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Guia per a utilitzar el sistema qAT

1 Introducció
El qAT és el complement del qViC del professor per tal que els tutors puguin veure la informació
de tots els qViC de les matèries del seu equip docent (absències, retards, avaluacions,
competències, etc.). Així podran informar per correu electrònic a les famílies.
En un centre, cada qAT el pot crear el tutor, o es pot utilitzar un usuari especial per gestionar
els qAT. Jo trio la segona opció. Creo un usuari dedicat només a gestionar els qAT.

2 Configuració inicial
2.1 Configuració de les dates curs
Aquesta operació només la realitzarem un cop a principi de curs. És exactament igual que la
configuració del qViC.
Accedim al darrer full, el que s’anomena Dades del curs.

D’aquest full, cal canviar les cel·les que tenen el fons groc. La resta no s’ha de tocar.

2.2 Configuració dels alumnes
Un cop configurat el quadern amb totes les dades del curs, és el moment d’introduir els
alumnes.

Per fer-ho, anem al 1r trimestre
I posem primer l’adreça de correu electrònic de l’alumne i, després, el nom, esborrant on posa
ALUMNE 1, ALUMNE 2...
Si ja teniu els full en algun altre lloc digital (document de text, algun altre full de càlcul...)
podeu utilitzar l’opció de Copiar i Enganxar.

2.3 Configuració de les matèries
Al full matèries, haurem de configurar les matèries que fan els vostres alumnes. S’han de
configurar TOTES (comunes, optatives, agrupaments, acollida...). Per cada matèria que realitzi
ni que sigui un sol alumne, cal introduir la informació.
Es considera una matèria a un grup d'alumnes fent una assignatura o un projecte. Si en
una assignatura els alumnes canvien (reforços, desdoblaments...) és recomanable
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indicar diverses matèries. Per exemple: l'assignatura de Tecnologia sol tenir 2 hores de
classe. Una hora amb tot el grup sencer i una altra hora amb mig grup (per al professor
són 3 hores de classe). En aquest cas, es poden indicar 3 matèries: 1 per a l'hora amb el
grup sencer i 2 més per a les hores amb mig grup. Així es podran definir dies i hores
reals i amb els alumnes que es tenen a classe. L'altra opció és definir una sola matèria,
però llavors en el quadern apareixeran tots a cada classe. Serà el professor que haurà
de saber quins alumnes té realment a l'aula.
Per cada matèria, s'indica un codi curt, un nom complet (és recomanable començar
amb el curs, tipus ESO1A Matemàtiques), la URL del quadern virtual corresponent es
deixa en blanc i els dies i les hores que es fa la matèria. En el Dia1, es posa el número
del primer dia que es fa classe d'aquella matèria (1 per dilluns, 2 per dimarts, 3 per
dimecres...). En el Dia2, es posa el número del segon dia que es fa classe. Així
successivament fins a completar el total de dies de classe (poden quedar dies en blanc,
si no es fa 5 classes a la setmana).
Per exemple, si una matèria es fa el dilluns a 3a hora, el dimecres a 2a i el dijous a 5a,
es configurarà així:
Dia1 Hora1 Dia 2
1

3

3

Hora2 Dia3 Hora3
2

4

5

Si hi ha alguna matèria que té classes de 2 hores, s'ha d'indicar de forma consecutiva:
Dia1 Hora1 Dia2 Hora2
1

1

1

2

També cal indicar l'adreça del professor que dona la matèria. Es poden posar més
d'una adreça si se separen per comes.

Si els quaderns es creen amb l'usuari de faltes, és interessant afegir el mail del tutor a
totes les matèries. Així, més endavant podrà utilitzar les opcions d'actualització dels
quaderns (llistes, dates...)

Finalment, cal indicar de quins qViCs es recolliran les competències, indicant un 1 a la columna
Y. Pot semblar que siguin totes, però segons com sigui l’organització del centre, igual es creen
qViC per projectes que o desdoblaments que no contenen qualificacions.

