
Les agendes 

Una de les utilitats que incorpora la intranet és el servei d'agendes.  

Les agendes poden tenir moltes utilitats i poden esdevenir una eina interessant per 

programar el curs. També poden ser útils per a l’organització de l’alumnat del centre.  

Poden ser especialment interessants les agendes d'aula, per tal d'organitzar la feina dels 

alumnes i els calendaris de lliurament de treballs. Igualment les agendes de col·lectius 

com el claustre, pot afavorir el coneixement d'aquelles dates d'especial interès en la 

organització del centre: avaluacions, reunions de claustre, departaments, cicles, 

coordinadores, ….  

Es pot diferenciar dos tipologies d'agendes: l'agenda personal i les agendes compartides.  

L'agenda personal 

Totes les persones registrades a la intranet disposen d’una agenda personal. L’agenda 

personal inclou una agenda de tasques.  

Les agendes compartides 

Les agendes compartides permeten disposar d'un espai on es pot recollir les diferents 

activitats que afecten a un dels grups o subgrups de la intranet. En virtut dels permisos 

que es disposin, els usuaris poden accedir en mode de consulta a una agenda compartida 

determinada.  

El mòdul d’agendes permet definir tantes agendes compartides com sigui necessari.  

Les activitats fixades en una agenda compartida poden passar de manera automàtica o 

manual a l'agenda personal d'un usuari.  

Pràctiques: La interfície de les agendes  

⇒ Accediu a les agendes, com una bona de part de les funcions de la intranet, podreu 

accedir de diferents maneres, podeu fer clic a l’opció Agendes del bloc Menú.  

 

⇒ També, hi podeu accedir fent clic en el nom del mes en el bloc Calendari, que 

s’instal·la juntament amb el mòdul d’agendes.  



 

⇒ En accedir a les agendes, inicialment s’obre l’agenda personal de l’usuari/ària. 

Posteriorment, aquesta persona podrà navegar per les agendes compartides a les quals té 

accés.  

⇒ Observeu les diferents zones de la interfície de l'agenda: La zona d'opcions i 

navegació i la zona d'anotacions:  

 La zona d’opcions i navegació, números 1 i 2 de la imatge, des d’on podeu 

canviar d’agenda i moure-us pel calendari. Des d’aquesta zona també teniu accés 

a les opcions de l’agenda: enviar anotacions, canviar de mode de visualització, 

… 

 La zona d’anotacions i gestió, número 3 de la imatge, des d’on es poden 

visualitzar les entrades que té l’agenda, així com editar-les, esborrar-les, ocultar-

les… Les accions que podeu portar a terme sobre les anotacions varien segons si 

sou a l’agenda personal o a una agenda compartida. En aquest segon cas, també 

trobareu diferents accions possibles segons si en sou els responsables o no. 



 

⇒ Accediu a alguna de les agendes compartides a les quals teniu accés. Observeu les 

opcions de que disposeu a la zona de navegació i veieu les diferències respecte de 

l'agenda personal.  

⇒ Observeu les diferents opcions de l'agenda compartida, en funció de si sou 

responsables o simplement teniu permís de lectura.  

⇒ Accediu a l'agenda per a la qual teniu privilegis d'escriptura i subscriviu a tots els 

usuaris que hi tenen accés.  

En estar subscrit a una agenda compartida, rep una còpia a l’agenda personal de totes les 

anotacions que s’hi fan.  

⇒ Feu una anotació a l'agenda compartida.  

⇒ Comproveu les diferents visualitzacions que poden tenir les anotacions d'una agenda: 

en forma de llista o en forma de calendari.  



 

⇒ Les anotacions disposen d’un conjunt d’opcions a les que es pot accedir mitjançant 

les icones de gestió. Les opcions de gestió de les anotacions varien segons si es tracta de 

l’agenda personal o d’una agenda compartida. A continuació, trobareu una taula amb les 

icones de gestió de les anotacions amb l’explicació de la seva funció i en quins casos 

està disponible.  

