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Benvolgudes famílies, 

Escolàpies Sabadell posa a la vostra disposició l’accés a la Plataforma Educamos per tal 
de rebre els informes dels vostres fills/filles.   

És molt important que tothom es doni d'alta a aquesta plataforma, i per aquest motiu us 
donem una sèrie d'indicacions per facilitar aquest accés 

Us passem un vídeo amb els passos  que heu de seguir per accedir a la 
nostra plataforma i una breu explicació a continuació. 

Aquí teniu l'enllaç directe per accedir al vídeo tutorial: 

mkg.educamos.com/accedir-plataforma 

1a part: Aquesta és imprescindible per rebre els butlletins.  

1- Rebreu un correu d’Educamos  amb un usuari i una contrasenya. 
2- Heu d’entrar a la pàgina WEB d’EDUCAMOS de l’escola: 

 
                        https://santjosep-escolapias-sabadell.educamos.com 

3- Introduir USUARI i CONTRASENYA que s'ha enviat al vostre correu 
electrònic (molt important és personal i intransferible, per tant s'envia al 
correu que teniu a la plataforma Educamos ) 

4- Un cop dins la WEB personalitzeu amb les vostres dades personals tal i com 
us indica el vídeo que us enllacem. 
 

2a part: Un cop us heu donat d’alta a la WEB ja podreu veure els informes dels 
vostres fills, però també hi ha la possibilitat de baixar-se l’APP famílies on 
també ho podreu veure directament des del mòbil o tablet.  A continuació us 
indiquem els passos a seguir. 

● (Cal tenir en compte tenir  el sistema operatiu actualitzat tant 
d’Android com del sistema IOS, i recomanable últimes versions) 
 

1- Descarregar-se APP FAMILIES: 
               Sistema IOS: APP STORE 

               Sistema ANDROID: GOOGLE PLAY STORE  

2- Introduir el codi del centre:  905 
3- Posar USUARI i CONTRASENYA (el que heu posat a la WEB i heu personalitzat) 
4- Posar la pàgina WEB d'EDUCAMOS de l'escola:  

                      https://santjosep-escolapias-sabadell.educamos.com 

Un cop dins de la plataforma ja podreu veure els informes dels vostres fills.  


