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CENTRE DIGITAL COL·LABORATIU
INSTRUCCIONS PER A LES FAMÍLIES
El nostre centre participa en el pilotatge del CDC (Centre Digital Col·laboratiu), el
projecte que s'ha iniciat com a conseqüència de la signatura del conveni de
col·laboració entre la Generalitat i Microsoft que facilitarà l'accés a un entorn
d'aprenentatge en núvol posat a disposició del professorat i l'alumnat dels centres
sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. i permetrà avançar en la
transformació digital i innovació educativa en els centres docents.
Així, s’ha creat un compte de correu electrònic com a part d'una identitat digital per a
tot l'alumnat amb total garantia de seguretat i privacitat (complint amb la llei de
protecció de dades LOPD) i que, a més, serà el mateix durant tota la seua educació,
encara que canvie de centre educatiu dins de la Comunitat.
És obligatori que tot l’alumnat accedisca a eixe correu electrònic, ja que va a
ser un mitjà important de comunicació amb el professorat i el centre.
Són les famílies les que tenen accés a les dades d’eixa nova identitat digital i ací els
expliquem què han de fer.
Accedint a la Web Família (https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf?
idioma=V), en la pàgina principal, baix de les dades del seu fill poden trobar:

1

Nou correu electrònic

2

Clau de recuperació (per si
s’obliden de la contrasenya)

3

Contrasenya inicial

4

Enllaç per a canviar la
contrasenya (és molt convenient
canviar-la la primera volta)
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És convenient canviar la contrasenya que tenen asignada per defecte, per altra que
el seu fill/a recorde (la nova contrasenya no pot contindre ni el nom ni els cognoms)
Per a fer-ho han de fer clic en (4) o en l’enllaç:
https://acces.edu.gva.es/sso/ad/ad.change.xhtml , els apareixerà la següet pantalla:

I només han de seguir les instruccions i fer clic en “CANVIAR” (el canvi pot tardar en
ser efectiu fins a 30 minuts)
És important que parlen amb el seu fill/a de la necessitat de recordar la
contrasenya i de no compartir-la amb ningú.

