Microsoft Imagine
Instruccions
Els alumnes de la Família Professional d’Informàtica de l’INS Milà i Fontanals, tenen accés al
programa Microsoft Imagine (antic DreamSpark o MSDNAA) que els permet baixar i instal·lar
el programari que necessiten per al seguiment de les unitats formatives on estan matriculats.
Per poder utilitzar aquest programa, l’administrador del programa Microsoft Imagine a l’INS
Milà i Fontanals, donarà els alumnes d’alta els nous alumnes en el programa i reactivarà els
alumnes de cursos anteriors, amb la compta de correu electrònic del domini infomila.info
assignada a l'alumne en el curs acadèmic actual.
-

La compta de correu electrònic anirà canviant cada curs acadèmic, en funció del cicle/curs en
què l'alumne estigui matriculat.
Si un alumne està matriculat, en un mateix curs acadèmic, a més d'un cicle, tindrà diverses
comptes de correu del domini infomila.info (una per cada cicle), però només tindrà una
compta a Microsoft Imagine, i serà la del cicle formatiu on tingui més matrícules en el curs
actual.

Una vegada l'administrador del programa crea un nou alumne o reactiva un alumne de cursos
anteriors, l'alumne rep en el seu correu un missatge de Institut Milà i Fontanals - Informàtica –
Microsoft Imagine informant de l'alta o de la reactivació.
Els nous alumnes han de seguir l'enllaç del correu per procedir a la finalització del registre:

L’adreça de correu ja està emplenada amb l’adreça de correu per la que l’alumne ha rebut l’avís
d’alta. Cal indicar el nom i els cognoms i indicar una contrasenya.
Es procedirà a DONAR DE BAIXA qualsevol alumne que no introdueixi correctament el seu
nom i cognoms.
Una vegada efectuat el registre, ja es pot procedir a utilitzar Microsoft Imagine, segons
instruccions de les pàgines següents.
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Instruccions
Utilització de Microsoft Imagine
1. Des de la pàgina web del Departament (infomila.info), accedir al programa Microsoft
Imagine amb el corresponent enllaç. Us apareixerà una pantalla similar a:

2. Cal escriure el vostre usuari i la vostra contrasenya (prèviament us haureu registrat seguint el
procediment descrit ), prémer a “Iniciar sesión” i entrareu en un entorn similar a:
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Canvi de contrasenya
Un usuari registrat pot canviar en qualsevol moment la seva contrasenya accedint a la opció
"Su cuenta”.
Com efectuar una descàrrega





Situar-se a la pestanya Software.
Seleccionar la categoria del producte (Sistemes operatius, eines, servidors,...)
Seleccionar el producte que interessi
Seleccionar l’idioma i afegir al carro

En aquest moment s’arriba a una pantalla que té dues opcions:
a) "Continuar compra", que el que permet, és afegir més productes al carro
b) "Comprar", que és l’opció a escollir per poder iniciar la descàrrega
En prémer “Comprar”, Microsoft Imagine obliga a acceptar els termes de la “compra” i
podrem continuar amb la compra. En finalitzar la compra, podrem procedir a descarregar el
producte des de l’enllaç “Opciones de descarga” que acompanya els productes una vegada
comprats.
Si la descàrrega es trenca es reiniciarà en el punt on s’havia trencat (per tant, no elimineu cap
arxiu si la descàrrega no finalitza correctament).
Cal tenir en compte que:




Per instal·lar el programari haureu d’entrar la clau d’activació que us donarà Microsoft
Imagine i el podeu instal·lar 2 vegades.
En cas de necessitar més instal·lacions heu de sol·licitar-ho via correu des del mateix
Microsoft Imagine explicant el motiu. L’administrador de Microsoft Imagine (professor
de l’INS Milà i Fontanals) decidirà. No us passeu!!!
Podeu baixar-vos programari mentre formeu part de la comunitat educativa de l’INS
Milà i Fontanals (de moment fins el 31 d’agost del curs actual).

El programari instal·lat és lícit fins que el desinstal·leu, és a dir, encara que deixeu de formar
part de la comunitat educativa de l’INS Milà i Fontanals, el programari instal·lat continuarà
sent operatiu amb llicència fins la seva desinstal·lació.
Navegadors a utilitzar per efectuar les compres i descàrregues
En ocasions hi ha versions de navegadors que donen problemes a l’hora d’utilitzar Microsoft
Imagine. Si teniu problemes, proveu amb un altre navegador.
Assistència
Per qualsevol incidència que no es pugui resoldre amb les explicacions anteriors, poseu-vos
en contacte amb l’administrador del sistema via correu:
iguixa@infomila.info
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