
El tauler de notes 

En un centre docent sovint es generen petites notícies i informacions que cal fer arribar 

a la resta de membres de la comunitat educativa. Entre el professorat és habitual que 

aquestes informacions es facin arribar per mitjà de fulls impresos posats a les taquilles, 

normalment situades a la sala del professorat. El tauler pot suplir, en gran mesura, l’ús 

de les taquilles aportant un conjunt important d’avantatges:  

 Enviament immediat en el moment en què s’escriu la informació, sense 

necessitat de fer-ne còpies i portar-les a les taquilles. 

 Possibilitat de consultar les informacions i enviar-les des de qualsevol ordinador 

amb connexió a Internet. 

 Reducció de la despesa en paper i fotocòpies. 

 Possibilitat d’enviar documents electrònics, com documents de text, imatges, 

sons… 

 Possibilitat de poder enviar informacions d’una forma àgil i segura a tots els 

membres de la comunitat educativa: professorat, alumnat, famílies… 

 Possibilitat que aquelles entitats que estan vinculades al centre puguin enviar 

informacions a tots els membres de la comunitat educativa de forma autònoma i 

directa. Caldrà preveure per aquests casos que tinguin a la seva disposició un 

accés a la intranet amb nom d’usuari i contrasenya reservat per ells. 

Pràctiques: Enviament de notes al tauler  

⇒ Entreu al tauler de notes i feu clic a l’enllaç Afegeix una nota nova.  

⇒ A continuació caldrà omplir el formulari amb les dades de la nota que es vol 

publicar. 

Els camps del formulari de creació d’una nota nova són:  

 



 Contingut de la nota: és l’espai on es posa la informació que es vol transmetre 

per mitjà de la nota que s’està creant. També permet triar el tema o categoria on 

quedarà classificada la nota. 

 Data de publicació: apareix la data en el moment que s’envia una nota. Aquest 

camp no es pot editar. 

 Data de caducitat: quan s’arribi a la data posada en aquest camp, la nota 

s’esborrarà automàticament. La data que surt per defecte en aquest camp depèn 

de la configuració del funcionament del tauler. 

 

 Titular: informació breu del contingut de la nota que apareix en el bloc Titulars, 

que pot estar present a la pantalla d’inici, i des del qual es pot accedir 

directament al contingut de les notes. 

 Des de: data en què apareixerà el titular en el bloc Titulars. 

 Fins a: data en que desapareixerà el titular del bloc Titulars. 

 

 Enllaç on trobar més informació: permet enllaçar una URL a la nota com a 

informació addicional. 

 Text de l’enllaç: text que mostrarà l’enllaç. 

 Adjunta un fitxer informatiu: permet adjuntar un fitxer a la nota per ampliar-

ne la informació. 

 Text de l’enllaç amb el fitxer: text que mostrarà l’enllaç del fitxer. 

 Destinataris: permet marcar a quins grups d’usuaris va dirigida la nota. 

 Admet comentaris: si es marca aquesta casella, es podran enviar comentaris a 

la nota. 

Si el tauler està compartit, a més d'aquests camps hi trobareu l'opció Compartida que 

podeu marcar si voleu que l'anotació arribi als taulers dels clients.  



 

⇒ Ompliu el formulari, per tal de crear una nota al tauler.  

⇒ Finalitzeu el procediment clicant el botó envia del formulari.  

⇒ Accediu a la intranet amb diferents perfils: professorat, alumnat, administració… i 

envieu alguna nota al tauler des dels diferents perfils. En fer els enviaments, 

classifiqueu les notes en temes o categories. Feu que alguna o algunes de les notes 

admetin comentaris.  

Pràctiques: Lectura de les notes del tauler  

A continuació farem una pràctica de consulta de les notes publicades al tauler. La 

possibilitat d'accedir a la intranet fent servir diferents usuaris, que pertanyin a diferents 

grups ha de permetre verificar el comportament de la intranet en cada cas.  

Si la nota té associat un titular, podreu accedir a la nota des del bloc de titulars, 

habitualment al portal de la intranet.  

 

Alternativament també podreu accedir des de l'opció Tauler del menú de la intranet o 

des del bloc temes del tauler.  

 



Aquestes vies d'accés, poden variar en funció de la configuració que s'hagi fet de la 

maqueta.  

⇒ Accediu a la intranet de la jornada fent servir els diferents usuaris que disposeu, per 

verificar què es veu en cada cas. Observeu, en cada cas, el que succeeix segons quins 

siguin els permisos dels grups on estan ubicats aquests usuaris.  

⇒ Navegueu pel tauler tot filtrant les notes segons temes o categories.  

Fàcilment, el tauler pot esdevenir un concorregut espai de comunicació entre les 

persones usuàries de la intranet del centre. Per aquest motiu, és important insistir en la 

necessitat de classificar correctament les notes del tauler.  

Si un usuariària té accés a una nota i no té accés a la categoria on aquesta nota està 

classificada, la podrà veure igualment. En aquest cas, la nota només serà visible quan es 

triï la opció de visualitzar totes les notes del tauler.  

 


