01/12/2021 01:57

1/3

App Secundària Info

App Secundària Info

L'actualitat sobre l'ensenyament secundari de Catalunya al teu mòbil o tauleta.
Accés a documentació actualitzada sobre retribucions, permisos, interins i substituts,
formació…
Missatgeria instantània per avisar-te dels esdeveniments més urgents.
Amb l'Agenda del professorat de secundària no et tornaràs a perdre cap convocatòria
important.
Amb missatgeria instantània per avisar-te dels esdeveniments més urgents

Instal·lació
Disponible gratuïtament per Android i iOS a les botigues Google PlayTM i App Store:

Professors de Secundària (aspepc·sps) - https://secundaria.info/docu/
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sindicat:serveis:app https://secundaria.info/docu/sindicat:serveis:app

Novetats
19/10/2019
Corregit error (no poder tancar missatgeria) quan arriba un missatge nou en alguns dispositius
Modiﬁcació del comportament de la notiﬁcació de novetats
Actualització sdk (android)
27/08/2018
Nou disseny. Millora de la funcionalitat i de l'estabilitat.
Publicada també a la App Store versió per a iOS
31/01/2018
Millora de la navegació
Correcció sincronització Agenda i altres petits errors

Polítiques de privacitat
La funció de missatgeria de SecundàriaInfo utilitza notiﬁcacions PUSH. Es genera una cadena de
caràcters (token) que identiﬁca el vostre dispositiu. Aquest “token” es desa als servidors del sindicat
per poder enviar-vos notiﬁcacions urgents. El token no conté cap informació de l'usuari i s'elimina
automàticament després de la desinstal·lació de l'app.
En dispositius Android relativament antics (4.0.4 o inferiors) és necessari comprovar que l’usuari té un
compte Google conﬁgurat. Per realitzar aquesta comprovació l’app necessita sol·licitar el permís
GET_ACCOUNTS.
Fem servir Google Analytics per obtenir estadístiques d’utilització de l’app. No accedim ni utilitzem
cap informació personal o privada dels usuaris.

Políticas de privacidad
El apartado de mensajes de SecundariaInfo utiliza notiﬁcaciones PUSH. Se genera un token
(cadena de caracteres) para identiﬁcar vuestro dispositivo. Este token se almacena en los servidores
del sindicato para poder enviar las notiﬁcaciones urgentes. El token no continiene ninguna
información del usuario y se destruye automáticamente con la desinstalación de la aplicación.
En dispositivos Android relativamente antiguos (versiones android 4.0.4 o inferiores) el
funcionamiento de notiﬁcaciones PUSH requiere que el usuario tenga una cuenta Google conﬁgurada.
Para realizar esta comprobación la aplicación necesita solicitar el permiso GET_ACCOUNTS.
https://secundaria.info/docu/
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Utilizamos Google Analytics para obtener estadísticas de uso de la app. No accedemos ni utilizamos
ninguna información personal o privada de los usuarios.
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