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Índex



 ÀTRIA és el portal web que la Generalitat de Catalunya ha iniciat el curs escolar 2010-2011 per a gestionar el coneixement,

l'accés i l'adquisició dels recursos educatius digitals, en el marc del projecte EduCat1x1, i ara dins Educat 2.0.

 Pilars bàsics:

 Catàleg en línea de recursos educatius digitals, de les diferents productores de continguts

 Plataforma de compra-venda, on intervenen les diferents llibreries que distribueixen els recursos anteriors

 Sistema d’informació (clauer de les credencials per que estigui tot disponible al núvol per l’ús des dels EVA’s)

 Àtria fa visible mitjançant un catàleg en línia, una àmplia oferta de recursos digitals de qualitat, tant gratuïts com de compra,

per atendre les demandes de la nova escola digital. Àtria permet l’assignació de recursos educatius de forma personal i

individualitzada, atenent les necessitats de formació de cada alumne.

 ÀTRIA dona accés restringit als diferents actors que formen part del projecte (a més a més de la part d’accés obert o públic ):

 Departament d’Ensenyament

 Direcció de centres

 Docents

 Alumnat i famílies

 Llibreries (i editorials)

 Altres

Presentació de la web d’Àtria

http://www.atria.cat



Presentació de la web d’Àtria

 Accés com a usuari anònim

 Què es pot fer com a usuari anònim ?

1. Consultar les opcions de caire genèric disponibles a la pàgina principal

 Què és Àtria?

 Enllaços a altres webs del Departament

 Notícies del Departament i Novetats del catàleg

 Guies d’ús i ajudes

 Contacte – SAU

2. Navegar i fer cerques al catàleg obert de recursos educatius digitals. (El catàleg és una

de les peces fonamentals d’Àtria).

 Podem accedir al catàleg

 Podem fer cerques i cerques avançades

 Podem obtenir llistes de resultats del catàleg

 Podem accedir a gran part de la informació de detall de cada recurs

Anar a la 

demostració

http://www.atria.cat/


Presentació de la web d’Àtria

Alguns conceptes del nou catàleg

 Alguns conceptes ...

 Catàleg d’Àtria = Catàleg de productes i paquets

 Paquet = Agrupació de productes

 Producte = Recurs educatiu digital

 Nou catàleg

 Aspectes de disseny

 Funcionalitats de cerca més avançades

 Incorporació de ‘paquets’ i altres funcions relacionades

 Pantalles de manteniment a càrrec de llibreries

 Evolució de l’arquitectura ‘interna’ per tal de permetre el desenvolupament de noves

funcions com ara descomptes, promocions, recomanacions dins i fóra d’Àtria, altres..

Anar a la 

demostració

http://www.atria.cat/


 Accés com a Direcció de centre

 Què es pot fer en general, com a Direcció de centre ?

 Operacions relacionades amb les dades generals del centre

 Relacionades amb la gestió d’alumnat i classes

 Relacionades amb la gestió de docents

 Relacionades amb les dades econòmiques del centre i les famílies

 Operacions relacionades amb comandes (i devolucions)

 Navegar pel catàleg.

 Crear una llista per fer una comanda

 Crear una comanda delegada

 Fer el seguiment de les comandes (i devolucions)

 Fer l’assignació / pagament de motxilles

 Fer devolucions

 Crear llistes per prescriure (també recomanar)

 Prescriure (també pot recomanar) una llista a l’alumnat

 Consultar informes de seguiment

 N’hi ha de diferents tipus

 ........................................

 Altres opcions

Centres
Direcció de centre i docents. 

Tasques d’inici de 

curs 2011-2012 



Centres
Direcció de centre i docents. Exemple concret.

 Accés i menús com a Direcció de centre : Usuari de centre

 Què farem com a tasques prioritàries d’inici de curs (Passos) ?

1. Verificarem les dades del centre (carregades prèviament) i modificarem les que creiem

necessari.

1. Docents

2. Alumnat

3. Dades econòmiques del centre i de les famílies

2. Prepararem les comandes dels recursos educatius digitals

1. Crearem una llista amb els recursos obligatoris (escollint-los del catàleg)

2. Farem una comanda delegada a partir de la llista anterior

3. Revisarem la pantalla de seguiment de comandes ...

Opció A. Farem l’assignació / pagament de motxilles a l’alumnat (si les llicències rebudes i

correctes)

Opció B. Farem una devolució (en el cas de llicències incorrectes o altres errors)

4. Sincronització unificada des de l’EVA del centre (llicències correctes) : Sincronització de

les credencials des de l’EVA, per fer SSON (autentificació unificada) i recuperar posteriorment

les credencials de l’alumnat del centre.

Anar a la 

demostració

http://www.atria.cat/


Centres
Direcció de centre i docents. Demostracions.

 Accés i menús com Docent

 Montserrat

 Què farem a l’octubre, un cop ja iniciat el curs?

 Prepararem les llistes de recomanació de reforç dels recursos educatius digitals

 Creació d’una llista de recomanació (a partir del catàleg)

 Recomanació a l’alumnat que considerem que ho necessita

Paula

http://www.atria.cat/


 Accés com a Alumnat

 Setembre 2012. Adrià: un alumne del mateix centre que els docents anteriors, al qual han

fet una assignació-pagament de motxilla satisfactori.

 Des de l’EVA comprovarà que la sincronització unificada s’ha realitzat

adequadament.

 No caldrà que entri explícitament a Àtria. Les llicències desades al clauer d’Àtria,

seran llegides des de l’EVA.

 Octubre 2012. Paula: una altra alumna del mateix centre que els docents anteriors

 Revisarem i carregarem el compte moneder, entrant a Àtria.

 Comprovarem les llistes recomanades pels docents.

 Sí, que en té. Li ha recomanat el professor de matemàtiques (Jordi)

 Acceptarem una llista de recomanació

 Podem fer ja la compra individualitzada de la cistella

 Podem afegir un producte més i fer la compra individualitzada després.

Alumnat i famílies
Demostracions

http://www.atria.cat/
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Conclusions i notes finals
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 Dedicació màxima per a les tasques administratives d’inici de curs : dues o tres tardes en total

(realització i seguiment de les comandes)

 Àtria romandrà tal qual està ara, amb petites millores, sense canvis importants de funcionalitats per

a la Direcció i docents.

 Ja es poden començar a cercar llibres i preparar llistes al catàleg



Precs i preguntes

Precs i preguntes



 Pantalles de l’aplicació web

http://www.atria.cat

 Servei d’atenció a l’usuari d’ÀTRIA

902 101 465

sau@atria.cat

 Documentació (a la secció de ‘Guies d’ús i ajudes’)

Fitxes i documents per a usuaris registrats

Fitxes públiques

Enllaços i suport general d’ÀTRIA

http://www.atria.cat/