 Acció  Funció  

 

Més informació  
En posar-se a sobre amb el ratolí, es mostra una 

etiqueta amb més informació sobre l’anotació  

Fitxer adjunt  Significa que la nota té un fitxer adjunt  

Edita  Permet editar una anotació de l’agenda  

 

Esborra  

 

Permet esborrar una anotació de l’agenda  

Marca com a 

completada  
Permet marcar una anotació com a completada  

Marca com a no 

completada  

Permet eliminar la característica d’anotació 

completada  

Envia una còpia a 

l’agenda personal  

Permet enviar una còpia d’una anotació d’una agenda 

compartida a una altra agenda compartida o bé a 

l’agenda personal  

Amaga l’anotació  
Fa invisible l’anotació als usuaris que tenen accés a 

l’agenda i no en són responsables  

Mostra l’anotació  Torna a fer visible una anotació que ha estat amagada  

 

Protegeix l’anotació 

de l’esborrament 

automàtic  

 

En el cas que s’hagi activat l’opció d’esborrament 

automàtic de les notes de les agendes (opció 

recomanada), fent clic en aquesta icona evitareu que 

s’esborri automàticament  

Elimina la protecció 

de l’esborrament 

automàtic  

Si la nota està protegida de l’esborrament automàtic, 

n’elimina la protecció  



⇒ Feu servir les diferents funcions que ofereixen les anotacions de les agendes, 

compartides i personal.  

Pràctiques: Inserció d'anotacions  

⇒ Assegureu-vos de que teniu seleccionada l’agenda personal i feu clic a l’enllaç 

Insereix una anotació nova a l’agenda que trobareu a la zona d’opcions i navegació.  

⇒ Introduïu les dades al formulari:  

 La data i l’hora de l’anotació. 

 El text de l’anotació. 

 Informació addicional sobre l’anotació. 

 La freqüència de repetició de l’anotació, si és que aquesta s’ha de repetir. 

 

⇒ Envieu l’anotació.  

⇒ Entreu anotacions amb i sense repetició i navegueu per l’agenda per veure’n els 

resultats.  

⇒ Proveu d’alternar entre les dues visualitzacions possibles de l’agenda: en forma de 

llista i en forma de calendari.  



⇒ Proveu les opcions que teniu per a les anotacions: esborrar, editar, marcar com a 

completada…  

Pràctiques: L'agenda dels no registrats  

Els usuaris no registrats no poden crear notes a cap agenda. No obstant això, sí que 

poden veure les notes d’una agenda especial a la qual hi tenen accés.  

Aquesta agenda pot ser útil per enviar-hi notes d’actes públics que es portaran a terme 

en el centre. Les úniques persones que poden editar aquestes agendes i crear-hi notes 

són les que tenen drets d’administració de les agendes. En aquest cas, a la zona 

d’opcions i navegació de l’agenda, just a sota de la llista d’agendes a les quals es té 

accés, apareix un enllaç que permet accedir a l’agenda d’usuaris no registrats.  

⇒ Seleccioneu l’agenda dels no registrats. Recordeu que heu d’haver entrat amb un 

usuari/ària administrador per veure-la.  

⇒ Envieu diverses anotacions, editeu-les i esborreu-ne una.  

⇒ Sortiu de la intranet i comproveu que podeu visualitzar les anotacions que acabeu 

d’entrar.  

Ús didàctic de les agendes electròniques 

 La posta en marxa d'una agenda compartida per una classe, té un especial interès 

per a treballar aquells aspectes relacionats amb l'organització del treball i la 

planificació de les tasques. 

 Pot ser una bona eina per facilitar el treball d'aquells i aquelles alumnes que per 

diferents raons no poden assistir a classe (malalties de llarga durada, … ) 

 També por ser una eina interessant de coordinació i planificació de les diferents 

tasques que es programen a l'aula, i evitar situacions de col·lapse. 

 En determinades situacions i per els alumnes més petits, especialment a 

Educació Primària, poden afavorir un bon seguiment de les tasques escolars per 

part dels pares i mares dels alumnes. 

 


