Per què Clickedu és la nostra plataforma de gestió i comunicació?
L'escola Virolai és un centre concertat amb una trajectòria de més de 50
anys i d'acord amb el projecte educatiu que la sustenta, els educadors
sempre ens hem distingit per prioritzar la comunicació i la col·laboració
amb les famílies, per això la nostra base de treball es resumeix amb el
lema "Junts per ajudar a créixer". Un altre dels aspectes que hem
prioritzat ha estat i és el nostre compromís amb la qualitat educativa, en
base al qual oferim una proposta docent innovadora caracteritzada per
assegurar la formació dels nostres alumnes com a ciutadans competents i
preparats per al món en què hauran de viure.
Per tots aquests motius varem començar a treballar fa més de deu anys
amb plataformes de comunicació internes i més de quinze amb
plataformes de gestió. En els últims anys ens trobem amb diferents
problemes d'actualització i d'atenció al client, la resolució dels quals ens
van portar cap a alternatives com la plataforma Clickedu.
Què ens ofereix Clickedu?


















Treballar de manera coordinada i sense repeticions en totes les
fases del procés del disseny i gestió dels àmbits administratius i
organitzatius del centre.
Mantenir actualitzada i en línia, d'acord amb els protocols de
qualitat, tota la documentació del centre i tots els protocols i
formularis interns d'una manera molt senzilla i assequible.
Gestionar adequadament tota la documentació acadèmica dels
alumnes a nivell intern i per a l'administració educativa.
Assegurar que la informació del progrés acadèmic de cada alumne
estigui sempre actualitzada per garantir el seguiment tutorial amb
els alumnes i amb les famílies.
Mantenir una comunicació amb les famílies i la comunitat
educativa, mitjançant SMS, correus electrònics i butlletins de
comunicació interns.
Compartir una agenda i un horari sincronitzat i real per a professors
i alumnes que inclou sortides, gestió de substitucions, entrevistes,
etc.
Disposar de la informació de tot el procés educatiu: programacions
de totes les matèries per a cadascuna de les sessions de tot el
curs, deures, resultats de les avaluacions, activitats culturals, etc.
Millorar la comunicació de notícies i la gestió d'àlbums de
fotografies interns.
Realitzar el control d'assistència d'una manera segura i àgil des de
cada aula, assegurant que la informació arriba puntualment a les
famílies.
Accedir a múltiples llibres digitals i recursos educatius en línia i
també a programes de qualitat com Qualityeasy o de control de
l'aula com Faronic Insight.

Per què ens agrada Clickedu?
Com a usuaris de la plataforma, ens agrada la seguretat en l'accés i
també que aquest es pot realitzar des de qualsevol entorn (ordinador i
mòbil) per consultar dades i informacions.
Perquè ens ofereix un entorn integrat de comunicació i gestió que ens
estalvia feina ja que evita duplicitats en la gestió acadèmica i
administrativa i ens agilitza i millora la comunicació amb les famílies.
Perquè sempre estan investigant noves solucions i, sobretot, perquè la
resposta d’incidències o suggeriments de millora és àgil, ràpida i sempre
positiva i proactiva.
En un centre educatiu les tasques que hem de realitzar són moltes i
complexes i necessitem que les empreses de serveis, com Clickedu,
ens ofereixin solucions àgils, eficaces, que proporcionin resposta a
les nostres necessitats, que proposin nous projectes i que ens
permetin concentrar els nostres esforços en el nostre procés clau:
Assegurar la millor educació per a tots i cadascun dels nostres
alumnes.
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