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Benvolgudes famílies, 

 

Tal com ja us vam informar a les reunions d’inici de curs, a partir d’ara, la 

comunicació escola-famílies es vehicularà principalment a través de la nova 

plataforma digital educativa Clickedu. 

 

És imprescindible, si encara no ho heu fet, que passeu a recollir el sobre amb el nom 

d’usuari i contrasenyes del vostre nucli familiar. Per un tema legal i de 

confidencialitat, no podem lliurar aquest sobres als vostres fills. Els hem de lliurar a 

un dels responsables legals de la unitat familiar, pare i/o mare (majors d’edat i 

responsables legals dels alumnes). Sou, vosaltres doncs, els responsables de 

comunicar als vostres fills, menors d’edat, exclusivament la seva contrasenya per a 

poder accedir al seu Clickedu, així com de custodiar les vostres contrasenyes. Us 

recordem que cada família té un mateix usuari, però en canvi, disposa de diverses 

contrasenyes (una per a l’alumne i una per a cada responsable legal d’aquests 

alumnes). 

 
També us demanem, si encara no ho heu fet, que reviseu i ompliu les vostres 

dades de comunicació. 

 

Per fer-ho: 

1r Heu d’entrar a Clickedu amb l’usuari proporcionat i contrasenya de pare o mare. 

(enllaç per a entrar a Clickedu: https://insmanuelcarrasco.clickedu.eu ) 

 

2n Heu de clicar en l’apartat MODIFICAR DADES i anar a la pestanya de Dades 

personals.  

 

3r Us apareixerà un quadre com el de la següent imatge: 

 

Si heu accedit amb una 

contrasenya de responsable 

tindreu la possibilitat de veure 

i de modificar dades.  

 

Fixeu-vos, però, que en el 

gràfic anterior hi ha TRES 

columnes.  

 

La primera és per accedir a les dades de l’alumne 

La segona és per accedir a les dades del Responsable 1 o 2 

La tercera conté un resum de les dades de comunicació. 

https://insmanuelcarrasco.clickedu.eu/
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Tal i com us vàrem explicar a les reunions d’inici de curs és molt important 

que reviseu totes les dades bàsiques de Comunicació. 

 

Correu electrònic i telèfon mòbil del Responsable 1 

Correu electrònic i telèfon mòbil del Responsable 2 (cas que n’hi hagi) 

 

Opcionalment també podeu modificar dades que siguin incorrectes (noms mal 

escrits, adreces que han canviat, etc.) 

 

 
 

MOLT IMPORTANT: HEU DE TENIR CLAR QUE EL SISTEMA ENVIARÀ LES 

NOTIFICACIONS UTILITZANT LES DADES QUE HI HA A L’APARTAT DE 

COMUNICACIÓ (3a COLUMNA). 

 
 

CAL QUE REVISEU AMB ESPECIAL ATENCIÓ LES DADES INTRODUIDES EN 

AQUEST APARTAT DE COMUNICACIÓ.  
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A continuació us recordem algunes gestions que podreu fer amb el Clickedu d’ara en 

endavant.  

 

 

Comunicació d’absències i/o retards  

 

A la columna de l’esquerra de la pantalla principal del Clickedu hi 

trobareu l’apartat Gestions. Si cliqueu a Gestions podreu accedir a 

dues funcions molt importants: 

 

Avisos a porteria 

Aquesta és l’opció que heu d’utilitzar per a comunicar una absència 

i/o un retard que heu previst que succeirà (malaltia, visita 

mèdica...). També és l’opció correcta per a comunicar una possible 

sortida del vostre fill dins l’horari escolar, sempre i quan la tingueu 

prevista anticipadament (visita mèdica, gestió personal...) 

 

Missatge al tutor i/o secretaria 

Aquesta opció és útil si voleu comunicar alguna incidència a la 

secretaria del centre o al tutor classe del vostre fill.  

IMPORTANT: Per a comunicacions amb el tutor personal del vostre 

fill heu d’utilitzar una altra opció: el mòdul de missatgeria. 

Justificació d’absències i/o retards 

 

Per justificar una absència i/o un retard ho haureu de fer SEMPRE dirigint-vos al 

tutor personal del vostre fill/a. 

 

Per posar-vos en contacte amb el TUTOR PERSONAL del vostre fill existeix l’opció 

de MISSATGERIA o alternativament també trobareu el símbol  a la part 

superior dreta de la pantalla principal del Clickedu. 

 

El mòdul de MISSATGERIA permet comunicar-vos amb el tutor personal del vostre 

fill. Us demanem que utilitzeu aquest mòdul de comunicació només per a comunicar-

vos amb el tutor personal del vostre fill que, com ja sabeu, és el referent de l’alumne 

i les famílies i el vostre primer interlocutor de comunicació amb l’institut. En aquest 

missatge dirigit al tutor personal heu d’emplenar l’assumpte i també podeu adjuntar 

un document justificatiu, si s’escau. 
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Resumint: 

Comunicar absència i/o retard: a consergeria (Avisos a porteria) 

Justificar absència i/o retard: a Tutor Personal (Mòdul comunicació:  ) 

  

Calendari  

 

És l’eina que el Clickedu disposa per a poder veure les diverses sortides i/o activitats 

organitzades pel centre. Us recomanem que en feu un seguiment ja que aquest curs 

el lliurament d’informació en paper serà molt puntual. 

 

Finalment, també us recomanem que aneu visitant de forma periòdica la nostra 

pàgina web (http://www.inscarrasco.cat) perquè a la pestanya CLICKEDU hi 

publicarem documents d’actualització d’aquesta nova plataforma digital. 

 

Voleu instal·lar l’APP del Clickedu al vostre telèfon mòbil?    

 

Per a poder instal·lar correctament l’APP en el vostre mòbil és imprescindible que, 

en primer lloc, entreu correctament a Clickedu amb un ordinador i valideu aquesta 

opció. Trobareu les instruccions per fer-ho a la pestanya CLICKEDU de la nostra 

pàgina web. Us recomanem que utilitzeu Clickedu preferentment des d’un ordinador, 

fent ús d’un navegador (Mozilla, Internet Explorer o Chrome), ja que el programa 

ofereix moltes més possibilitats.  

 

 

http://www.inscarrasco.cat/

