LA COMUNICACIÓ AL SERVEI DE LA
COMUNITAT EDUCATIVA
UNA COMUNITAT EDUCATIVA EN LÍNEA
El CEIP “El Palmeral” aborda esta crisi amb una Comunitat Educativa “en línia”. A hores d’ara, funcionen
dues xarxes paral·leles i complementàries al centre que ens permeten contactes ràpids amb les famílies.
És un avantatge i un clar exemple que demostra que la comunicació és important i que per açò hem
d’aprofundir en la modernització de la mateixa.
D’esta crisi hem d’aprofitar les seues oportunitat. S’ha de convertir en un manantial de sensibilització per
a totes les persones i sobretot un aprenentatge col·lectiu i cooperatiu que ens permeta traure les
conclusions de millora necessàries per al nostre Pla de Comunicació.
En primer lloc, la llista de difusió “COMPARTIM VALORS” del Consell de Vocals i l’equip directiu comunica
amb cada vocal (mare o pare) de classe que a la seua vegada enllaça mitjançant grup de whatsapp amb
totes les famílies de la mateixa (lliurement ho han decidit així estes). D’esta forma, els missatges de la
direcció arriben de forma unidireccional a les més de 400 famílies del Centre.
Moltes gràcies des d’ací a les persones que formen part del Consell de Vocals de Classe. Realitzen una
tasca innovadora i pràctica molt positiva per al bon funcionament de l’Escola, especialment quan
comuniquen a la direcció del Centre les propostes i suggeriments que els arriben de diferents membres de
la Comunitat Educativa.
En segon lloc, el 90% de las famílies del Centre estan vinculades a les llistes de difusió de Telegram del
professorat mitjançant les quals se’ls avisa de l’enviament de treball i orientacions als seus fills o a les
seues filles via correu electrònic (cada tutor o tutora té un grup de correu de les famílies de la classe i
s’encarrega també de la gestió dels arxius que els envien els especialistes adreçats a l’alumnat) i al 10%
restant se’ls ha contactant per telèfon per a acordar la forma de fer-ho per no haver pres la decisió fins
ara d’incorporar-se a les mateixes per diferents raons. Eixe percentatge de penetració d’esta Plataforma
és un èxit i una mostra de compromís amb la millora de la comunicació de tota la Comunitat Educativa.
Seguirem fent ús de les vies habituals. Per a les famílies que no hagen fet i desitgen incorporar-se a les
llistes de difusió de Telegram han d’instal·lar-se l’aplicació en el mòbil, ordinador o tableta (preferentment
en el mòbil que es consulta més sovint) i contactar sol·licitant-ho mitjançant el correu del centre:

03011161@gva.es

WEBFAMILIA
https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/info_registro_wf?idioma=C

(Instruccions d’ús)
Per a descarregar-se la sol·licitud: Model de sol·licitud accés a Web Família.
Una vegada omplida i signada la podeu fotografiar i enviar la imatge per
telegram al correu del centre (03011161@gva.es).
Us contestarem amb les claus d’accés.

