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Benvolgudes famílies de P5, 2n i 3r. 
 
Tal com us vàrem informar a la reunió de principi de curs, aquest any volem realitzar una prova pilot 
per utilitzar la plataforma TokApp School, una APP mòbil que ens ajudarà a estalviar paper i 
disposar d’una millor comunicació entre escola i família.   
 
Hem programat les següents reunions per oferir-vos tota la informació:   

- Dimarts 15 de novembre - famílies de 2n 
- Dimecres 16 de novembre - famílies de 3r 
- Dijous 17 de novembre – famílies de P5 

* Hem dividit les reunions en diferents nivells per garantir un bon aforament i poder explicar el projecte amb 
tranquil·litat fent algunes proves. Però no hi hauria problema en què alguna família pugui canviar de dia si no 
pot assistir en el seu corresponent per motius laborals o altres degudament justificats.  

 
L’AMPA ha organitzat el servei de canguratge per atendre els vostres fills i filles, servei que 
és gratuït pels socis de l’AMPA (1€ pels no socis).  
 
 

AUTORITZACIÓ ESPECÍFICA PER UTILITZAR AQUESTA PLATAFORMA 
 
Aprofitem aquest comunicat per lliurar-vos l’autorització necessària per poder participar en aquesta 
prova pilot. Com observareu, demanem l’autorització i el número de telèfon dels dos progenitors ja 
que aquesta plataforma ens permet enviar comunicació simultània a qualsevol persona autoritzada 
per alumne/a. Així, us recomanem que ompliu l’autorització amb totes les dades possibles.  
També valorarem especialment disposar de l’autorització dels dos progenitors per aquells alumnes 
amb nucli familiar separat, facilitant així la comunicació entre escola i família. Així que demanem la 
màxima comunicació i entesa entre tots/es per a què el full retorni degudament omplert.  
Divendres 2 de desembre serà l’últim dia per lliurar l’autorització i per poder participar en 
aquesta prova pilot.  
 
 

DESCÀRREGA DE L’APP MÒBIL 
 
Per aquelles famílies que tinguin molt clar que volen participar en aquesta prova pilot, ja poden 
iniciar l’APP en el seu dispositiu mòbil.  
La seva pàgina web és << https://www.tokappschool.com/>> i en ella podreu trobar un xat directe 
amb els tècnics informàtics a la pàgina principal en horari de 9h a 14h i de 16h a 19h, i un tutorial 
molt interessant per descarregar l’APP en l’apartat d’ajudes. També disposeu del telèfon  
986114969 (Comunitat Autònoma de Galicia) per parlar amb ells en el mateix horari indicat 
anteriorment.  
 
La descàrrega de l’APP és molt senzilla, i aquí us hem volgut resumir els passos més importants: 

- L’APP serveix per Android (telèfons i tablets) i iOs (IPhone i Ipad) 
1) Entrar al “PlayStore” o “Google Pla” del vostre dispositiu mòbil. 
2) Buscar la plataforma TokApp School i acceptar la instal·lació. 
3) Després de la benvinguda, cal seleccionar el país. 
4) Indicar el nom d’usuari (no és significatiu per l’escola), posar una contrasenya, repetir-la i 

registrar-vos 
5) PAS IMPORTANT: cal validar l’aplicació amb el vostre número de telèfon mòbil que és 

gratuït (no s’ha de fer amb el correu electrònic) i us arribarà una codi d’accés amb el qual 
finalitzareu el vostre registre.  

 
Si veniu a la reunió amb la plataforma ja descarregada en el vostre mòbil podrem donar-vos altres 
detalls importants en quan a privacitat.  
 
Us hi esperem! 
 
L’Equip de Mestres de l’escola Pilarín Bayés 
Sant Quirze del Vallès (Les Fonts), 4 de novembre de 2016 
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