Si algun dels qViC ja es té creat (d'un altre qAT), llavors cal indicar la URL del qViC. Sempre ha
de ser de la següent forma (acabat en /edit):
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KnH9uOwJ0qTfEzhqgiWNuVaJUvK7Lq9hnm_xMLUo
YvA/edit

2.4 Configuració dels correus de les famílies i de les fotografies dels
alumnes
Finalment, en el full Alumnes, cal indicar les adreces de correu on s'han d'enviar els correus
d'avís de faltes i retards per cada alumne. Se'n poden indicar diversos (pare, mare...).
També es pot indicar la URL de la fotografia de cada alumne.
Si s'utilitza un full de centre on estan aquestes adreces de correu i aquestes URL de fotografies
(veure apartat 6 del manual del qViC), es pot utilitzar l'opció del menú de recuperar
automàticament aquestes adreces.
Si ho considereu oportú, podeu posar la vostra adreça de correu en tots els alumnes, així cada
dia a mig matí rebreu un correu per cada alumne que no hagi vingut o hagi arribat tard.

Si un alumne ha de faltar molt temps i no voleu que s’enviïn correus electrònics, només heu
d’eliminar totes les adreces de correu electrònic.

2.5 Configurar l'automatització dels scripts
S'ha de configurar que els scripts s'executin sols. Per fer-ho, s'ha d'obrir la plantilla qAT amb
l'usuari que enviarà els mails a les famílies. Jo recomano que sigui l'usuari creat per al sistema
de faltes.
S'ha d'accedir al menú Eines, Editor de scripts. I triar el botó rellotge de la barra d’eines.

S'han de configurar alguns disparadors:
●
●

mail_fam: que s'executi cada dia entre les 9 i les 10 del matí, així s'enviaran a les
famílies les faltes i els retards.
mail_fam_tarda (només si es fa horari de tarda i es vol avisar a les famílies en cas de
retard o falta): que s'executi cada dia entre 4 i 5 de la tarda.
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●

●
●
●
●

menjador (només si el centre disposa de menjador i cal avisar al responsable dels
alumnes que han faltat): que s'executi cada dia entre les 10 i les 11 del matí (al full
Menjador cal indicar els alumnes i el mail del responsable).
assist_set_completa: que s'executi cada dia entre les 6 i les 7 de la tarda, així el tutor ja
pot veure les faltes del dia i els registres d'actitud.
inci_7d: que s'executi cada dia entre les 6 i les 7 de la tarda, així el tutor ja pot veure
les incidències del dia.
comp_QV: que s'executi els diumenges entre les 5 i les 6 de la matinada, així es
recullen les dades de competències. Si es creu convenient, es pot fer la recollida diària.
avaluacions_qv: que s'executi cada dia entre les 8 i les 9 del vespre, així el tutor pot
veure les notes finals en qualsevol moment.

3 Creació i configuració dels qViC
3.1 Creació dels qViC
Per tal d'evitar que els professors hagin de configurar aquests quaderns, és convenient fer una
còpia de la plantilla del qViC i adaptar el full Dades del curs a les especificitats del centre. Si a el
qAT s'indica l'adreça d'aquesta plantilla (en el full Plantilles), en crear-se els quaderns ja estaran
configurats.
Un cop està el full qAT configurat, es pot triar l'opció del Menú Quaderns/Crea els quaderns.
Això crearà un quadern per cada matèria i el compartirà amb el professor corresponent. Si
algun quadern ja el teníem creat i se n'ha indicat la URL, aquest no es crearà
Si hi ha alguna matèria que ha d'estar a 2 qAT (per exemple les matèries optatives), llavors un
cop creat en un qAT, caldrà copiar la URL a l'altre qAT per evitar que automàticament es creï un
nou quadern virtual. El qAT només crea els quaderns que tenen en blanc la URL.
Es pot trobar informació de com configurar aquestes plantilles al següent enllaç: qViC

