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Benvolgudes famílies,
Al centre disposem d’una plataforma digital que es diu Acàcia. Aquesta plataforma permet una
comunicació molt mes fluïda entre les famílies i l’institut. Una de les novetats és que les famílies estareu
informades en temps real de les faltes d’assistència dels vostres fills i filles a través del correu electrònic.
Per tal que això sigui possible des del primer dia, és necessari que feu una petita configuració del vostre
perfil d’usuari a la plataforma. Concretament, heu d’informar de la vostra adreça de correu electrònic. Ho
podeu fer seguint aquestes instruccions:
1. Obriu un navegador d’internet (Explorer, Firefox, Chrome, Safari, etc.) i copieu l’adreça següent:
https://www.gerardapps.cat/inslluiscompanys/index.php
2. Un cop a la plana principal de la plataforma, inseriu l’usuari i la contrasenya que se us han
subministrat (assegureu-vos que introduïu la contrasenya corresponent als pares, no la de l’alumne):

3. Un cop hagueu entrat a la plataforma, cliqueu a CONFIGURACIÓ i després a la icona de EL MEU
COMPTE que apareixerà:

4. A la pantalla de configuració del vostre compte d’usuari que s’ha obert, indiqueu la vostra adreça de
correu electrònic i cliqueu el botó AFEGEIX que hi ha a sota:

És MOLT IMPORTANT que feu aquesta configuració del vostre compte d’usuari, ja que aquest curs, com ja
us explicarem a les reunions de pares d’inici de curs, les notificacions del control d’assistència i de
disciplina es faran principalment a través d’aquest mitjà. D’altra banda, recomanem que configureu el
correu electrònic al vostre mòbil, per tal de rebre les notificacions de les absències de primeres hores al
més ràpidament possible.
Així mateix recordeu que, en cas que el vostre fill o filla es posi malalt i no pugui assistir al centre, heu de
notificar-ho telefònicament a primera hora (entre les 8:15h i les 8:25h). És molt important fer-ho per tal
de no rebre la notificació d’absència quan el professor o professora passin llista. Aquesta trucada
informativa, però, no eximeix de la presentació del justificant per evitar que la falta o faltes d’assistència
computin com a no justificades.

Queda sota la responsabilitat de cada família la consulta periòdica i sistemàtica de la plataforma, així
com la configuració del correu electrònic, per tal d’estar informada de les faltes d’assistència i disciplina
dels seus fills i filles. El fet de no consultar o configurar la plataforma no eximeix del compliment de la
normativa i els protocols del centre.

