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Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a:
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TAULA RESUM FUNCIONALITATS EDUCAMOS FAMÍLIES

Pàgina principal

FUNCIONALITAT

LES MEVES DADES

TASQUES

ENTORN
(WEB /APP)

ICONA

DESCRIPCIÓ
Informació personal:
Canvi de dades personals
Canvi de dades bancàries
Fotografia de l’usuari (opcional).
Comunicacions amb el centre: podeu personalitzar
la rebuda immediata d’informació
Les meves claus:
Per canviar l’usuari i clau.

La contrasenya ha de ser alfanumèrica amb majúscules i minúscules i un mínim de 8 dígits.

Dins d’aquest apartat podeu veure les tasques que
se li han posat a l’alumne a l’agenda dins de l’horari
de la plataforma.

A l’Escola ensenyem els alumnes a organitzar-se a
través de l’agenda. Per tant, seguirem utilitzant-la
com hem fet fins ara i cal que continueu fent el
seguiment.

Educació primària, ESO i Batxillerat: exàmens.
Podeu veure els exàmens programats.

HORARI

TINGUEU EN COMPTE

Podeu veure l’horari dels vostres fills. A sota de
cada matèria hi podeu trobar diferents icones que
descriuen si hi ha exàmens.

Pàg. 1
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Espai de l’alumne/a

FUNCIONALITAT

QUALIFICACIONS

ENTORN
(WEB /APP)

ICONA

DESCRIPCIÓ

TINGUEU EN COMPTE

En aquesta secció podeu trobar les qualificacions
dels vostres fills.

La nota global de cada matèria no es correspon a
la mitjana aritmètica de totes les notes parcials.

Educació infantil: quan es facin les avaluacions
podeu veure els informes que us farem arribar
també en paper.
Educació primària, ESO i batxillerat: accés al quadern de notes del professorat. Aquestes notes us
podran ajudar a fer un seguiment més acurat de
l’evolució del vostre fill o filla. Hi podeu trobar diferents ítems avaluats: exercicis, controls i treballs. En
finalitzar l’avaluació veureu les notes finals (que
també rebreu en butlletí imprès).

CIRCULARS

AUTORITZACIONS

En aquest apartat podeu trobar totes les circulars
informatives relacionades amb els vostres fills que
us fem arribar per correu electrònic, l’agenda de
l’Esfasaber i el menú mensual del menjador escolar.
Aquí podeu trobar totes les circulars informatives
que necessiten la vostra autorització.
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Espai de l’alumne/a

FUNCIONALITAT

INCIDÈNCIES

ENTORN
(WEB /APP)

ICONA

DESCRIPCIÓ

TINGUEU EN COMPTE

En aquest apartat s’informa sobre les diverses
incidències relacionades amb el vostre fill com per
exemple les absències, els retards i les atencions
d’infermeria. També hi podeu veure:

Educació infantil i primària: es registren les absències a primera hora del dia. Si l’alumne/a arriba
tard es canvia l’absència pel retard.

Educació infantil i primària: queden registrades totes
les peticions de dietes alimentàries puntuals i variacions de la sortida habitual que heu sol·licitat.
ESO i Batxillerat: queden anotades les observacions actitudinals durant les classes com: no ha
treballat, expulsat, no ha fet els deures, no ha portat
el material, ha tingut una actitud negativa, ha tingut
una actitud positiva i ha participat, no ha fet natació.

JUSTIFICAR

ESO i Batxillerat: es registren les absències a
l’inici de cada classe. Si l’alumne/a arriba tard es
canvia l’absència pel retard.
Es continua enviant un SMS si l’absència no està
justificada.

Podeu justificar prèviament l’absència a l’escola
d’unes hores concretes o d’un dia sencer. Aquesta
informació la rebrà la secretària d’etapa, el tutor o
tutora i el professorat que fa classe a l’alumne/a
aquell dia. També es poden justificar absències o
retards a posteriori.
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El meu espai

FUNCIONALITAT

REBUTS

ENTORN
(WEB /APP)

ICONA

DESCRIPCIÓ

TINGUEU EN COMPTE

Podeu consultar els rebuts que s’han emès i el seu
estat de pagament.

Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a:

consultes.educamos@sarria.epiaedu.cat
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