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Benvolgudes famílies, 
 
 
Ens adrecem a vosaltres per desitjar-vos un bon inici de curs i esperem retrobar-nos el 
primer dia d’escola DIMECRES 12 de setembre. 
 
Aprofitem per recordar-vos que amb la voluntat de millorar la comunicació entre el centre i 
les famílies, l’Ajuntament de Gurb ha posat a disposició una nova aplicació per al telèfon 
mòbil que permet enviar missatges i notificacions per comunicar-nos de forma directa amb 
les famílies. A partir d’aquest  curs les comunicacions es faran a través d’aquesta 
aplicació i la web de l’escola http://agora.xtec.cat/ceiplesescolesdegurb/ 
 

  

Aquesta nova aplicació  és gratuïta i es troba a l’app store de tots els telèfons mòbils amb 

el nom de “Gurb”. Té el següent aspecte: 

 

  

  

Un cop instal·lada,  s’ha d’anar a la secció “el meu mur”, situada a la columna esquerra: 

 

  

  

 

Dins d’aquesta secció hi trobareu tots els canals dels que disposa l’Ajuntament de Gurb. 

Els que fan referència a "Les Escoles" són els següents: 

 Les Escoles inf. General: pels missatges que van dirigits a totes les famílies del 
centre. 
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 Les Escoles AMPA: pels missatges que fan referència a alguna informació i 
comunicació de l'AMPA. 

 Les Escoles P3: pels missatges de les famílies de P3. 

 Les Escoles P4: pels missatges de les famílies de P4. 

 Les Escoles P5: pels missatges de les famílies de P5. 

 Les Escoles 1r Primària: pels missatges de les famílies de primer 

 Les Escoles 2n Primària: pels missatges de les famílies de segon 

 Les Escoles 3r Primària: pels missatges de les famílies de tercer 

 Les Escoles 4t Primària: pels missatges de les famílies de quart 

 Les Escoles 5è Primària: pels missatges de les famílies de cinquè 

 Les Escoles 6è Primària: pels missatges de les famílies de sisè 

 
 Per tal de poder veure i rebre les notificacions d’aquests canals cal marcar les columnes 
de “Visió” i “Rebre notificacions”, tal com s’indica a la pantalla següent, i després clicar 
sobre “Aplicar canvis”: 

 

 

  

Un cop fet això, rebreu totes les notificacions que s’envien des de l’Escola. 

  

Per qualsevol dubte, restem a la vostra disposició. 

  

 
Atentament, 

 
L’equip directiu 

 
Setembre 2018 

 


