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1. INTRODUCCIÓ
En aquesta guia podeu trobar una visió ràpida de les principals novetats que incorpora la
nova versió de la plataforma Educamos.

2. COM ACCEDIR-HI?
2.1. Entreu a la pàgina web de l’escola: http://sarria.escolapia.cat/
2.2. Feu un clic a la icona “l’Escola i tu”, que es troba a la part superior esquerra:

2.3 I dins dels accessos directes, seleccioneu “Educamos”

2.4 Un cop estigueu situats a la pantalla principal de la plataforma heu d’escriure el nom
d’usuari i la contrasenya
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3. LA PÀGINA PRINCIPAL
La plataforma s’estructura en 3 zones fonamentals:
1. Capçalera superior
2. Menú lateral esquerre
3. Zona de treball

3.1. Capçalera superior
Els punts de l’acció de la capçalera són:


Logotip i nom del col·legi: Al fer-hi clic sempre retorna a la pantalla d’inci.

Logotip i nom del
col·legi



Favorits: Si desitgeu crear un accés directe a una pantalla de la plataforma ,
cal situar-se a la pantalla en qüestió i fer clic a Afegir aquesta pàgina a favorits. Podeu afegir-hi fins a 8 accessos directes.

Premeu per modificar l’ordre i
eliminar favorits



Menú de l’usuari: Per tancar la sessió de treball.

Feu clic per modificar les
opcions seleccionades
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3.2. Menú lateral esquerra
A la zona de la pantalla es mostra la foto de l’usuari i les opcions relatives a la comunicació i
integració amb la suite de Office 365.
Les opcions que teniu a la vostra disposició:


Les meves dades: Aquesta opció dóna accés a l’usuari a modificar la seva informació
personal i les seves contrasenyes a Educamos.
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3.3.

Zona de treball

La zona central de la pantalla és l’àrea de treball principal de la plataforma.

Activitats programades pel
col·legi per avui

Deures i tasques pendents.
Premeu sobre el calendari
per seleccionar l’interval
de dates.
Premeu sobre la
icona per accedir a
la vista setmanal

Accessos directes. Premeu sobre la icona per
desplegar el
plafó

Usuaris amb
aniversaris d’avui
(només usuaris
que ho hagin
autoritzat)
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Premeu sobre de la fletxa
per accedir a la llista completa
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4. COMUNICACIONS
A la nova versió d’Educamos s’han incorporat grans novetats en les comunicacions:


Les meves dades / Informació personal / Comunicació amb el centre: És important que reviseu detingudament les opcions d’aquesta pantalla, doncs són determinants per a la comunicació amb l’escola.

Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a:

consultes.educamos@sarria.epiaedu.cat
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