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Presentació de CERISE PRIM 
 
 
 CERISE PRIM és un servei en línia que pot utilitzar-se des de qualsevol ordinador (Mac 

o PC) amb connexió a Internet i sense necessitat d’instal·lació local. 
Com millor funciona és amb Internet Mozilla Firefox (versió actualitzada). Li 
recomanem utilitzar aquest navegador. També es requereix un lector de PDF (també 
actualitzat) com ara Foxit Reader.  

 
 
 
 CERISE PRIM permet als pares dels alumnes: 
 

 consultar els informes periòdics dels seus fills elaborats a partir dels 
programes oficials d’Educació Nacional;  

 
 consultar les competències dels nivells 1 i 2 de la base comuna.  

 
 
 Aquesta guia explica als pares dels alumnes com accedir a aquests documents i facilita 

ajuda per a la seva comprensió.  
 
 
 

Atenció: Vostès rebran la informació per correu electrònic. Així que cal dominar l’ús 
del correu electrònic. 
 
Per tal d’assegurar-se de rebre els correus electrònics, si us plau, afegeixi l’adreça de 

correu electrònic de l’escola del seu fill als seus contactes, i si és possible, posi-la a la 
llista de remitents permesos. Per a això, demani-li al mestre l’adreça de correu 
electrònic que s’ha configurat al mòdul Paràmetres de CERISE Prim. 

Alguns sistemes de missatgeria (Gmail, Sfr...) col·loquen sistemàticament els 
missatges de CERISE a la safata de correu no desitjat (SPAM). Si vostè no veu els 
nostres correus electrònics, comprovi aquesta safata. Després, recordi acceptar el 
remitent perquè els següents correus electrònics entrin directament a la safata 
d’entrada. 

Si rep diversos missatges pel mateix nen, tingui en compte només l’últim correu 
electrònic rebut.
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1.1 Activació de la seva adreça de correu 
electrònic  

 
 Un cop hagi comunicat la seva adreça de correu electrònic al director de l’escola del seu fill, aquest 

pot enviar-li el següent e-mail d’activació:  
 

Sr./Sra. 
 
Vostè ha facilitat una adreça de correu electrònic a l’escola del seu fill. 
 
CERISE Prim és un servei en línia dissenyat per als mestres que permet mostrar els resultats de les avaluacions i 
la validació de la base comuna. CERISE Prim també proporciona la possibilitat que l’escola li comuniqui, en 
format digital, els informes periòdics i els nivells del seu fill. 
Per a això, ha de confirmar a l’escola que la seva adreça de correu electrònic és correcta fent clic a l’enllaç 
d’activació. 
 
Faci clic una sola vegada (no doble clic) a l’enllaç següent, o copiï i enganxi l’enllaç sencer a la barra d’adreces 
del seu navegador d’Internet (i no en el requadre de recerca) per activar l’enviament d’e-mails de l’escola del 
seu fill: 
https://URLvalidationparent 
 
Després d’aquest pas, apareixerà un missatge de confirmació. Si torna a fer clic una segona vegada o més en 
aquest enllaç, automàticament apareixerà una pàgina d’"Error". 
 
Aquí trobarà (http://www.cerise-collection.fr/files/guide_parents.pdf) la guia de l’usuari destinada als pares 
dels alumnes. 
 
Per a qualsevol pregunta o consulta pel que fa a Cerise Prim, el convidem a posar-se en contacte amb l’escola 
del seu fill. 
L’equip de desenvolupament de CERISE Prim 

 
 Haurà de fer clic una sola vegada en l’enllaç per confirmar la seva adreça, després de la qual cosa 

apareixerà el missatge següent: 
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Si apareix el missatge "Error", o si l’enllaç no funciona, seleccioni la URL d’activació i copiï-la i enganxi-la a la barra 
d’adreces del seu navegador web (barra superior dreta). Això pot passar amb els serveis de missatgeria Orange, 
Wanadoo i Laposte. Asseguri’s de seleccionar l’enllaç "https" fins al final. L’enllaç ha d’estar sencer, sense espais 
abans, després ni enmig. En cas d’error, copiï i enganxi l’enllaç en un processador de textos per tal de comprovar-
ne més fàcilment la integritat. 