3.2 Ubicació dels quaderns virtuals
Per facilitar la vida als professors, és recomanable crear una carpeta compartida amb tots els
professors amb permís de lectura. Aquesta carpeta cada professor la tindrà a la seva Unitat de
Drive.
En aquesta carpeta es mouen tots els quaderns virtuals que tingui creats el centre (segons la
mida del centre poden ser centenars).
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Després, es seleccionen tots els quaderns, i amb l'opció de compartir, s'elimina el grup de
professors que tenen permís de lectura.
D'aquesta manera, cada professor té a la seva unitat una carpeta de quaderns virtuals i, quan hi
entra, només veu els seus (ja que el sistema li havia compartit).
Si l'administrador (o l'usuari de faltes) entra en la carpeta, veu tots els quaderns en un sol lloc.

3.3 Gestió de les llistes
Un cop creats els quaderns, cal afegir-hi els alumnes. Cada professor ho pot fer, sempre i quan
indiqui el nom però també la referència.
Si es vol, també es pot fer de forma centralitzada.
Cal utilitzar el full Llistes QV del qAT. Si s'han introduït els alumnes en el full 1r trimestre, en
Llistes QV apareix una taula amb els alumnes i les matèries.
Com que no tots els alumnes faran totes les matèries, s'ha d'indicar un 1 en les matèries que
cada alumne fa.

Un cop definida quina matèria fa cada alumne, només cal triar el menú qAT / qViC / Afegeix
alumnes als quaderns.
Si modifiquem les matèries que fa cada alumne en aquest full de Llistes QV i tornem a executar
la funció Afegeix alumnes als quaderns, s'afegiran els alumnes nous que s'han indicat a cada
quadern, però en cap cas s'eliminaran alumnes dels qViC.
Des del qAT es poden afegir alumnes als qViC, però no se’n poden eliminar. Si hi ha baixes, és
recomanable canviar el nom dels alumnes, fent-los començar per Zz (per exemple Zz_Alumne).
Amb el menú qAT / qViC / Canviar el nom dels alumnes, es canviarà el nom a tots els qViC. Els
professors sabran que són baixa i podran decidir si simplement ordenen els alumnes
alfabèticament (i l’alumne anirà l'últim sense perdre cap registre) o si l’eliminen definitivament
(perdent tots els registres).
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4 Funcionament dia a dia
4.1 Justificació de faltes i retards, a posteriori
Cada vespre, automàticament, el sistema recollirà les faltes i retards de tots els quaderns
virtuals dels professors i ho incorporarà al vostre full del qAT.
Si voleu justificar, simplement poseu Fj o Rj a la casella corresponent.

4.2 Justificació de faltes i retards, a priori
El que introdueix el tutor és prioritari sobre el que introdueixi el professor. Per tant, si el tutor
sap amb antelació que un alumne no assistirà a classe, pot indicar directament Fj en el dia i
hores que correspongui. Aquell dia, encara que el professor indiqui F, el sistema no ho recollirà
i per tant, el full del tutor no canviarà i no s’enviarà el correu a les famílies.
El tutor també pot introduir E (expulsió), S (sortida) o un guió -. En qualsevol d'aquests casos,
no es recollirà el que el professor hagi introduït en el seu quadern.

4.3 Resums Assistència
El tutor pot consultar els fulls de resum de trimestres, on veurà quantes faltes i retards ha fet
cada alumne (justificats i no justificats) i, a més, pot veure aquestes dades desglossades en
hores, per tal de saber en quines hores l’alumne falta més o arriba tard més sovint.

També pot utilitzar el full Resum període on obtindrà la informació en les dates que s’indiquin.
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4.4 Altres Resums
Els altres fulls de resum aporten més informació al tutor. Podrà veure:
●

Els cops que no ha fet els deures o els ha fet molt bé, que no ha portat el material o
n'ha portat extra, els que ha treballat poc a classe i els que molt…

●

L'assoliment de les competències de cada alumne. A més, podrà veure quantes
activitats s'han fet de cada competència.

●

La fitxa de l'alumne, amb totes les dades anteriors d'un sol alumne.

