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ACOLLIDA DIGITAL ALUMNAT 
 
 
 WEB DE L’EOI AMPOSTA 
 
 Accés al web:  http://eoiamposta.cat/ 
 
Des del web de l’escola pots accedir a 
informació del centre, a les diferents 
plataformes i serveis amb els quals 
treballem a través d’enllaços ràpids, a les notícies d’actualitat del centre, etc.  
 
 
 

CENTROS.NET  
 
és una aplicació de gestió acadèmica on podràs  :  
  
□ Accedir al teu expedient.  

□ Consultar i modificar, si escau, les dades 

personals.  

□  Consultar les notes de final de curs.  

□  Realitzar la matrícula en línia de l’antic alumnat per al curs següent. 

  

Accés a Centros.net : 

https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&cen

tro=T07  

 

□ Instruccions per a crear-se una contrasenya: 

https://www.eoibd.cat/wpcontent/uploads/pdfs_alumnat/ContrasenyaCAT.pdf 
 

 

APP DE Centros-net 

http://eoiamposta.cat/
https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&centro=T07
https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&centro=T07
https://www.eoibd.cat/wpcontent/uploads/pdfs_alumnat/ContrasenyaCAT.pdf
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És la versió de la plataforma en APP per a poder portar al telèfon mòbil per a 
fer totes les mateixes gestions (posar faltes etc) amb més facilitat. 
 
□ Instruccions de com descarregar-se l’APP: 

 
http://eoiamposta.cat/wpcontent/uploads/Instruccions_per_installar_lapp_Centr
osnet_Amposta_WEB.pdf 
 
 

Codi QR per a instal·lar l’APP:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 ENTORNS VIRTUALS 
D’APRENENTATGE  

   
 

La nostra escola  utilitza la plataforma MOODLE com a 
Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA). És una plataforma de 
fàcil utilització, on cada professor penja informació, exercicis, etc. que 
considera necessari pel teu aprenentatge i que es basa en la construcció del 
coneixement amb el diàleg entre els participants i també amb l'aprenentatge 
cooperatiu. 
Per a donar-te d’alta has de crear un perfil amb usuari i contrasenya personal 
(“registrar-se como usuari”) i després, el /la  teu/va professor/a et donarà una 
clau d’inscripció per accedir al curs. 
 

□ Accés al Moodle:  

https://agora-eoi.xtec.cat/eoiamposta/moodle/login/index.php 

 

http://eoiamposta.cat/wpcontent/uploads/Instruccions_per_installar_lapp_Centrosnet_Amposta_WEB.pdf
http://eoiamposta.cat/wpcontent/uploads/Instruccions_per_installar_lapp_Centrosnet_Amposta_WEB.pdf
https://agora-eoi.xtec.cat/eoiamposta/moodle/login/index.php
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XARXES SOCIALS                                                         
 
Les xarxes socials del centre són les següents: 
 

Pàgina web: https://eoiamposta.cat/ 
 

Facebook:  https://www.facebook.com/eoiamposta/   

Instagram: eoiamposta / https://www.instagram.com/eoiamposta/?hl=es    

 

 
 

NORMATIVA DE L’ÀMBIT DIGITAL  
 
❖ en procés 
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