
 

 

Benvolguts pares,  

   Amb aquest petit manual us facilitem unes ràpides indicacions per que pugueu fer ús de les 
avantatges de l’APP de la nostra plataforma educativa EDUCAMOS. 

 

                                  Per poder donar-vos d’alta en EDUCAMOS  cal entrar la primera vegada mitjançant  un ordinador. 

                                                             Entreu en el següent enllaç:   http://bit.ly/adedipares 

                                                                                                                              
 

Us apareixerà aquesta pantalla: 
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1) Introduïu el nom 
d’usuari que us hem 
facilitat en el mail i 

que desprès 
canviarem 

2) Introduïu la 
contrasenya que us 

hem facilitat en el mail 
i que desprès 

canviarem 
3) DONEU A ACCEPTAR 

 



 

      Una vegada donat acceptar us apareixerà la següent pantalla (PRIMER ACCESO) 
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Canvia el nom que surt i posa un 
usuari que et sigui fàcil. Per 
exemple el teu nom. 

Posa una nova contrasenya que 
et  sigui fàcil de recordar. Ha de 
tenir com a mínim 8 dígit amb un 
número com a mínim i una lletra 
majúscula com a mínim Repeteix la nova contrasenya 

Escriu una pregunta de seguretat 

Respon a la pregunta de 
seguretat. 

Recorda acceptar la 
política de privacitat 

Per últim dona 
a  Guardar 



 

 La següent pantalla que apareixerà serà: 

 

 

      Si li doneu a Acceptar us apareixerà la vostra informació que podreu omplir o modificar si 
canvieu d’adreça, telèfon, etc… És important ternir-la actualitzada si hi ha canvis. 

     Si doneu a Cancelar us apareixerà la següent pantalla amb la información del vostre fill/a. 
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Informació sobre les qualificacions en controls parcials i globals. 

Les circulars que fa 
l’Escola: Full del mes, 
menú de menjador, 
informacions generals, 
etc… 

Butlletí de notes 

Autoritzacions  Informació sobre les faltes 
d’assitència i possibilitat 
de justificar si s’escau. 

Clicant aquí s’obrirà 
l’horari del vostre fill/a 

Información deures i controls 

Informació sobre 
rebuts 



 

                    ACCEDIR ALS CONTINGUTS A PARTIR DE L’APP. 
                    Tindrem la mateixa informació que a la web però de                     forma més àgil i accessible. 

             Necessitarem un mòbil  amb connexió a Internet. 

1) Anirem a Play Store            o    a     l’ APP Store si tenim un terminal Apple 

 

 

 

2) Baixarem  l’aplicació  EDUCAMOS-APLICACIÓN FAMILIAS 

3) Una vegada descarregada entrem i  apareixerà una pantalla que  demanarà que 
s’escrigui la URL o EL CODI DEL COL·LEGI.  

És més fàcil indicar el codi del Col·legi: 640 i donem a següent. 

4) A la següent pantalla ens demana el nom d’usuari i la contrasenya.  

Introduïm el nom i contrasenya que prèviament havíem 
canviat a l’ordinador (pas                ) 

5) Una vegada dintre l’ús és molt fàcil i intuïtiu.  

Cada vegada que tenim una nova notificació apareixerà a la 
pantalla del mòbil. 

A l’entrar es marcarà amb un cercle vermell totes les noves 
notificacions de cada fill/a. 

Al picar  en qualsevol dels fills es 
desplegaran totes les 
notificacions de cadascun i de 
blau les noves. Simplement 

picant es veurà el contingut de la notificació (avisos, circulars, 
qualificacions, incidències, etc…). Amb l’aplicació es podrà 
justificar les incidències, autoritzar activitats així com veure les 
tasques (deures), les qualificacions dels controls parcials i 
globals i els butlletins. 

6) Per qualsevol dubte o aclariment poseu en contactar amb 
nosaltres a l’adreça: 

       soporte.educamos@amordediosbarcelona.es 

indicant el seu nom i cognom i una breu descripció del cas. 

Moltes gràcies per deixar-nos col·laborar en l’educació dels seus fills/es. 
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