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L’iTALC és una eina destinada a monitoritzar i controlar de manera remota els equips d'una xarxa. 

Permet visualitzar la pantalla de diversos ordinadors des d'un equip de la xarxa i realitzar accions de 

control de forma centralitzada sobre els ordinadors que visualitza. Aquest document fa una proposta 

d’ús de l’eina en un centre educatiu. 
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1. Informació genèrica 

1.1. Què és iTALC? 

iTALC (Intelligent Teaching And Learning with Computers) és una eina destinada a monitoritzar i 

controlar de manera remota els equips d'una xarxa. El programa iTALC permet visualitzar la pantalla de 

diversos ordinadors des d'un equip de la xarxa i realitzar accions de control de forma centralitzada sobre 

els ordinadors que visualitza. 

El programa funciona tant sobre Linux com sobre Windows XP/7 i treballa sobre entorns duals 

(Windows i Linux) simultàniament, indistintament i de manera transparent a l'usuari. 

IMPORTANT: iTALC pot presentar problemes de funcionament amb algunes versions d'Antivirus i/o 

altres programes que utilitzen ports de comunicació. Per evitar-ho, es recomana actualitzar l'antivirus 

Panda a la versió 2012 en aquells equips que es vulgui instal·lar iTALC i revisar els ports de 

comunicació.  

Programes 

iTALC està format per quatre programes inclosos al mateix instal·lador:  

 iTALC Service: Aplicació que s'executa en forma de servei de Windows i que s'encarrega de 

realitzar la comunicació entre els equips que monitoritzen a través d'iTALC i els equips que són 

monitoritzats. S'ha d'instal·lar en tots els equips. 

 iTALC Master: Aplicació que ofereix les funcionalitats de monitorització i control. S'ha d'instal·lar 

només en els equips que centralitzen la monitorització. 

 iTALC Management Console: Aplicació des de la qual es modifiquen les opcions de configuració, 

tant per a l'equip que monitoritza com per al que és monitoritzat. S'instal·la junt amb l'iTALC 

Service sobre tots els equips. 

 Classroom Manager: Programa per visualitzar els ordinadors que s'estan monitoritzant i que 

permet aplicar diverses tasques de control i supervisió sobre ells. S’instal·la junt amb iTALC 

Master sobre l'equip que centralitza la monitorització. 

 Fitxers de claus: Són els fitxers que s'utilitzen per garantir l'accés a la monitorització dels equips.  

1.2. Descàrrega 

L'instal·lador es pot descarregar de manera gratuïta a la següent adreça:  

http://sourceforge.net/projects/italc/files/italc2/2.0.0/  

Fent clic en l'enllaç anterior apareixerà la següent finestra. En ella es mostra iTALC en les diferents 

versions descarregables, escolliu l'instal·lador que s'adeqüi al vostre sistema operatiu (32 o 64 bits):  

http://sourceforge.net/projects/italc/files/italc2/2.0.0/
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1.3. Proposta d'escenari 

A continuació es presenta un escenari per a utilitzar iTALC en més d'una aula dins d'un centre educatiu. 

Aquest escenari està format pels següents elements:  

 Equip Master: És l'equip que centralitzarà la monitorització de l'aula. Només ha d'existir un 

equip Master per aula, el del professor. 

 Equip Client: Són els equips que són monitoritzats per l'equip Master, els ordinadors dels 

alumnes. 

 Directori: Emmagatzema els fitxers de claus i els fitxers de configuració de cadascuna de les 

aules configurades amb iTALC. Hi ha un únic directori per a tot el centre. Pot ser, per exemple, el 

servidor de centre. 

 

La vinculació entre l'equip màster i els equips client d'una mateixa aula s'aconsegueix a través dels 

fitxers de claus, que seran únics per a cada aula. D'aquesta manera, també s'aconsegueix que les aules 

funcionin de manera independent: l'equip màster només podrà monitoritzar els equips client de la seva 

aula.  
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2. Instal·lació 

2.1. Instal·lació d'equips màster 

Els equips que centralitzen la monitorització han d'instal.lar tant el servei iTALC (iTALC Service) com el 
programa iTALC Master.  