●

Resum d'avaluació, amb estadístiques d'aprovats i excel·lents per matèries, nombre
d'aprovats i d'excel·lents per alumne…
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5 Informes d’avaluació
Des de la versió 2.2, els qAT incorporen la possibilitat de crear informes d’avaluació
trimestrals competencials de manera semi-automàtica.
El resultat serà un informe semblant al següent (cada centre el pot personalitzar).

5.1 Formulari valoració dels alumnes
Per tal que apareguin els comentaris dels mateixos alumnes, cal crear un formulari amb
una sola pregunta de tipus text on els alumnes (tots els del centre en el mateix formulari)
facin la valoració del trimestre.
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●
●

Crear el full de càlcul de respostes d’aquest formulari.
Entrar al qAT del grup corresponent (caldrà fer-ho en tots els grups).

5.2 Configuració qAT
Full Dades curs
En la cel·la F18 indicar la URL del full de respostes del formulari que acabem de crear (pels
altres trimestres caldrà omplir F19 i F20).
En la G18, indicar el nom del full on van les respostes.
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En la cel·la F22 (els altres trimestres F23 o F24) apareixerà un error. Cal acceptar els permisos
per poder fer la connexió de dades entre el qAT i el full de respostes del formulari dels
alumnes.
Full Avaluació X
En el full Avaluació X (on X correspon al número d’avaluació). A la fila dos (columnes E, F, G…)
cal haver indicat les inicials de les matèries (en l’ordre que volem que apareguin en l’informe
d’avaluació). Primer les matèries comunes i, al final de tot, les optatives.
Full preinforme-1 Xa
Cal accedir al full preInforme-1 Xa (on X correspon al número d’avaluació) que estarà ocult.
Si és la 1a avaluació, en la casella C4, X4 ,AS4… és possible que aparegui un missatge d’error. Si
ens posem sobre la cel·la, podrem donar permisos per accedir als quaderns i l’error
desapareixerà. Cal fer-ho en totes les caselles de la fila 4.

5.3 Plantilla de l’informe
Cal fer una còpia del model d’informe trimestral i adaptar-lo a les necessitats del centre.
Important no modificar els camps indicats entre << i >>.
Cal obrir la còpia i modificar diversos aspectes:
●
●

Els subratllats en groc canviant l’avaluació, el curs i la data de la sessió d’avaluació.
Cal afegir o eliminar matèries per tal que coincideixin amb les que hi ha en un curs.
Una matèria, a l’informe, correspon a:

●

Cal obrir el full preinforme-2 Xa (on X correspon al número d’avaluació) que estarà
ocult.
Per cada matèria, cal copiar la taula d’àmbits i dimensions (sense capçaleres) i copiar-la
al full de l’informe, posant-se a la cel·la en blanc sota ÀMBIT i enganxant.

●
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5.4 Autocrat
Cal instal·lar el complement per a fulls de càlcul AUTOCRAT i configurar-lo de la següent
manera per fer els informes.
●
●
●
●
●

Cal accedir al full Informe Xa (on X correspon al número d’avaluació) que està ocult.
Cal obrir l’Autocrat i crear un nou informe.
Cal triar la plantilla (còpia que hem fet de l’informe trimestral), triar el full Informe Xa
(on X correspon al número d’avaluació).
Com a nom de l’informe, es pot 1a avaluació ESO2 <<Alumne>> adequant els nombres
a l’avaluació i curs corresponent. (Google docs i multiple output, ja surt per defecte)
Cal triar la carpeta de destí i generar els informes en format Google docs.

5.5 Refinar els informes
Un cop generats, cal fer una còpia de l’script Informes avaluació - Eliminar no cursades. Cal
moure’l a la mateixa carpeta dels informes. Cal obrir aquest script i prémer el botó PLAY. Això
farà que en tots els informes que hi hagi a la carpeta s’eliminin les taules de les matèries que
l’alumne no ha cursat.

