CONFIGURACIÓ DE FAVORITS
Els Favorits són accessos directes que ens permetran anar a les diferents opcions de menú de
manera més rápida. Així estalviarem temps a l’hora de realizar les nostres tasques amb l’aplicatiu.
Per poder seleccionar aquests accessos directes s’ha d’anar a l’opció Configuració->Escriptori->Llocs
d’interès:

En aquesta pantalla es mostren les diferents opcions de menú que es poden seleccionar com a
accés directe. Aquelles que s'han seleccionat apareixen amb una estrella de color groc al costat:

Per seleccionar una opció de menú com a accés directe simplement és necessari que es premi el
seu nom. Una vegada fet això, l’aplicació demanarà en quin ordre es vol que aquesta icona
aparegui a l'escriptori:

Per esborrar un accés directe abans seleccionat, caldrà marcar-lo i després pitjar el botó
anomenat Esborra situat a la part inferior dreta de la pantalla.

Si el punt de menú no té cap estrella (ni de color gris ni de color groc) significa que no pot ser
seleccionat com a favorit. Com a màxim es poden establir 10 favorits.

D’altra banda, si volem que únicament apareguin en l’arbre d’opcions a triar aquells accesos
directes prèviament seleccionats, s’ha de marcar la següent casella:

Així mateix, per tal de poder canviar l’ordre en que després apareixerà en l’escriptori la icona d’un
accés directe, s’ha de marcar el seu nom i després prémer el botó Canvia ordre, que es troba
situat en la part inferior dreta de la pantalla:

D’aquesta manera, segons la selecció que hem realitzat en aquest exemple, els accessos directes
que ens apareixerien a l’escriptori serien els de Fitxa professor, Centre, Matrícula individual,
Grups, Avaluació i Certificats:

A partir d’ara, si per exemple es desitja accedir a l’opció de menú de Matrícula individual, ja no
caldrà anar a Alumnat->Matrícula->Matrícula individual, sinó que simplement caldrà clicar la icona
anomenada Matricula individual.

