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Registre d’usuaris al CitizenSqKm
Per a la creació d’usuaris dins de la plataforma del
CitizenSqKm hem de tenir en compte els diferents
perfils d’usuaris que hi ha establerts a dins de la plataforma i els rols que tenen assignats cadascun d’ells.
- Escola / Organització
- Professor / Coordinador
- Alumne / Participant

Usuari Escola / Organització
L’usuari Escola / Organització rebrà una invitació per
correu electrònic amb el text següent:
“S’ha creat un compte d’usuari, per a la vostra escola / organització,
a la plataforma CitizenSqKm. Si us plau, acabeu de confirmar la
inscripció a través d'aquest enllaç indicant quina serà la contrasenya
de l’escola/organització.
Un cop a dins de la plataforma podreu modificar les vostres dades a
la Zona d'usuari.
Cordialment,
L'equip CitizenSqKm”

Al fer clic a l’enllaç, s’obrirà una finestra en la que cal
crear la contrasenya a la plataforma per tal d’activar
l’usuari.
Cal escriure la contrasenya, verificar-la escrivint-la un
altre cop i a continuació prémer el botó Activar.
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Un cop fet això, ja pot accedir a la plataforma fent clic a
Log in a la part superior dreta de la pantalla.

A la finestreta que s’obre, hi ha d’introduïr el seu nom
d’usuari (l’adreça de correu electrònic) i la contrasenya
que acaba de crear i fer clic al botó Entrar.

usuari

Un cop dins de la plataforma el que caldria fer, en primer
lloc, és anar a la Zona d’usuari (part superior dreta de la
pantalla) per tal de completar el perfil d’usuari amb totes
les seves dades.
A la següent pantalla completar les dades personals i les
dades del perfil d’usuari Centre i fer clic al botó
Actualitzar que hi ha al final de la pàgina.
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usuari

L’usuari Escola / Organització, corresponent a un centre
educatiu o a una organització del barri, és el responsable
de convidar, des de la plataforma, al professorat o als
coordinadors d’una organització amb funcions equivalents, interessats a participar en algun dels projectes de
georeferenciació dins el CitizenSqKm i als alumnes o
participants.
Des de la seva àrea d’usuari accedeix a Els meus usuaris.

A la pàgina que s’obre hi veurà tots els Professors /
Coordinadors que ja hagi creat i quan en vol afegir un de
nou ha de fer clic a l’opció + Nou usuari.
A la nova finestra que s’obre hi ha dues opcions:
- Afegir un nou introduïnt l’adreça de correu electrònic de l’usuari
que vol donar d’alta al sistema.
- Nous Usuaris: També es pot afegir un arxiu CSV. Aquesta opció
permet entrar més d’un usuari a la vegada. L’arxiu en format CSV, ha
d’estar separat per comes i contenir la llista de tots els correus
electrònics dels usuaris que s’han de donar d’alta al projecte.

Per afegir Alumnes / Participants ha de seguir el mateix
procés però en aquest cas només es poden afegir els
alumnes introduint el nom i cognom.
El nom d’usuari es crea amb la primera lletra del nom i el
cognom i es automàtic. Per defecte s'assigna com a
contrasenya "12345". L’alumne l’haurà de canviar a l’espai
Zona d’usuari.
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Usuari Professor / Coordinador
L’usuari Professor / Coordinador rebrà una invitació per
correu electrònic amb el text següent:
“S’ha creat un compte d’usuari, com a professor/coordinador, a la
plataforma CitizenSqKm. Si us plau, acabeu de confirmar la inscripció a través d'aquest enllaç indicant quina serà la contrasenya del
vostre compte.
Un cop a dins de la plataforma podreu modificar les vostres dades a
la Zona d'usuari.
Cordialment,
L'equip CitizenSqKm”

Al fer clic a l’enllaç, s’obrirà una finestra en la que cal
crear la contrasenya a la plataforma per tal d’activar
l’usuari.
Cal escriure la contrasenya, verificar-la escrivint-la un
altre cop i a continuació prémer el botó Activar.
Un cop fet això, ja pot accedir a la plataforma fent clic a
Log in a la part superior dreta de la pantalla.
A la finestreta que s’obre, cal escriure el nom d’usuari
(l’adreça de correu electrònic) i la contrasenya que acaba
de crear i fer clic al botó Entrar.

usuari

Un cop ja dins de la plataforma ha d’entrar a la Zona
d’usuari (part superior dreta de la pantalla) per tal de
completar el perfil d’usuari amb totes les seves dades.
A la següent pantalla ha de completar les seves dades
personals i fer clic al botó Actualitza que hi ha al final de
la pàgina.
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usuari

L’usuari Professor, és responsable del seu grup d’alumnes i els escollirà a l'espai “Els meus usuaris” dins d’un
llistat de persones que ha donat d’alta l’escola i que
participaran en algun dels projectes de georeferenciació
dins el CitizenSqKm.
Des de la seva àrea d’usuari accedeix a Els meus usuaris.
A la pàgina que s’obre hi veurà dos llistats; Els meus
usuaris i usuaris disponibles.
Del llistat d’usuaris disponibles haurà d’escollir els que
siguin seus clicant el botó Editar. Al final de la finestra
que s’obre ha d’escollir el seu nom a dins dels ProfessorsCoordinadors disponibles i clicar el botó Actualitzar per
tal que es guardi l’acció.

Usuari Alumne/a / Participant

usuari

L’usuari Alumne/a rebrà el seu nom d’usuari a través del
seu professor/a o escola. Aquests usuaris es generen
amb la primera lletra i el cognom del alumne/a i en cas de
repetició s’afegeix un número. Aquesta llista la poden
consultar els professors i escoles des del seu espai “Els
meus usuaris”.
Un cop ja dins de la plataforma, ha d’entrar a la Zona
d’usuari (part superior dreta de la pantalla) per tal de
completar el perfil d’usuari amb totes les seves dades i
canviar la contrasenya.
L’usuari Alumne/a / Participant, correspon a una persona
que forma part d’un grup d’alumnat que, bàsicament,
correspondrà al dret a crear i introduir informació de
punts d’interès (objectes) que estaran pendents de
validació per un usuari amb el rol de Professor / Coordinador.

