REUNIONS INICI DE CURS
CICLES D’INFORMÀTICA - MODALITAT SEMIPRESENCIAL
13/09/2021 de vesprada
Les reunions d’inici de curs seran el dia 13/09 de vesprada, per videoconferència.
Cada grup es reunirà en el seu tutor en el següent horari:
PRIMERS

TUTORA

16h

PRIMER SMX

Eva Labernia
eva.labernia@ieselcaminas.org

19h

PRIMER ASIX

Maria Barberà
maria.barbera@ieselcaminas.org

20h

PRIMER DAW/DAM

Amparo Estevan
amparo.estevan@ieselcaminas.org

SEGONS

TUTOR/A

17h

SEGON SMX

Mayte Sorribes
mayte.sorribes@ieselcaminas.org

19.30h

SEGON ASIX

Roman Carceller
roman.carceller@ieselcaminas.org

20.30h

SEGON DAW

Paül Royo
paul.royo@ieselcaminas.org

20.30h

SEGON DAM

Alicia Salvador
alicia.salvador@ieselcaminas.org

Per poder entrar en la reunió cal que utilitzes l’enllaç que rebràs al teu correu corporatiu.
Este correu l’utilitzareu tot el curs per l’aula virtual i les comunicacions amb el professorat. Si
algú no pot entrar al seu correu o té cap tipus de problema, que es posi en contacte amb el
seu tutor per correu electrònic.
Teniu les instruccions per accedir al correu electrònic en la pàgina següent.
Amb el període de matrícula encara obert, els correus operatius es creen per lots. Els
tindreu operatius, com molt tard, el diumenge 12/09. Podeu començar a provar d’entrar a
partir del divendres 10/09. Si passat el diumenge algú no pot entrar, que es posi en contacte
amb el seu tutor o tutora.

Instruccions per entrar al correu electrònic corporatiu
Podreu accedir a dit compte al següent enllaç: http://mail.ieselcaminas.org
La vostra nova adreça de correu electrònic serà:
alu + 3 primeres lletres cognom + 4 últimes xifres NIA @ieselcaminas.org
Usuari: alu + 3 primeres lletres cognom +4 últimes xifres NIA
Contrasenya: NIA
(El NIA és el Número d’Identificació de l’Alumnat. El podeu trobar, per exemple, en la
documentació generada en la matrícula)
Exemple: per a la persona de nom Laura Pérez Sanchis i NIA 10203040:
- El nom d’usuari serà: aluper3040
- La contrasenya serà: 10203040
- L’adreça de correu serà: aluper3040@ieselcaminas.org
Trobareu el NIA en la documentació de la matrícula.
També serà convenient canviar la contrasenya quan entreu per primera vegada per
evitar accessos indeguts.

