Benvolgudes Famílies,
Us presentem la nova plataforma online AMPANET, gestionada per l’AFA que permet
administrar totes les dades i serveis que a continuació us detallem:
Area pública https://www.afaescolacolors.cat
Visible per tothom, inclou informació sobre l’AFA i els serveis que ofereix, comunicats,
agenda i dades de contacte. Per tant la web https://afaescolacolors.wordpress.com/
ja no s’actualitzarà i desapareixerà ens els pròxims mesos.
L’Escola Colors continuarà com
https://agora.xtec.cat/escolacolors/
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Area privada www.afaescolacolors.cat “Àrea famílies”
S’accedeix amb un usuari i contrasenya i facilita moltes gestions entre l’escola, l’AFA
i les famílies. Adjuntem un llistat d’elles :
-

Gestionar les dades privades de forma còmoda, ràpida, privada i segura des
de qualsevol dispositiu amb connexió a internet.
Mantenir actualitzades totes les dades dels alumnes i els seus tutors legals:
telèfons, e-mails, al·lèrgies, pagaments, extraescolars.
Accedir en tot moment a l’estat dels rebuts i les dates de pagament (quotes
d’escola i AFA, matricula d’extraescolars, colònies ...)
Poder domiciliar els rebuts o fer els pagaments amb transferència o targeta.
Poder informar a l’AFA si us han atorgat alguna beca que gestiona l’associació
(extraescolars).
Inscripcions online d’activitats gestionades per l’AFA com xerrades, tallers,
torneig de handbol de Coaliment ...
Informació i administració de les extraescolars:
· Informació detallada de cada activitat (horaris, descripció, empresa que
realitza l’activitat, control d’assistència visible només per la família de
cada alumne...)
· Inscripcions a les activitats, canvis i baixes online.
· Pagament de la matricula amb targeta o transferència.
· Autoritzacions per recollides o per sortir sols de les extraescolars
(només per alumnes a partir de 4t).
· Personalitzar la informació visible per cada família, es a dir que ja no
es publicaran els llistats al taulell d’anuncis.

Per poder sol·licitar el vostre usuari i contrasenya només cal omplir el següent
formulari online:
https://www.afaescolacolors.cat/acceso.aspx?ReturnUrl=%2farea-privadafamilies
IMPORTANT:



Cada tutor legal tindrà el seu usuari i contrasenya.
Les famílies que teniu fills/es realitzant activitats extraescolars aquest curs
2018-2019, rebreu directament un correu electrònic amb el vostre usuari i
contrasenya, però haureu de verificar i acabar de complimentar les dades.

Una vegada omplert el formulari, rebreu un correu per part de
afaescolacolors@gmail.com amb el vostre usuari i contrasenya i ja podreu accedir a
l’àrea families de la web www.afaescolacolors.cat .
La vostra col·laboració és imprescindible per ser una escola pública que cerca la
qualitat educativa, que vol aprofitar les noves tecnologies i mirar cap al futur!
Cordialment,

AFA de l’Escola Colors

