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         Barcelona a 9/11/2015 

 

Benvolgudes famílies: 

A partir del proper 16/11/2015,  es canviarà el canal de comunicació que el centre 

farà servir per a informar a les famílies. 

Fins ara quan els vostres fills, a la primera hora del matí, no vénen o bé arriben tard, 

s’avisa a les famílies enviant un SMS a un telèfon mòbil, i a més a més  s’envia un 

correu electrònic a les adreces adequades (poden ser més d’una). 

A partir de la data indicada, en lloc d’enviar un SMS s’enviarà un missatge a través 

d’una APP al mateix mòbil on s’envia actualment el SMS. 

Aqueta APP és una aplicació semblant a la popular “WhatsAPP”. Quan es rep un 

missatge, sona una notificació en el mòbil, i llavors s’ha d’anar a veure el missatge que 

ha arribat. 

També des de l’APP es pot accedir directament a la web del centre, amb un sol clic. 

Aquesta APP permet a més a més, poder enviar missatges a les famílies quan s ‘hagi de 

comunicar qualsevol informació o notícia relacionada amb el centre. 

D’aquesta manera es pretén fer desaparèixer el format paper, en gairebé totes les 

comunicacions del centre cap a les famílies. Així aconseguirem ser més curosos amb el 

medi ambient. 

El procediment a seguir per a descarregar-se l’APP està descrit al revers del present 

full. Si teniu cap problema, no dubteu de posar-vos en contacte amb nosaltres o bé 

amb l’empresa que ens presta el servei (Duma Interactiva) 

A partir de la data indicada es deixarà d’enviar SMSs. Fins llavors hi haurà una 

duplicitat del servei. Rebreu un SMS i també un missatge per l’APP. L’email o emails, 

en qualsevol cas es seguiran enviant. 

Caldrà que signeu la part inferior del revers, com a confirmació de que heu rebut la 

present informació, retalleu el resguard i que el vostre fill/a el lliuri al seu tutor/a. 

 

 

Salutacions cordials 

 

 

El director : Clemente Garcia

APP : Nou canal de comunicació 

amb les famílies  
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Llegida la informació del nou canal de comunicació de l’Institut Icària (APP) per a 

enviar  missatges de faltes (primeres hores), així com altres informacions generals. 

Alumne : Grup _____  Nom __________________________________________  

Signatura de mare / pare / tutor :  

 


