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1. Introducción 

iTALC (Intelligent Teaching And Learning with Computers) está suxeita a licenza 
GNU. Foi creada e desenvolvida por Tobias Doerffel o cal tamén ten os dereitos da 
súa aplicación.  

iTALC é un software con fins didácticos para a supervisión do uso dos elementos 
TIC de aulas, neste caso as aulas Abalar.  

A proba de que o software cliente se está executando sen problemas, será pola 
visualización dunha icona circular verde cunha i no seu interior, esta icona 
móstrase na parte superior dereita da pantalla e execútase como un applet ao 
comezo da sesión de maneira que os usuarios non poden interactuar co software 
cliente.  

A interface do usuario móstrase do seguinte xeito: 

 

  

http://www.edu.xunta.es/centros/abalar/aulavirtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=GNU+General+Public+License


2. Barra de menú superior:  

Nesta barra móstranse todas as accións que se poden realizar sobre a totalidade dos 

equipos pertencentes ao aula. Componse dos seguintes botóns:  

CLASE  

Ao facer clic no botón "Clase" móstrase un menú contextual co que se pode elixir a clase 

que está creada mediante SIGALA e ocultar o equipo do profesor para que non se mostre 

na fiestra principal. Tamén se podería crear novas clases, pero non será necesario na 

contorna no que nos atopamos, xa que como se comentou con anterioridade, a clase 

configurarállenos de xeito automático cos datos obtidos do grupo creado en SIGALA.  

AXUDA  

Mostra unha visión xeral de todos os equipos conectados ao aula e que se atopen dentro 

do grupo de SIGALA.  

FULLSCREEN DEMO / STOP DEMO  

Móstrase a pantalla do docente a todos os alumnos pertencentes ao aula. Os usuario non 

poderán interactuar cos equipos debida a que quedan bloqueados durante a demo.  

WINDOW DEMO / STOP DEMO  

Neste caso, a diferenza do anterior, aos usuarios móstraselles o contido da nosa pantalla 

nunha fiestra para que eles poidan cambiar a outras e así poder seguir traballando.  

BLOQUEAR TODAS / DESBLOQUEAR TODAS  

Para que o docente este seguro de que os usuarios estanlle atendendo nun momento 

determinado, este pode bloquear todos os equipos para que os usuarios non poidan 

interactuar con eles.  

MENSAXE  

Con esta opción o profesor pode enviar unha mensaxe de texto que se mostrará en todos 

os equipos pertencentes ao aula.  

AXUSTAR / ALIÑAR  

Ao pulsar este botón todas as fiestras que se mostran na fiestra principal aliñásense e 

axustaranse ao maior tamaño posible para poder optimizar a visualización dos escritorios.  

 

Cada unha destas opcións pódense aplicar a un equipo determinado seleccionando o 

mesmo e pulsando o botón dereito do rato co que sairá un menú contextual de accións que 

se aplicarán, unicamente, a este equipo. 



3. Barra de menú lateral  

Nesta barra móstranse todas as opcións de configuración de iTALC. Componse dos 

seguintes apartados:  

 

AXUDA  

Lévanos á páxina de benvida cunha breve explicación de cada un dos compoñentes que 

se mostrarán nesta barra.  

 

ADMINISTRADOR DE CLASES  

Neste apartado pódense configurar as aulas e os clientes que se van a conectar. Neste 

caso non se debe modicar nada do que aquí se atope xa que está preconfigurado e unha 

mala configuración afectaría ao correcto desenvolvemento da clase polo que non se 

explicarán as diversas opcións que aquí se mostren.  

 

CAPTURAS  

Con esta opción pódense realizar capturas de pantallas de calquera dos pcs conectados. 

Ao facer clic na opción "Ver captura" poderase ver unha captura determinada. Con 

"Borrar captura" eliminarase dita captura e "Recargar lista" para actualizar a lista de 

capturas.  



 

A TÚA CONFIGURACIÓN DE ITALC  

Este apartado non se debe modificar xa que a configuración coa que conta é a máis 

optimizada para o escenario de equipos e rede que se nos presenta.  



 

 

4. Modo de pantalla completa  

 

Ao facer dobre clic ou clic dereito sobre un equipo poderase seleccionar a opción de 

Control Remoto coas seguintes opciónS: 

 

CONTROL REMOTO / SÓ MIRAR  

Coa opción control remoto activada terase acceso ao equipo seleccionado, obtendo o 

control total do mesmo para poder intereactuar co.  

Coa opción só mirar, tan só visualizarase as tarefas que se estean realizando en devandito 

equipo.  

 

BLOQUEAR / DESBLOQUEAR  

En ambos os casos, poderase bloquear o equipo seleccionado.  

 

CAPTURA  

En calquera momento é posible realizar unha captura do escritorio que logo se pode 

xestionar desde o menú Captura anteriormente mencionado.  

 

FIESTRA / PANTALLA COMPLETA  

Deste xeito podemos ampliar o escritorio seleccionado e mostralo a pantalla completa ou 

só nunha fiestra de dimensións variables. 

 

 

 

Este titorial foi extraido da Aula aberta ABALAR 

 

"iTALC supervisión do uso dos elementos TIC das aulas Abalar" por Aula Aberta ABALAR está 

licenciado baixo Creative Commons Recoñecemento-NonComercial-CompartirIgual 3.0 España 

License. 
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