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1. INTRODUCCIÓ
Aquest document és la guia d'utilització per al registre d'activitats del professor del Programa de Salut
Bucodental en centres docents, es troba desenvolupat amb Java i segueix el funcionament genèric de les
altres aplicacions desenvolupades en la Conselleria en aquest entorn.

2. OBJECTIU
Des de la Conselleria de Sanitat, s’ofereix als Centres Docents, un Programa de Salut Bucodental a
realitzar en els propis centres. Els centres que realitzen el programa hauran de subministrar a Sanitat a
través d'un formulari la informació dels alumnes que realitzaran el Programa de Salut Bucodental.

3. CONSIDERACIONS GENERALS DEL SISTEMA
3.1. Rols
A l’aplicació podran accedir els docents amb perfil de director:


Director → és l’encarregat d’introduir les dades de participació dels alumnes en el programa de
Salut Bucodental.

3.2. Accés
El formulari del programa de Salut Bucodental es troba accessible dins de l’aplicació de Servicis
Informàtics SID, a la qual podem accedir mitjançant la direcció:
https://appweb.edu.gva.es/SID/
Al introduir l’adreça en qualsevol navegador trobarem la finestra d’autenticació (IMA01). Hem
d’identificarnos per mitjà d’usuari i contrasenya per a poder entrar. Les dades per a identificarnos són les
mateixes que utilitzem per a accedir a ITACA.

IMA01_ Accés amb control d’usuaris

Nota: Recordeu que per a tindre accés al mòdul cal ser director.
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3.3. Funcionament
El programa es multi idioma, per tant podem triar que la informació aparega tant en Valencià com en
Castellà, per defecte apareix en Valencià, però podem canviarho en els enllaços que hi ha en la part
superior dreta de la pantalla.
En la capçalera també es troba un enllaç als manuals d'ajuda que hi ha per al programa de salut
Bucodental i dos botons per a tornar al inici o eixir.
En la part central de la pantalla indica el codi i el nom del centre on introduirem les dades del programa.
En la part esquerra de la pantalla es troba un menú amb les diferents opcions que podem executar
segons els privilegis d’usuari de què disposem.

IMA02_ Finestra de benvinguda

4. PROGRAMA BUCODENTAL

IMA03_ Finestra introducció dades_1
La finestra d’introducció de dades mostrarà en la part superior les dades relatives al centre docent i al
director del centre, aquestes dades no podran ser modificades.
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Les dates del primer trimestre i final del curs per defecte serà la data actual del servidor, hi haurà que
modificarles amb les dates reals de l’any en curs, a més haurem d’introduir el nom del Responsable del
Programa de Salut Bucodental.

IMA04_ Finestra introducció dades_2
Si el centre en qüestió no té dades relatives al Programa de Salut Bucodental, es mostrarà el
formulari només amb les dades del centre, director, i nombre d’alumnes matriculats per cursos, si pel
contrari hi ha dades, es mostraran les dades anteriorment registrades i permetrà modificar les dades
referents al Programa de Salut Bucodental.
Es comprovarà el següent:





Les dates del primer trimestre i final de curs son vàlides.
Les dades introduïdes referents al nombre d’alumnes que realitzen el programa són numèriques i
senceres.
El nombre d’alumnes introduïts no supera al nombre de matriculats per curs.
El nom del responsable del programa no pot estar buit.

Una vegada finalitzada la introducció de dades caldrà polsar sobre el botó “Gravar”, si les dades són
correctes es gravaran i presentarà la pàgina d’operació realitzada de forma satisfactòria.
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IMA05_ Finestra d’operació realitzada
En cas de produirse algun error en l’enviament de les dades a Sanitat, les dades seran registrades
internament i s’afegiran a una cua per a intentar tornar a ser enviades, sense cap acció extra de l’usuari.
Cada volta que es polse sobre el botó “Gravar” les dades es tornaran a enviar a Sanitat.
En cas que tinga algun problema d'accés a dit formulari o problema tècnic amb el mateix, notifiqueho al
SAI a través del següent enllaç:
http://sai.edu.gva.es
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