 
Executeu l'instal·lador descarregat anteriorment (italc-2.2.0-win32-setup.exe o italc-2.2.0-win64-
setup.exe). Quan us demani quins components desitgeu instal·lar, assegureu-vos de que estan marcats 
tant iTALC Service com iTALC Master i premeu Endavant. 

 

 

 
ATENCIÓ!!! A la següent pantalla, desmarqueu el checkbox tal i com es mostra a la imatge. Aquesta 
pantalla pot ser lleugerament diferent, en qualsevol cas heu de desmarcar qualsevol petició 
d'instal·lació de software addicional. 
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Un cop finalitzat el procés, desmarqueu la opció Run iTALC Management Console now. 

 

2.2. Instal·lació d'equips client 

En els equips client només es necessita instal·lar el servei iTALC (iTALC Service). 

Executeu l’instal·lador descarregat anteriorment (italc-2.2.0-win32-setup.exe o italc-2.2.0-win64-

setup.exe). Quan us demani quins components desitgeu instal·lar, desmarqueu el checkbox referent a 

iTALC Master. 
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ATENCIÓ!!! A la següent pantalla, desmarqueu el checkbox tal i com es mostra a la imatge. Aquesta 
pantalla pot ser lleugerament diferent, en qualsevol cas heu de desmarcar qualsevol petició 
d'instal·lació de software addicional. 
 

 

Un cop finalitzat el procés, desmarqueu la opció Run iTALC Management Console now. 
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3. Configuració 

3.1. Carpetes i Fitxers al directori 

iTALC utilitza dos tipus de fitxers per gestionar les aules i coordinar la seva configuració:  

 Els fitxers de claus s’encarreguen d’assegurar la comunicació entre l’equip màster i els Client. 

Són un conjunt de claus pública/privada. L’equip màster crea la parella de claus privada (per a 

ell) i pública (per a ell i per als equips client) i la distribueix als equips client. D’aquesta manera 

s’assegura que l’equip màster només té permisos per monitoritzar aquells equips client que han 

rebut aquesta clau pública. 

 Els fitxers de configuració (GlobalConfig.xml i PersonalConfig.xml) són els fitxers que iTALC 

utilitza per emmagatzemar el llistat d’aules i ordinadors que es monitoritzaran des del 

Classroom Manager. El fitxer GlobalConfig enregistra la relació d’aules i les dades dels equips 

(IP, nom, adreça MAC, etc.) mentre que el fitxer PersonalConfig enregistra l’estat de l’aplicació a 

l’arrencar (quins equips es visualitzen, com s’organitzen les finestres, etc.). 

Per poder distribuir fàcilment aquesta informació entre els equips Master i Client, és necessari crear una 

estructura de fitxers en un directori compartit i accessible tant per a l’equip màster com pels equips 

client. Es recomana ubicar la estructura de fitxers dins del servidor de centre. 

Observeu les carpetes i fitxers que s’han de crear a la unitat S: del servidor de centre: 

 

El propi programa ubicarà alguns dels fitxers necessaris, altres s’hauran de d’incorporar per 

l’administrador.  

 iTALC: Carpeta arrel que contindrà la configuració de les aules i claus de tot el centre. 

 aulaX: Carpeta que contindrà la configuració o claus d’una determinada aula. Hi haurà una 

carpeta per cada aula configurada amb iTALC. 

 claus: Carpeta que contindrà les claus d’autenticació de l’aula. 

 teacher: Carpeta que contindrà el fitxer key (la clau pública) i la seva corresponent còpia 

italc_public_key.key.txt. Aquests fitxers es creen des de l’iTALC Management Console després 

d’instal·lar l’aplicació iTALC Master: 
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 config: Carpeta que contindrà els fitxers .xml de configuració de l’aula, GlobalConfig.xml i 

PersonalConfig.xml. El fitxer GlobalConfig.xml s’ha de crear manualment seguint una estructura 

que es defineix més endavant, mentre que el fitxer PersonalConfig.xml es crearà 

automàticament a l’iniciar, per primera vegada el programa Classroom Manager: 

 

Els passos per crear aquesta estructura de carpetes són:  

 Creeu, a l’arrel de la unitat S:, la carpeta iTALC. 