6 Passar llista en guàrdies
Una de les limitacions que tenia qAT fins a l’agost del 2021 era la impossibilitat que un docent
que anés a fer una guàrdia pogués passar llista. Cada qViC es comparteix només amb el docent
de la matèria i amb l’equip directiu, però no amb tot el professorat. Per solucionar aquesta
limitació, s’ha creat un script que crea una aplicació web on qualsevol docent pot indicar
l’assistència de qualsevol grup i matèria. Sense tenir accés al qViC, pot passar llista i en el qViC
queda desat l’usuari que ha fet les modificacions.
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6.1 Crear el full de càlcul de control d’accés
Per començar, cal seguir l’enllaç al següent full de càlcul qAT_Guàrdies per obtenir-ne una
còpia. El full és molt senzill. Té una primera pestanya on s’han d’indicar els usuaris que podran
utilitzar l’aplicació. S’han d’indicar usuaris i no pas grups.
L’aplicació serà pública per al domini, així que si algun alumne n’aconseguís l’enllaç, podria
intentar utilitzar-la. Amb el full de càlcul, ens assegurem que només la puguin utilitzar els
usuaris que indiquem.

La segona pestanya és per indicar els diferents qAT que hi ha al centre (normalment un per
grup). Cal indicar el nom i l’adreça de cada qAT.
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Aquest full de càlcul NO cal compartir-lo amb ningú. Només cal que hi tingui accés l’usuari que
el configura (normalment, l’administrador).

6.2 Crear una còpia de l’script
El segon pas és crear una còpia del següent script qAT_Guàrdies. Aquest és l’script que
generarà l’aplicació. Un cop creada la còpia és recomanable moure-la a la mateixa carpeta on
estigui el full de càlcul, per tenir-ho tot junt.

6.3 Personalitzar i publicar l’script
Obrim la còpia de l’script i el primer que hem de fer és canviar l’adreça del full de càlcul. Cal
indicar l’adreça de la còpia que ens hem fet del full.
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Un cop canviada l’adreça, cal DESAR l’script.
Finalment, cal publicar-lo. Per fer-ho, utilitzarem el botó blau que indica IMPLEMENTAR i
triarem l’opció NUEVA IMPLEMENTACIÓN.

En la següent pantalla, indicarem una descripció per a la versió. Per exemple v1.0 (que és la
versió de l’script). Indicarem que l’script s’executi com a l’usuari actual i que hi pugui tenir accés
qualsevol persona del centre.

En la següent pantalla ens demanarà que donem permisos a l’aplicació per utilitzar el nostres
usuari per accedir als fulls de càlcul.
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Autoritzem l’accés i, un cop finalitzat, ens apareixerà la pantalla amb l’URL de l’aplicació.

Copiem l’adreça amb el botó Copiar i ja la podem utilitzar. Si teniu alguna web per a docents,
col·loqueu allà l’enllaç. Tipus això:

estigui el full de càlcul, per tenir-ho tot junt.

6.4 Utilització de l’aplicació
La utilització és molt senzilla i intuïtiva. Si l’adreça del docent està en el full de càlcul que
controla l’accés, en accedir a l’enllaç trobarà la següent pantalla.
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Només ha d’indicar el grup on vol passar llista, el dia (per defecte apareix la data actual) i l’hora
(el qAT està pensat per un màxim de 7 hores/dia).
Un cop triar, es prem el botó següent.

Si en aquell dia i a aquella hora en el qAT corresponent hi ha indicades més d’una matèria,
apareix un desplegable per seleccionar de quina matèria es vol passar llista (en cas de
desdoblaments, projectes interclasses, optatives, etc.).
Un cop seleccionada, ja apareix la llista dels alumnes i, per a cada un, es pot indicar l’assistència
habitual dels qViC (F, R, Fj, i Rj).

Es pot desar amb qualsevol dels dos botons DESAR que apareixen. Un cop desat, apareix un
missatge de confirmació indicant que s’ha desat correctament.
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Si accedim al qViC corresponent, veurem que s’han introduït correctament les assistències
indicades i que, amb una nota, indica quin usuari les ha introduït.
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