
 

 

 

 

COM ENS PODEM COMUNICAR AMB L’ESCOLA i rebre comunicacions? 

 Agenda escolar  

 Telèfons d’escola: 977655390/ 634774627 

 Correu electrònic: e3005467@xtec.cat 

 Grups de difusió i conversa de l’aplicació Telegram Messenger 

 Mares/pares delegats/des  

 AFA      ampalescodinetes@gmail.com 

App EBANDO. Codi:     #LVFQDKVMEH 

 

ORGANITZACIÓ dels GRUPS DE TELEGRAM MESSENGER 

Cada classe disposa de 2 grups 

 Grup de DIFUSIÓ 
Els/les mestres faciliten circulars informatives/ de pagaments i informacions 
generals de tot el grup per aquest canal. No hi ha retorn per part de les 
famílies. 

 
 Grup de CONVERSA en jornada lectiva de normalitat  

El /la tutor/a pot proposar temàtiques relacionades sobre activitats/ orientacions 

didàctiques. És un espai, virtual, on les famílies podeu dialogar o exposar 

dubtes que vinculen a tot el grup. 

 

 Grups de CONVERSA durant el confinament 
Durant el confinament o en moments puntuals els/les mestres plantegen 
qüestions generals, preguntes directes per tal de fomentar la participació del 
grup. És un grup obert i per tant es poden fer aportacions. 
 

 MISSATGE PERSONAL AL/LA TUTOR/A per Telegram Messenger 
 Comunicar fets urgents al tutor/a (possible cas COVID)  
 Sol·licitar reunions  
 Inquietuds puntuals sobre un tema en concret 

!!!Les alteracions en la recollida de l’infant cal comunicar-les  mitjançant 
l’agenda/ sobre viatger o el telèfon d’escola si no s’ha pogut preveure amb 
antelació. 
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HORARI D’ATENCIÓ DE L’EQUIP DOCENT en jornada lectiva de normalitat: 

 Entre les 12:30h i les 13:30h 

 Entre les 16:30h i les 17:15h 

HORARI orientatiu D’ATENCIÓ DE L’EQUIP DOCENT durant el període de 

confinament TOTAL d’un grup: 

 De 10h a 12h del matí  

 De 16h a 17h de la tarda  

* El fet d'estar connectat no implica tenir disponibilitat. L’equip docent només 
contestarà als missatges els quals necessitin d’una resposta immediata. La resta es 
contestaran mitjançant una trucada telefònica, sol·licitant una entrevista o realitzant un 
aclariment oral a les 12:30h o les 16:30h.  

 

NORMES DEL BON ÚS  

Els principis de tot grup són la prudència, la responsabilitat, el respecte 
i l'amabilitat. 

● RESPECTE. No fer comentaris ofensius de cap mena. No podem oblidar que 

quan es fa un comentari ja no hi ha marxa enrere. Abans de publicar un 

missatge per a tothom, hem de rellegir el que hem escrit. 

● Evitem les ironies, i no interpretem els silencis com un gest de menyspreu.  

● Hem d’enviar exclusivament els missatges necessaris. Recordeu que en cada grup 

hi haurà moltes persones i si comencem amb allau de missatges es perdrà el fil 

i es dificulta la comunicació.  

● Utilitzem vocabulari apropiat. 

● Generem bon ambient i siguem constructius. 

● Aquests grups no estan creats per tractar qüestions particulars, sol·licitar les 

respostes per missatge privat. 

● Aquests grups no estan creats per tractar qüestions particulars. Cal sol·licitar 

les respostes per missatge privat. 

 

 

 

 

 

 

 



LLISTAT DE CANALS DE TELEGRAM 

GRUP ENLLAÇ TIPUS 
Llar d’infants https://t.me/joinchat/AAAAAFS7sPT10QVggwsxuQ Difusió 

https://t.me/joinchat/Rcf_cxsGBGs3XNYc0mRJ2A Conversa 

P3 https://t.me/joinchat/QiTOdBkvmLlmMWQ0 Difusió 
https://t.me/joinchat/ntSvgapjggBkYzVk Conversa 

P4 https://t.me/joinchat/Ve9H_Ep5O1Nzrvqr Difusió 
https://t.me/joinchat/GZFY4xtW1GEYwknx Conversa 

P5 https://t.me/joinchat/TOzlIgYSPNTm82Sa Difusió 
https://t.me/joinchat/GX-j_qolrKOOL8CA Conversa 

1r https://t.me/joinchat/TSIFZmuEXnBhF7MT Difusió 
https://t.me/joinchat/Gz9fMLCspz57CtAs Conversa 

2n https://t.me/joinchat/RZRzOK3zzom0f92G Difusió 
https://t.me/joinchat/Gw7qC0SRWAmE5OY9 Conversa 

3r https://t.me/joinchat/TQX6453fPlQa_O-f Difusió 
https://t.me/joinchat/EQ56_z1Ae5M3K-RW Conversa 

4t https://t.me/joinchat/AAAAAE8VjqqlNtH8cjRnsg Difusió 

https://t.me/joinchat/GuO5-i90OU592sW7 Conversa 

5è https://t.me/joinchat/UORQn8pnB318ajxV Difusió 
https://t.me/joinchat/GAGTOjunw0Kr_aOb Conversa 

6è https://t.me/joinchat/TxWOqqU20fxyNGey Difusió 

https://t.me/joinchat/GrM4StyV6Urf0pzp Conversa 

 

  

GRUPS DE WHASTAPP de DELEGATS/DES de cada classe 

Les mares i els pares de l’Escola Les Codinetes han organitzat grups de missatgeria 
instantània per a cada grup/classe per tal de rebre informació de l’AFA i de l’escola. 
Aquests grups són coordinats pels delegats i delegades de curs que s’encarreguen de 
transmetre els missatges a les famílies i a la direcció de l’escola.  

 

 

 

 

Fem un bon ús d’aquestes eines i convertim-les en una 

oportunitat per promoure un apropament entre família- escola 

i les mateixes famílies! 
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