
- On puc trobar el calendari escolar? 

 Web Escola, apartat “L’Escola i tu”, “Calendari general del curs” (usuari: eps / contrasenya: epssarria). O a
  l’Esfasaber de cada mes.

- On puc trobar l’horari de escola?  

  Web Escola, apartat “L’Escola i tu”, document “Informacions generals de les etapes concertades curs 2017- 
  2018” (usuari: eps / contrasenya: epssarria).

- Com es fa la venda dels llibres de text?  

  Podeu trobar el detall dels llibres de text de tots els cursos al web de l’Escola, apartat “L’Escola i  tu”, “Llibres  
  de text” (usuari: eps / contrasenya: epssarria).
 La venda es farà via web de l’Escola, apartat “Botiga llibres de text”, on podreu fer la comanda.  
  Tot el material serà lliurat als alumnes el primer dia de classe. 
  Per a qualsevol dubte (venda, devolució, canvi de talla…) adreceu-vos a Vicenç León, al telèfon 93 212 09 08  
  o bé per correu electrònic a vicente.leon@escolapia.cat

- Com puc saber l’adreça de correu electrònic d’un tutor/a, dels caps d’estudis, dels orientadors o del 
  departament internacional? 

  Web Escola, apartat “L’Escola i tu”, “Equip de l’escola” (usuari: eps / contrasenya: epssarria).

- Com puc veure les fotos que es fan a l’Escola? 

  Web Escola, apartat “L’Escola i tu”, ”Àlbum fotogràfic” (usuari: eps / contrasenya: epssarria). 
  Els vídeos són a l’apartat “Videoteca”.

- Tinc dubtes sobre el funcionament de la plataforma Educamos, què he de fer? 

  Disposeu de tutorials sobre Educamos al web de l’Escola, apartat “L’Escola i tu”, “Manuals Educamos per a  
  famílies” (usuari: eps / contrasenya: epssarria). També podeu enviar un correu electrònic amb la vostra con-
  sulta a l’adreça: consultes.educamos@sarria.epiaedu.cat

- He perdut l’accés a Educamos, com puc aconseguir un duplicat de l’accés? 

  Podeu regenerar vosaltres mateixos la contrasenya des de la pantalla principal d’Educamos o bé envieu un  
  correu electrònic a l’adreça: consultes.educamos@sarria.epiaedu.cat

- Com puc saber l’horari del meu fill/a?

  Educamos; pantalla d’inici (un cop us heu validat ); a la part central-dreta trobareu l’apartat HORARI  SETMA- 
  NA DE (nom del vostre fill/a). És una agenda setmanal amb l’horari del vostre fill/a. Podeu fer avançar les    
  setmanes .

FAMÍLIES
(RESPOSTES A LES PREGUNTES MÉS FREQÜENTS)



- Com puc Justificar les absències del meu fill/a? 

  Educamos, dins de la icona JUSTIFICA. 
  A Educació Infantil també podeu justificar les absències trucant a la secretària d’etapa del parvulari, la Marisa  
  Vilaró, al 93 253 15 70.

- A Educació Secundària, com puc informar i justificar que el meu fill/a avui no es quedarà a  dinar a l’Escola?

  Educamos, dins de la icona JUSTIFICA, seleccioneu l’hora de “MENJADOR”.

- A Educació Secundària, com puc notificar que el meu fill/a no farà Educació física per lesió?

  Per informar d’una lesió no es pot fer via Educamos, s’ha de fer via agenda.

- Com puc modificar les dades personal (adreça, telèfon, adreça de correu electrònic)? 

  Educamos, a la part esquerra de la pantalla, apartat “les meves dades”, dins de “informació  
  personal”, feu les esmenes i deseu.

- Com puc modificar la domiciliació bancària dels rebuts?

  Educamos (amb l'accès com a pares i mares), a la part esquerra de la pantalla, apartat “les meves dades”,   
  “informació personal”, “econòmics”.  Seleccioneu el pagador i aneu a “mostrar dades del pagador”, cliqueu    
  sobre el compte corrent, modifiqueu i deseu. Només podrà realitzar aquesta modificació el titular assignat.

- Com puc saber quins professors té el meu fill/a?

  Educamos, “Qualificacions”, amb el cursor situeu-vos damunt del nom de la matèria, apareixerà una finestra 
  emergent amb el nom del professor/a.

- On m’he d’adreçar per fer una consulta sobre els rebuts?  