 Dins la carpeta iTALC creeu tantes carpetes com aules desitgeu configurar. Seguiu la 

terminologia aula1, aula2, aula3, ... 

 Dins de cada carpeta d’aula, creeu les carpetes claus i config. 

 Dins la carpeta claus, creeu la carpeta teacher. 

 Dins la carpeta config, creeu el fitxer GlobalConfig.xml, amb el contingut d’aquest fitxer tal i 

com s’explica a continuació. 

3.2. Creació del fitxer GlobalConfig.xml 

Aquest fitxer ha de contenir la informació dels equips client que són monitoritzats per l’equip màster. 

L’aplicació iTALC Master fa servir el fitxer per identificar els equips que es poden monitoritzar des del 

Classroom Manager. El seu format és el següent: 

 

 

La part en cursiva és la que indica els equips client monitoritzats per l’equip màster. Les accions a 

realitzar per afegir els equips client de l'aula son:  

 Incloure el nom de l'aula 

 

L’apartat de classroom ha de contenir un paràmetre, name, que indicarà el nom de l’aula que hi haurà 

dins del Classroom Manager. 
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  Declarar els equips client de l'aula Al bloc entre <classroom> i </classroom> caldrà afegir una línia 

com aquesta per a cada equip client que es vulgui configurar: 

 

 Hostname (obligatori): El nom de l’equip (veure propietats del sistema). Si l’equip és fixe és 

preferible substituir el nom per la seva IP.  

 mac (opcional, però molt recomanable): L’adreça MAC de l’equip. Es pot obtenir amb les 

comandes ipconfig (Windows) i ip a (Linux). 

 type: Paràmetre que prendrà valor 0 (obligatori). 

 id (obligatori): Valor únic que identificarà un equip a iTALC Master. Es recomana posar la IP de 

l’equip sense punts. 

 name (obligatori): Nom amb el qual s’identificarà l’equip al Classroom Manager. Es recomana 

utilitzar el nom de la persona que utilitza el portàtil o el nom de xarxa si l’equip si és fix. 

3.3. Configuració d'equips màster 

Les accions necessàries per configurar els equips màster són les següents: 

Obriu l’aplicació iTALC Management Console i, a la secció Authentication, modifiqueu la ruta del 

paràmetre Public key file base directory per a que coincideixi amb la ruta de la carpeta claus de l’aula 

que esteu configurant. 
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Comproveu que estan seleccionats els mateixos checkbox que a la imatge. 

 

Aneu a la secció Paths i modifiqueu la ruta dels arxius Global configuration i Personal configuration per 

a que també coincideixin amb els fitxers de la carpeta config de l’aula que esteu configurant. 
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Feu clic al botó Launch Key file assistant. Escolliu Create new access keys (master computer):  

   

Seleccioneu el rol Teacher. 

 

Seleccioneu el checkbox Export public key part (master computer) i escolliu la ruta (al servidor de 

centre) corresponent a la carpeta teacher de l’aula que esteu configurant. 
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Continueu el procés fins que es mostri la finestra de finalització: 

   

A la finestra anterior d’autenticació, feu clic al botó Manage Permissions. 

 

Feu clic al botó Afegeix per afegir l’usuari super a la llista de permisos. 

 



 

Guia iTALC 
Monitorització i control remot dels equips d’una xarxa 

 

Suport tècnic - Atenció a l’usuari Pàg. 13  
 

Índex 

Escriviu al quadre de text la paraula “super” i feu clic al botó Comprobar Nombres per seleccionar 

l’usuari super de l’equip. Accepteu els canvis per tancar les finestres. 

 

 
Apliqueu els canvis a iTALC Management Console i espereu a que es reiniciï el servei iTALC. 

Arribats a aquest punt, l’equip del professor ja està configurat per monitoritzar els alumnes. El següent 

pas es configurar els equips client (alumnes) amb la clau pública que ha generat l’equip màster. 

3.4. Configuració d'equips client 

A continuació es detallen les accions necessàries per configurar els equips client. 

Obriu l'aplicació iTALC Management Console i aneu a la secció Authentication. Comproveu que els 

checkbox es troben activats o desactivats segons mostra la següent imatge. 
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Feu clic al botó Launch Key file assistant. Escolliu Import public key (client computer): 

   

Seleccioneu el rol Teacher. 

