
 

Accés directe a ‘Acàcia’ des de smartphone amb validació d’usuari 

 

Aquests passos es poden fer en qualsevol dispositiu sigui quin sigui el seu 
sistema operatiu, Android, iOS o Windows Phone: 
 

1. Obrir un navegador (per exemple Chrome) i carregar 
l'adreça de la web d’Acàcia, 
www.gerardapps.cat/insalexandregali. A continuació es 
requereix identificació, es procedirà a incloure el nom 
d'usuari i la contrasenya proporcionades per l’institut. Si 
encara no la té, si us plau, posi’s en contacte amb el tutor de 
seguiment del seu/va fill/a. 
 
2. Important, abans de prémer el 
botó d'accés s'ha de marcar 
l'opció de recordar les credencials 
(usuari i contrasenya) per a les 
pròximes visites. Un cop s'hagi 
marcat aquesta opció, s'haurà de 

prémer el botó acceptar de la finestra d'accés. 
 
3. Quan s'hagi accedit a la següent pantalla on 
l'usuari està dins el portal i ha estat identificat, cal 
prémer sobre el botó de menú del telèfon intel·ligent 
i seleccionar l'opció "Afegeix a pantalla d'inici". 
 
4. Tot seguit, apareixerà una finestra per a indicar el 
nom que se li vol donar a la icona que posteriorment 
es tindrà a l'escriptori. Després d’assignar el nom, 
només cal prémer sobre el botó afegeix i 
automàticament es tancarà la finestra. Un cop fet 
aquest pas, podeu verificar que a l'escriptori del seu 
telèfon apareix la icona de l’acàcia com si es tractés d'una app. 
 
Si es fa clic sobre aquesta icona, l'usuari podrà comprovar que accedeix a 
l’acàcia del seu institut amb la identificació realitzada i només haurà de navegar 
pels menús que l’interessin sense necessitat de teclejar contínuament l'usuari i 
contrasenya cada vegada que es vulgui entrar. 
 
Important: Per una correcta navegació es imprescindible fer ús dels menús de 
l’aplicació web i NO utilitzar el botó enrere i endavant del navegador. Aquesta 
recomanació és vàlida per a totes les aplicacions web i sigui quin sigui el 
sistema operatiu que s’utilitzi. 

http://www.gerardapps.cat/insalexandregali

