
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola La Portalada 

CIRCULAR 3 
 
 
 

Benvolgudes famílies, 

 

A l'Escola Portalada  som escola verda i apostem per les noves tecnologies. Per aquest 

motiu, des de la Direcció del centre, hem decidit començar a fer servir una APP mòbil per 

centralitzar la comunicació de l'escola i reduir el consum de paper. L'aplicació es 

diu Dinantia i la podeu descarregar gratuïtament per Android (PlayStore) o iOS 

(Appstore) 

 

Amb l' APP Dinantia  les famílies rebreu els missatges del centre directament en el mòbil.  

És una aplicació privada, on cap informació d’usuaris es compartida i on només s’empra 

un correu electrònic per registrar-se per tal de rebre personalment la informació del 

centre. 

 

Estem convençuts que aquesta nova eina ens permetrà millorar la relació amb les famílies 

gràcies a una comunicació més efectiva i directa.   

 

Durant el primer trimestre, totes les circulars del centre s’enviaran a través d'aquesta 

nova aplicació i en format paper. A partir del segon trimestre anirem reduint el format 

paper.  Continuareu trobant les circulars a la pàgina web i a  l’entrada del centre. 

 

Per aquest motiu, demanem la col·laboració de les famílies facilitant els correus 

electrònics de dos membres de la família necessaris per  registrar els usuaris i poder 

començar a utilitzar l’aplicació. A la reunió de pares d’inici de curs us informarem més 

detalladament del funcionament i possibilitats que ofereix. Podeu realitzar qualsevol 

consulta a direcció per situacions familiars puntuals. 

 

L’aplicació encara no estarà activa. L’alta dels usuaris ( correu electrònic) es portarà a 

terme durant el mes de setembre però l’activació dels usuaris es començarà a mitjans 

del mes d’octubre.  

 

Una salutació cordial, 

La direcció. 

 

https://app.dinantia.com/inbox/read/www.Dinantia.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinantia.dinantia
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinantia.dinantia
https://itunes.apple.com/es/app/dinantia/id1057051981?mt=8
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Omplir amb dos correus electrònics i retornar  a l’escola 

abans del 30 de setembre 2016 

 

 

En/Na.....................................................................................................com a pare/mare/tutor legal  

autoritzo a l’escola La Portalada a  utilitzar el meu correu electrònic 

............................................................................................... per l’enviament de circulars i 

comunicacions relacionades amb el centre escolar. 

Signatura 

 

   

 

En/Na.....................................................................................................com a pare/mare/tutor legal  

autoritzo a l’escola La Portalada a  utilitzar el meu correu electrònic 

............................................................................................... per l’enviament de comunicacions i 

notificacions relacionades amb el centre escolar. 

Signatura 

 

DADES DELS ALUMNES 

Per gestionar les dades per família necessitem que ompliu la informació dels vostres fills.  

ALUMNE:_____________________________________________ CURS____________ GRUP___ 

ALUMNE:_____________________________________________ CURS____________ GRUP___ 

ALUMNE:_____________________________________________ CURS____________ GRUP___ 

ALUMNE:_____________________________________________ CURS____________ GRUP___ 