 

Escolliu el fitxer .txt que heu exportat durant la configuració de l’equip màster, a la carpeta teacher de 

l’aula que esteu configurant (al directori). 
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Continueu el procés fins que es mostri la finestra de finalització: 

   

Apliqueu els canvis i espereu a que es reiniciï el servei iTALC. 

Arribats a aquest punt, l’equip de l’alumne (Client) ja està vinculat a l’equip del professor (Master). 

Aquesta configuració s’ha de repetir per tots els equips alumne que es vulguin vincular a un Master de 

l’aula. 
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4. Funcionament d'iTALC 

4.1. Classroom Manager 

El Classroom Manager és l'entorn des del qual l'equip master administra i monitoritzen remotament els 

equips de l'aula. S'accedeix fent doble clic a la icona iTALC.exe de l'escriptori, o escollint l'aplicació iTALC 

des del menú d'inici. 

 

Al Classroom Manager es mostra una graella amb tots els equips que estan sent monitoritzats:  

 A la part central (1) es visualitzen les pantalles dels diferents equips client. 

 A la part superior (2) es troben els botons de les principals funcionalitats. 

 A la part esquerra (3) hi ha una barra amb quatre botons que ofereix les següents funcionalitats: 
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 Overview: És un menú de benvinguda en el 

que es resumeixen les funcions d'aquesta 

barra lateral. 

 Classroom Manager: Mostra una llista de les 

aules configurades al fitxer GlobalConfig.xml, 

així com els equips que hi ha a cada una de 

les aules. 

 Snapshots: Menú des del qual es gestionen 

les captures de pantalla enregistrades. 

 iTALC Configuration: Permet ajustar algunes 

funcionalitats relacionades amb la 

visualització i els comportaments sobre els 

equips monitoritzats. 

 

 

 

 

4.2. Accions habituals 

Descripció de les principals funcionalitats 

CLASSROOM: Permet accedir, de manera ràpida, a una visualització de tots els ordinadors d’una 

mateixa classe. A l'’espai de treball apareixeran les vistes de tots els ordinadors de la classe 

seleccionada. 

 

OVERVIEW: És el mode per defecte. Com el seu nom indica, serveix per visualitzar l'ordinador de 

l'alumne. No té cap funcionalitat concreta sinó que s'utilitza per tornar al mode normal quan s'està 

executant una demostració o s'ha bloquejat el terminal de l'alumne. 
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FULLSCREEN DEMO: Serveix per a que un ordinador (o tota una classe) visualitzi la pantalla del 

professor, de manera que els alumnes puguin seguir les explicacions que aquest realitza sobre el seu 

ordinador. En aquest mode, l'ordinador de l'alumne queda bloquejat, de manera que només es pot 

visualitzar la pantalla del professor. 

 

WINDOW DEMO: Es un mode similar a l'anterior però, en aquest cas, l'alumne no té bloquejat 

l'ordinador. A més, la visualització es realitza a través d'una finestra i no en pantalla completa, per tal de 

que l'alumne pugui seguir treballant alhora que el professor realitza les explicacions. 

 

LOCK ALL: Aquest botó bloqueja tots els equips que s'estan monitoritzant en aquest moment. A la 

pantalla dels clients apareixerà la imatge d'un candau. 

 

TEXT MESSAGE: Permet enviar un missatge a l'ordinador seleccionat, o a tota la classe. 

 

POWER ON: Aquest botó serveix per engegar remotament l'ordinador o la classe seleccionada. Per 

poder executar aquesta acció, es necessita indicar, a l'hora d'afegir un ordinador, la seva MAC. 

 

POWER DOWN: Serveix per apagar l'ordinador o la classe seleccionada de manera remota. 
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SUPPORT: Aquesta opció serveix per realitzar una connexió puntual a un ordinador que no formi part de 

la classroom que està monitoritzant el professor. 

 

ADJUST/ALIGN i AUTOVIEW: Aquests dos últims botons serveixen per redimensionar les vistes dels 

ordinadors dels alumnes visibles en l'àrea de treball. 

