Com utilitzar la pàgina web d’educació?

Per a què val la pàgina web d’educació?
La pàgina web de centres escolars www.cac.es/educacio té la finalitat d’acostar els continguts de Ciutat
de les Arts i les Ciències a tots els alumnes a través dels professors.
Quins centres escolars poden inscriure’s al CIENCIAPEC Programa Especial d’Educació i
Ciència?
Poden inscriure’s els centres escolars que impartisquen ensenyança a partir de 2n cicle d’infantil.
La pàgina web d’educació conté una gran base de dades de centres escolars de tota Espanya,
busca el teu, inscriu-te i aconseguix el teu accés CIENCIAPEC!
Quines avantatges té formar part del Programa CIENCIAPEC?
Amb l’accés CIENCIAPEC, pots disfrutar d’una gran quantitat d’avantatges, tant per a tu com a professor
com per al teu centre. Entra En www.cac.es/educacio, i punxa en la secció PROGRAMA ESPECIAL.
Què és ser l’administrador d’un centre?
Amb la finalitat de tindre un sol interlocutor amb cada un dels centres CIENCIAPEC, hem creat la figura de
l’administrador; este té la possibilitat d’atorgar a través de la seua zona privada en la pàgina web els
diferents accessos CIENCIAPEC als professors (màxim 5 per centre).
Si en un centre no hi ha encara professors inscrits, el primer professor que s’inscriga en el programa
serà l’administrador, és interessant que siga el director del centre o el cap d’estudis amb la finalitat que
atorgue els accessos, d’una forma lògica als diferents cicles i matèries; l’administrador ha de tindre
direcció de correu electrònic, ja que rep per correu electrònic la notificació que altres professors han
sol·licitat l’accés CIENCIAPEC i ha de validar-ho a través de la pàgina web per mitjà del seu usuari i
contrasenya perquè el professor que ha sol·licitat l’accés puga disfrutar de l’accés gratuït al Museu de les
Ciències i a l’Hemisfèric fins al 31 d’agost de 2020.
Qui és l’administrador del meu centre?
Quan entres en la teua zona privada, en la pestanya de llistat de professors veuràs el teu perfil i el perfil
de l’administrador (ho distingiràs pel to més fosc de color de fons), és important que l’administrador tinga
correu electrònic perquè reba els avisos de noves peticions d’accessos, no obstant és bo que et poses en
contacte amb ell per a dir-li que has demanat el teu accés CIENCIAPEC.
Tindré segur el meu accés CIENCIAPEC?
Cada centre pot tindre fins a 5 accessos CIENCIAPEC pel que si l’administrador del teu centre ja ha
atorgat els 5 hauràs d’esperar a la pròxima edició. No obstant això, a pesar de no tindre l’accés
CIENCIAPEC, pots accedir a informació en la zona MATERIALS EDUCATIUS.

Com puc obtindre el meu accés?

Inscriu-te si mai has tingut accés CIENCIAPEC, pots obtindre-ho punxant en el botó de

, buscar el teu centre i omplir el formulari de professor. Selecciona l’opció “Estic interessat a
obtindre un accés personalitzat”.
L’administrador del teu centre rebrà un correu electrònic avisant-li de que hi ha una petició d’accés
CIENCIAPEC i que pot gestionar-ho i acceptar-ho a través de la seua zona privada.
Renova’t si ja has tingut accés CIENCIAPEC i ho tens caducat, has de punxar el botó
, teclejar l’usuari i contrasenya, i actualitzar les teues dades (important correu electrònic
personal i DNI). Selecciona l’opció “Estic interessat a renovar el meu accés personalitzat”.
L’administrador del teu centre rebrà un correu electrònic dient-li que hi ha una petició de renovació
d’accés i que pot gestionar-ho a través de la seua zona privada.
Seràs CIENCIAPEC en el moment en què l’administrador del teu centre punxe sobre el botó “sol·licitat”
dins el teu perfil que passarà a convertir-se en “actiu” a partir d’eixe moment ja podràs accedir
gratuïtament al Museu dels Ciències i a l’Hemisfèric fins al 31 d’agost de 2020.

Per a què val ser CIENCIAPEC si no puc accedir a un dels 5 accessos CIENCIAPEC del meu
centre?
És important que formes part de la base de dades de professors CIENCIAPEC ja que pots accedir amb el
teu usuari i contrasenya al material didàctic de la pàgina web d’educació que augmenta constantment i on
trobaràs guies didàctiques d’exposicions i projeccions que t’ajudaran a preparar la teua visita.
També rebràs informació en el teu correu electrònic de totes la novetats i esdeveniments de Ciutat de
les Arts i Ciències, projeccions especials, noves exposicions, etc...

