L’INS OLIVAR GRAN desitja
comunicar a pares/mares i tutors que, a partir d’ara,
enviarem la informació que necessiten (avisos,
notificacions, etc.) a través d’iEduca Tokapp

-

Entra a la botiga d’App Store o Google Play del teu telèfon.
Busca l’aplicació d’iEduca Tokapp
Descarrega-la gratuïtament.
Se selecciona el país de residència.
Un cop descarregada, us demanarà que creeu un usuari i contrasenya
(es pot posar el que es vulgui), si poseu un usuari habitual, pot passar,
que estigui ocupat, l’aplicació us ho dirà.

Important! Un cop creat l’usuari, l’aplicació demanarà fer la validació per
telèfon (s’ha de validar el telèfon comunicat en el moment de fer la
matrícula). Aquesta validació serveix perquè el centre vinculi les dades
de contacte amb l’usuari d’iEduca Tokapp, si no es fa, l’usuari no rebrà
comunicats, faltes de l’alumne ni resum setmanal d’incidències. La
vinculació es genera automàticament dos cops al dia, per tant, espereu
24 hores per fer la comprovació. Aquesta validació també és important,
perquè s’utilitza aquesta funció per recuperar la contrasenya en cas que
l’oblidem.

-Un cop fets aquests dos passos, ja haurem accedit a l’aplicació on trobarem
quatre botons:

El botó més important és el d’intranet que serveix per entrar a la versió mòbil
d’iEduca, aquí ens demanarà el nostre nom d’usuari d’iEduca, la contrasenya i
centre/domini, en aquesta última opció hi posarem: olivar. L’usuari i la
contrasenya es facilitaran a la reunió de pares al setembre per aquells
pares/mares que no la tinguin. Per a qui no hi pugui assistir, les dades
romandran a la consergeria del centre i s’hauran de demanar presencialment
En l’apartat configuración l’usuari podrà editar el perfil, configurar comptes
d’accés tant de l’aplicació com d’iEduca, canviar l’àudio de les notificacions,
consultar l’ajuda i us recomanem mirar les opcions de privacitat, molt
interessants: com poder amagar l’usuari de la comunitat o poder bloquejar els
missatges amb contrasenya per evitar que els fills obrin els missatges de
l’escola, entre altres opcions.

