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ACCÉS A LA PLATAFORMA

Per tal d'accedir a la pàgina d'entrada a la plataforma podeu clicar l'enllaç que
trobareu a la web del col·legi o teclejar directament a la barra d'adreces del
navegador l'adreça https://claretvalls.cat/e2. 

La pàgina d'entrada on haureu d'introduir el vostre nom d'usuari i  la vostra
contrasenya té aquest aspecte:

El  primer  cop  que  hi  accediu  el  sistema us  demanarà,  per  seguretat,  que
modifiqueu  la  contrasenya.  L'haureu  d'escriure  dues  vegades.  Cal  tenir  en
compte que el sistema només acceptarà contrasenyes que combinin lletres i
números, i que tinguin majúscules i minúscules.

Si el curs passat no havíeu treballat amb educamos, també podreu canviar el
nom d'usuari, que inicialment estarà format per una combinació aleatòria de
caràcters.
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PÀGINA INICIAL

Quan entrem a la plataforma el sistema ens porta a la pàgina inicial. Aquí hi
podem trobar:

1. La foto de l'usuari i l'accés a les dades personals.
2. Les fotos dels fills de l'usuari.
3. Els avisos actius de la plataforma.
4. L'accés a l'horari setmanal del fill.
5. Els botons d'accés als diferents apartats.

LES DADES PERSONALS

Clicant a LES MEVES DADES se'ns obre un petit menú
que  ens  permet  accedir  a  les  dades  personals  i
econòmiques,  i  també  a  la  finestra  de  canvi  de
contrasenya.

A  l'apartat  d'informació  personal  hi  trobem  la
informació  organitzada  en  diferents  apartats
accessibles  mitjançant  pestanyes:  dades  personals  i
dades familiars.

Podeu  actualitzar  la  informació  si  és  incorrecta  o  es
produeixen canvis.
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AVISOS

L'apartat d'avisos, visible a la pàgina principal, mostra aquells avisos que des
del col·legi es considera interessant fer-vos arribar a través de la plataforma i
que afecten o bé a la classe del vostre fill, o bé a tot el col·legi en general.

Els avisos tenen una data d'aparició i de desaparició programada, de manera
que  quan  la  informació  que  proporciona  l'avís  ja  no  té  interès,  aquest
desapareix del sistema.

A la pàgina principal hi veureu el títol de
l'avís.  Clicant-hi  a  sobre  s'obrirà  una
petita finestra amb tots els detalls.
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RETORN A LA PÀGINA PRINCIPAL

En qualsevol moment es pot tornar a la pàgina d'inici clicant a sobre del logotip
del col·legi que es troba situat a la part superior esquerra de la finestra.

L'HORARI DE CLASSE

Es pot visualitzar l'horari de classe del fill clicant a sobre de l'enllaç que es
troba a la pàgina d'inici. Actualment l'horari només presentarà les sessions de
classe per als alumnes d'ESO. A infantil i primària apareixeran només dos blocs,
matí o tarda, que s'utilitzen per a la introducció d'incidències.

L'horari  es  pot  presentar  en  forma  diària,  setmanal  o  d'agenda.  El  canvi
s'aconsegueix clicant a sobre de les paraules corresponents que apareixen a la
part superior dreta del propi horari.
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Vista diària:

Vista setmanal:
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Vista agenda:

Si es clica a sobre d'una sessió de classe apareix una finestra que informa de
les  possibles  tasques,  exàmens  i  recordatoris.  Durant  aquest  curs  escolar
aquesta informació la seguiran anotant els mateixos alumnes a la seva agenda.
El professorat començarà a experimentar les possibilitats de la plataforma i
trobareu que en algunes matèries sí s'anotaran aquestes informacions, però
tingueu present que el seu ús no serà general.
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RESTA D'APARTATS

Des de la part inferior de la pàgina d'inici es pot accedir a la resta d'apartats
informatius.

Inicialment  cada apartat  es  mostra  en forma d'un quadrat  amb una icona.
Clicant  a  sobre  del  quadrat  es  desplega  un  rectangle  que  en  presenta  la
informació de forma resumida.

Els apartats disponibles són:

• Qualificacions: per consultar els butlletins de notes trimestrals.
• Circulars:  hi  trobarem  les  circulars  informatives  del  col·legi  i  altres

documents com el pla anual o el calendari escolar.
• Incidències: recull d'absències, retards i altres observacions o incidències

que  afectin  a  l'alumne.  Durant  aquest  curs  escolar  les  justificacions
d'aquelles  incidències  que  en  requereixin  es  continuaran  realitzant  a
través de l'agenda escolar.  La plataforma s'utilitzarà per facilitar-ne el
coneixement.

• Entrevistes: recull de les reunions mantingudes entre la família i l'escola.
• Rebuts: espai per consultar l'estat dels rebuts emesos pel col·legi.
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CANVI D'IDIOMA I DESCONNEXIÓ

L'entorn de la plataforma educamos està disponible en català, castellà, basc,
gallec  i  anglès.  Podeu  canviar  l'idioma clicant  a  sobre  del  vostre  nom que
apareix  a  la  part  superior  dreta  de la  finestra.  En  clicar-hi  s'obre  un menú
desplegable  que ens informa del  perfil  d'usuari,  del  curs  escolar  actiu  i  de
l'idioma. Clicant a sobre de l'idioma el text es transforma en una llista que
permet modificar-lo. Cal tenir present que el que canvia d'idioma són els textos
predefinits  de  la  plataforma. Les  anotacions  que introdueixin  els  professors
seguiran sortint en l'idioma en què hagin estat escrites.

En aquesta mateixa finestra  tenim l'opció  de tancar  la  sessió  i  sortir  de la
plataforma.

Pel que fa al curs escolar, educamos no permet consultar en aquests moments
la informació generada en cursos anteriors. Des del col·legi creiem que seria
interessant  que  les  famílies  poguessin  tenir  accés  no  només  als  informes,
circulars i rebuts del curs actual sinó també als existents en els altres cursos
que  els  seus  fills  han  estat  al  col·legi.  Per  aquest  motiu  hem  demanat  a
l'empresa  que  ha  elaborat  la  plataforma  que  consideri  la  incorporació
d'aquesta funcionalitat.
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