
VERD COMUNICACIÓ
Informacions d'interès

COMUNICAPP
És la principal eina de comunicació amb les famílies. Us l'haureu d'instal·lar com a mínim en un dels 
mòbils familiars. Serveix per: 
              * Fer pagaments
              * Signar autoritzacions
              * Rebre tot tipus de comunicats:  activitats i sortides, material, llibres...
              * Consultar el calendari d'activitats
 
L'AMPA també utilitza el ComunicAPP per a determinades gestions, per això us demanarem que signeu 
una autorització de cessió de dades a l'AMPA.
 
L'

Cada classe té un grup de WhatsApp de famílies. Demaneu que us incloguin al grup de la vostra classe. 
L'administrador/a del grup és una família. 
Cada curs s'escullen dos/dues delegats /delegades que actuen com a enllaç entre el grup de famílies i 
l'escola.

COMUNICACIÓ AMB 
DIRECCIÓ
 I TRÀMITS 
ADMINISTRATIUS

972202399

634764055

admin@escolaverd.cat

www.escolaverd.cat

@escolaverd

Hi trobareu tota la informació de l'escola, S'actualitza periòdicament. També 
s’utilitza per compartir amb les famílies fotografies i experiències diverses 
realitzades pels alumnes.
 
Visiteu l'instagram de l'escola per estar al dia de les activitats.

972228246

ampaverd@gmail.com

CONTACTE AMPA

PRESÈNCIA DE L'ESCOLA A INTERNET

COMUNICACIÓ ENTRE FAMÍLIES

COMUNICACIÓ AMB ELS/LES DOCENTS
Podeu contactar amb el personal docent a través de l'agenda dels vostres fills/filles o per correu 
electrònic. Les seves adreces segueixen el següent patró:    nom.cognom@escolaverd.cat

A l'inici de curs us demanarem que signeu:
       * l'autorització d'ús d'imatges
       * l'autorització de l'ús de les eines digitals 
 

AUTORITZACIONS DIGITALS

A cada grup de WhatsApp de famíies hi ha dos referents digitals que us poden ajudar en 
qualsevol tràmit d'aquest tipus.
Si no us poden ajudar no dubteu en contactar amb Direcció.
 
 

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

El nostre centre és una comunitat educativa, una comunitat de treball en equip i, com tota comunitat, 
necessita d’unes normes reguladores establertes d’acord amb instàncies legislatives superiors.
 
Per tal que ttothom desenvolupi les seves tasques en ordre, respecte i disciplina, s’estableixen unes normes 
d’organització i funcionament de centre (NOFC).
 

Els/les docents contactaran amb vosaltres a través de l'agenda dels vostres fills/filles, per telèfon o per 
correu electrònic. 
A l'inici de curs us convocarem també a una reunió informativa de classe i més endavant a una trobada amb 
el/la tutor/a. Rebreu també informació del progrés dels vostres fills/filles per escrit una vegada al trimestre. 
 
 
 

COMUNICACIÓ DOCENTS-FAMÍLIES

https://www.escolaverd.cat/lescola/carta-de-compromis-educatiu/

