 
centres que té assignats l’usuari. 

3.4.2 Perfils d’Usuaris Autoritzats 
 
Professors i coordinadors. Segons el perfil de l’usuari el sistema mostrarà unes opcions o unes altres. 

Tots els modes d’accés. 

3.4.3 Operativa de la Funcionalitat 

3.4.3.1 Llistat de grups del centre 

Per veure tots els grups amb la llista d’alumnes, que hi han creats als centres que tens assignats, vés 
a la pestanya de grups del centre. Si vols pots filtrar les dades per centre i grup. 
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4. ANNEXES 

4.1 Annex 1: Glossari 

Aquest document, i tots els documents als que fa referència, tenen una terminologia utilitzada en un 
sentit particular i que cal tenir-la present: 

• CSF: Classe Sense Fum. 

• Professors: personal docent que imparteix els cursos. 

• Coordinadors: gestor que coordina els professors d’un centre. 

 
 

4.2 Annex 6: Suport Tècnic 

Per a consultes sobre l’aplicació informàtica us podeu adreçar al Servei d’Atenció a 
l’Usuari (SAU) , a l’adreça web http://www.xtec.net/gestcent/sau.htm, 

al telèfon 902 532 100, o bé a l’adreça sau.educacio@gencat.cat. 
 

Per a consultes sobre el procés general de l’aplicació, us podeu adreçar a les adreces de 
correu:  

ljimenez@gencat.cat   angels.ema@gencat.cat 
 
 