        

 

 

Les principals accions habituals es poden dur a terme de dues maneres:  

Sobre tots els equips actius: Les accions que es duen a terme prement els botons de la part superior del 

Classroom Manager tindran efecte sobre tots els equips que estan actius en aquell moment. Un equip 

està actiu si té la icona de color blau a la llista d'equips (menú esquerre): 
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Sobre els equips seleccionats: Seleccionant, al menú esquerre, els equips desitjats i prement el botó 

dret, apareix un menú amb les accions a realitzar. En aquest cas, les accions que es duguin a terme 

només afectaran als equips seleccionats:  

 

 

Visualitzar tots els equips 

Seleccionant el botó Classroom apareix una llista de les diferents aules que existeixen. Fent clic a l'aula 

corresponent s'activa la vista de tots els equips que pertanyen a aquella aula: 

 

  



 

Guia iTALC 
Monitorització i control remot dels equips d’una xarxa 

 

Suport tècnic - Atenció a l’usuari Pàg. 21  
 

Índex 

Al Classroom Manager es mostra una graella amb tots els equips que estan sent monitoritzats: 

 

Visualitzar un determinat equip 

Per centrar la visualització en un únic equip client cal fer doble clic sobre la vista de la seva pantalla. En 

una finestra independent, es mostrarà la seva vista ocupant tota la pantalla. 

 

Des d'aquesta finestra es poden dur a terme les següents funcions: 

 

 Remote Control: Permet prendre el control de l'equip client momentàniament, però sense 

bloquejar el teclat i ratolí d'aquest. 

 Lock Student: Bloqueja l'equip client que s'està visualitzant. 

 Snapshot: Enregistra una imatge del que s'està visualitzant en aquest moment. 

 Fullscreen: Mostra el contingut de la finestra en pantalla completa. 

 Quit: Permet sortir d'aquest mode de visualització. Tanca la finestra. 
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Mostrar la pantalla del professor en els equips dels alumnes 

Mentre s'està visualitzant un equip client, es pot prendre el control d'aquest per tal de realitzar accions 

remotament. Fent clic sobre el botó Remote Control es pot controlar l'entrada de ratolí i teclat de 

l'equip client a través de l'equip màster. Aquesta opció no bloqueja l'equip client, és a dir, tots dos 

poden utilitzar el ratolí i teclat alhora: 

 

Es pot comprovar, a la finestra on es mostra la vista de l'equip que s'està controlant, com apareix el 

missatge Remote Control a la part superior esquerra: 

 

Mostrar la pantalla del professor en els equips dels alumnes 

Aquesta opció permet mostrar la pantalla de l'equip màster a tots els equips client. Es pot utilitzar de 

dues maneres:  

 Window Demo: Prement aquest botó es mostra la pantalla de l'equip màster als equips client, 

en forma de finestra independent. D'aquesta manera, els alumnes poden treballar sobre el seu 

equip mentre segueixen les instruccions del professor. 
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 Fullscreen Demo: Els equips client queden bloquejats mentre veuen, en pantalla completa, la 

pantalla del professor. D'aquesta manera els alumnes només poden seguir les instruccions i 

accions que realitza el professor des de l'equip màster. 

Bloquejar un equip 

Fent clic sobre aquest botó es bloqueja la pantalla dels equips client actius. També bloqueja l'entrada de 

teclat i ratolí: 
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La pantalla dels equips client apareix bloquejada amb la imatge d'un cadenat: 

 

Enviar missatges als equips 

Prement el botó Text Message s'envia un missatge a tots els equips actius: 

 

Els equips client reben un pop-up amb el missatge enviat: 
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Encendre i/o apagar els equips 

Aquests botons serveixen per arrencar o apagar els equips actius. 

Si es desitja apagar algun equip en concret, es pot seleccionar de la llista del menú esquerre i, fent clic 

amb el botó dret, apagar-lo escollint la opció corresponent. També es pot apagar fent clic amb el botó 

dret sobre la seva vista i escollir la opció corresponent al menú desplegable: 

 

Nota: Per poder encendre els equips de manera remota és necessari que aquests tinguin habilitada la 

funcionalitat Wake-on-LAN de la targeta de xarxa (consulteu l'apartat de Preguntes més freqüents). 
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