
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola La Font

Manresa, 16 de gener de 2018

Benvolgudes famílies,

per tal de millorar la comunicació amb la comunitat educativa, des de l’escola
hem  implementat  una  eina  nova  que  ha  de  substituir  el  correu  electrònic:  el
TELEGRAM.

El TELEGRAM és una aplicació mòbil totalment gratuïta i es pot fer servir en
tots els dispositius mòbils intel·ligents. Com a característiques bàsiques ens permet
assegurar l’anonimat de totes les persones que hi participin dels canals del centre i
la comunicació unidireccional (l’escola enviarà missatges però no es podrà establir
cap tipus de diàleg, l’aplicació no ho permet).

A  partir  del  proper  dilluns  22  de  gener,  el  TELEGRAM  substituirà  la
comunicació del centre que es feia a través del correu electrònic. Esperem d’aquesta
manera arribar a més famílies i que tothom tingui la informació necessària per al bon
funcionament del centre.

Us expliquem pas a pas com descarregar-vos l’aplicació al vostre dispositiu i
com trobar els canals de comunicació del centre.

1.- Ves a la «botiga» d’aplicacions del teu mòbil. Si és Android al PlayStore i si
és Apple a l’AppleStore.

2.-  Fes una cerca amb el  nom TELEGRAM i  descarrega l’aplicació  al  teu
mòbil. 
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3.- Quan accedeixis per primer cop et demanarà el teu número de telèfon. Un
cop introduït o bé et farà arribar un codi, o bé rebràs una trucada que NO HAS
D’AGAFAR. És el sistema de verificació de l’aplicació mòbil per demostrar que no ets
un robot.

4.- Un cop a TELEGRAM has de clicar a la lupa que hi ha a la banda superior
dreta i fer una cerca amb el següent nom: «Escola la Font. CURS».

EI3: Escola la Font. EI3. @lafont14
EI4: Escola la Font. EI4. @lafont13
EI5: Escola la Font. EI5. @lafont12
1r PRI: Escola la Font. 1R PRI. @lafont11
2n PRI: Escola la Font. 2N PRI. @lafont10
3r PRI: Escola la Font. 3R PRI. @lafont09
4t PRI: Escola la Font. 4T PRI. @lafont08
5è PRI: Escola la Font. 5È PRI. @lafont07
6è PRI: Escola la Font. 6È PRI. @lafont06

Identificareu tots els canals pel LOGO de l’Escola la Font.

5.- Un cop accedeixis al canal cal donar l’opció «Unir-se», a partir de llavors
rebràs tots els missatges d’aquell canal.

6.- Les famílies amb més d’un fill caldrà que feu tantes subscripcions com fills
teniu. Si teniu un fill a 5è i un altre a 3r, caldrà subscriure’s als dos canals.

7.- No caldrà donar-se de baixa d’un curs a l’altre, el nom del canal canviarà
automàticament al juliol de cada curs.

Per  a  les  famílies  que  ho  desitgeu,  a  la  reunió  de  divendres  sobre
«L’organització del centre» a la qual esteu tothom convidats a participar, farem una
explicació  de  com  instal·lar-la  i  utilitzar-la.  Esperem  comptar  amb  la  vostra
companyia i participació.

Com  sempre,  restem  a  la  vostra  disposició  per  a  qualsevol  dubte  i/o
aclariment.
Atentament,

La direcció.
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