  Educamos, “Rebuts”. Per a qualsevol dubte, adreceu-vos al Sr. Eduard Gascó, al telèfon 93 212 09 08 o bé per  
  correu electrònic a eduard.gasco@escolapia.cat

- On puc  trobar els menús del menjador escolar? 

  Web Escola, apartat “L’Escola i tu”, “Menús de menjador escolar” (usuari: eps / contrasenya: epssarria). O a  
  Educamos, a la icona de circulars.

- Com puc modificar els dies que es queda a dinar a l’Escola el meu fill/a? 

  Web Escola, apartat “L’Escola i tu”, “Sol•licitud / Modificació del servei de mitja pensió” (usuari: eps / contra-
  senya: epssarria). O bé envieu un correu electrònic a: cristina.aguilar@sarria.epiaedu.cat 

- Com puc comprar la bata i l’equipació esportiva?
 

A l’inici de curs la venda es farà via web de l’Escola, apartat “Botiga vestuari escolar”. Tot el material serà  
lliurat als alumnes el primer dia de classe. 

  Al llarg del curs la venta es fa via web de l’Escola, apartat “L’Escola i tu”, “Botiga vestuari escolar”.  
  Per a qualsevol dubte (venda, devolució, canvi de talla…) adreceu-vos a Vicenç León, al telèfon 93 212 09 08  
  o bé per correu electrònic a vicente.leon@escolapia.cat. 
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- Quins són els horaris d’accés a l’Escola? 

  Parvulari
  L’entrada i sortida dels nens i nenes del parvulari s’efectua habitualment per la porta de la Ronda  (c/ Bene-
  detti) que dona accés al pàrquing i les aules. 

  La porta d’accés a l’aparcament està oberta en l’horari següent:
 - Matins, de 7.30 a 9.15 
 - Tardes de dilluns a dijous, de 16.30 a 18.00 
 - Tarda de divendres, de 15.15 a 17.00 

   Resta de l’Escola
   Només es podrà accedir dins del recinte durant les hores d’entrada i sortida general. 
   L’accés principal (c/ Immaculada) s’obre en el següent horari:

 - Matins de dilluns a divendres, de 7.30 a 9.15 
 - Tardes de dilluns a dijous, a partir de les 16.30 
 - Tarda de divendres, a partir de les 15.30 

   Per accedir a l’Escola fora de l’horari indicat, cal passar per la recepció per acreditar-se.
   L’aparcament només és per als cotxes que tenen autorització i que van identificats amb un distintiu de l’Es-
   cola. En les hores d’entrada i sortida general NO ES POT OCUPAR L’APARCAMENT DEL PERSONAL.

   Si veniu a fer una gestió escolar podeu aparcar en els llocs indicats, sempre i quan hi hagi plaça disponible. 
   Un cop s’ha aparcat el vehicle, cal anar a la recepció per acreditar-se.

   Horari d’accés “peatonal” per les portes del carrer Iradier i del carrer Marquesa de Vilallonga:

   Porta c/ Iradier
    - Matí, de 7.00 a 9.00
    - Tarda, de 16.45 a 17.15. Els divendres, una hora abans.
 
   Porta c/ Marquesa de Vilallonga
    - Matí, de 6.40 a 9.00
    - Tarda, de 16.15 a 17.30. Els divendres, una hora abans.
 
- Com puc saber quines extraescolars es fan a l’Escola? 

  Web Escola, apartat “Extraescolars” i esplais d’estiu.

- Com puc fer consultes o modificacions de les extraescolars que fa el meu fill/a a l’Escola? 

  Per a qualsevol dubte, adreceu-vos al Sr. Eduard Gascó, al telèfon 93 212 09 08 o bé per correu electrònic a  
  sarria.ces@escolapia.cat 

- On puc trobar els objectes perduts?  

  A la recepció principal i a la recepció del Poliesportiu.

- A qui m’he de dirigir si he de comunicar algun imprevist o fer alguna consulta sobre el funcionament diari  
  de la meva etapa?  

  Us podeu dirigir a les secretàries de les etapes:
  Parvulari: Marisa Vilaró - marisa.vilaro@sarria.epiaedu.cat - 93 253 15 70
  Primària: Carme Fuster - carme.fuster@sarria.epiaedu.cat - 93 253 15 77
  ESO i BTX: Marta Prats - marta.prats@sarria.epiaedu.cat - 93 253 15 78
  Cicles formatius: Bego Herrero - bego.herrero@sarria.epiaedu.cat - 93 253 15 81
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