INSTRUCCIONS ALEXIA FAMILIA
Alexia és la plataforma de comunicació digital entre l’escola i les famílies. Podeu accedir a Alexia des
d’un ordinador (Alexia Web) o des de dispositius mòbils (APP Alexia famílies).
Es va enviar un email a la direcció que té registrada l’escola. Aquest email conté el vostre nom
d’usuari i un enllaç a Alexia-Web on podreu crear la vostra contrasenya. Assegureu-vos que els
vostres fills no tinguin accés a aquestes dades. Si heu oblidat la contrasenya més endavant us
expliquem com recuperar-la. Per seguretat, les contrasenyes han de ser amb més de 8 caràcters, i
han de contenir majúscules, minúscules, nombres i símbols especials (¿?¡!”=&%-_ )

A partir d’ara podeu accedir directament a Alexia des de: www.mariaward.cat/alexia
El primer cop que entreu haureu d’acceptar les condicions d’ús (cal llegir el text i marcar les dues
caselles que hi ha al final).

Un cop identificats podeu accedir a un tutorial sobre l´ús d’ Alexia a:
http://web.alexiaeducacion.com/WebAyudas/CATALAN/Familias/Alexia_Familias2.html
També podeu accedir a l’ajuda des de la part superior d’Alexia, des de la icona de l’interrogant:

APP Alexia
Podeu descarregar al vostre dispositiu mòbil de forma gratuïta l’APP d’Alexia (“Alexia Família”) des
de Google Play o App Store.
Haureu de posar el vostre nom d’usuari, contrasenya i codi centre: u8dg

JUSTIFICACIÓ DE FALTES D’ASSISTÈNCIA
Podeu justificar les faltes d’assistència dels vostres fills des d’Alexia.

Des d’Alexia Web
Un cop esteu identificats heu d’anar a “INCIDÈNCIES” i “Veure tots”.

A l’entrar estareu a la pestanya “Incidències” – “Justificar”. Seleccioneu les faltes que voleu justificar.
Polseu la icona del polze. Podeu introduir la causa de l’absència.

Justificar absències abans de faltar
Per justificar les absències dels seus fills abans de faltar cal que cliqueu sobre els punts suspensius
que hi ha al costat del nom del seu fill o filla i després “Justificar”, “Afegir nou” i “Absència”.

Al quadre de diàleg podeu indicar el dia o dies que faltarà, si serà el dia complet o algunes hores i la
justificació.

Des de l’APP d’Alexia
A l’obrir l’APP d’Alexia directament us mostrarà la possibilitat de
justificar les absències. Cliqueu a “Justificar” i poseu la causa de
l’absència.

RECUPERACIÓ DE CONTRASENYES
Per recuperar la contrasenya d’Alexia cal seguir les següents passes:


Primer han d’accedir a Alexia des del navegador d’internet introduint
www.mariaward.cat/alexia a la barra d’adreces.



Després han de fer clic on diu



S’obrirà el següent quadre:

Heu oblidat la vostra contrasenya?
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Hauran d’introduir l’adreça de correu electrònic (1) on reben les comunicacions
de l’escola, marcar el quadre on diu “No soy un robot” (2), i clicar el botó
Enviar al meu correu

Rebran un nou enllaç que els permetrà generar una nova contrasenya. Si després d’uns
minuts no han rebut el correu, comprovin la bústia de correu brossa (spam). Si allà
tampoc no el reben, poden repetir els passos anteriors.
Per seguretat, les contrasenyes han de ser amb més de 8 caràcters, i han de contenir
majúscules, minúscules, nombres i símbols especials (¿?¡!”=&%-_ )
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