 
 En iniciar sessió a CERISE Prim el mestre del seu fill veurà que la seva adreça de correu electrònic 

ha estat activada i podrà, durant l’any, enviar-li els documents del seu fill. 
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1.2 Accés als seus documents electrònics  
 

 Un cop activada la seva adreça de correu electrònic (vegeu 1.1), el mestre podrà proporcionar-li els 
informes periòdics i els resultats dels nivells de la base comuna del seu fill.  

 Per a això, cada vegada que el mestre vulgui que vostè accedeixi a un document, li enviarà 2 e-
mails associats (Part 1 i Part 2).  

Primer e-mail (exemple)  

Sr./Sra. 
 
L’informem que l’escola ha posat a la seva disposició l’informe periòdic del seu fill en format pdf. Per veure 
aquest document, cal introduir una contrasenya que li serà enviada en un segon e-mail. 
 
Els enllaços estaran actius durant 40 dies. Li recomanem encaridament que arxivi aquest document. 
Faci clic sobre un dels enllaços següents per descarregar l’informe periòdic (o el nivell) del seu fill: 
Document: https://URLdocument&coul=1 (o coul=0) 
 
Aquí trobarà (http://www.cerise-collection.fr/files/guide_parents.pdf) la guia de l’usuari destinada als pares 
dels alumnes.  

Segon e-mail (exemple)  

Sr./Sra. 
 
Més avall trobarà la contrasenya necessària per consultar l’informe periòdic (o nivell) del seu fill: 
Contrasenya: xxxxxx 

 
 Faci clic a l’enllaç d’Internet que es troba al primer e-mail (Els informes periòdics es poden veure 

en color o en blanc i negre; seleccioni preferiblement la versió en color perquè és més còmoda de 
consultar. La versió en blanc i negre només serveix per imprimir en cas que no tingui impressora 
en color); 

Si apareix el missatge "Error", o si l’enllaç no funciona, seleccioni la URL d’activació i copiï-la i enganxi-la a la barra 
d’adreces del seu navegador web (barra superior dreta). Això pot passar amb els serveis de missatgeria Orange, 
Wanadoo i Laposte. Asseguri’s de seleccionar l’enllaç "https" fins a "coul=1". L’enllaç ha d’estar sencer, sense 
espais abans, després ni enmig. En cas d’error, copiï i enganxi l’enllaç en un processador de textos per tal de 
comprovar-ne més fàcilment la integritat. 

 Els enllaços només estan actius durant 40 dies. Serà millor que els arxivi; 
 Accedeixi a la pàgina de connexió següent; 
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 Introdueixi la contrasenya enviada en el segon e-mail i faci clic a "Acceptar". Tot seguit 
podrà veure el document del seu fill; 

Si apareix el missatge "Error", vol dir que no ha introduït correctament la contrasenya. (Asseguri’s de no confondre 
la I majúscula amb la l minúscula, la O amb el 0...). Li recomanem seleccionar la contrasenya, i després copiar-la i 
enganxar-la (asseguri’s de no introduir cap espai, la contrasenya consta de 6 caràcters). En cas d’error, asseguri’s 
d’utilitzar la contrasenya associada a un enllaç correcte. Si ha rebut diversos e-mails, ha d’utilitzar sempre l’últim 
enllaç i l’última contrasenya rebuts.  
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2.1 L’informe periòdic 
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A la primera part de l’informe periòdic trobarà tots els resultats de l’avaluació amb el codi de correcció següent: 
 

 = correspon a un èxit complet o gairebé complet, i el professor el considera amb un bon nivell en 
comparació amb allò que se li exigeix; 
 

 o  = vol dir que el nivell és suficient amb respecte al previst perquè l’alumne tingui èxit a les 
situacions en què haurà d’utilitzar aquest recurs; 
 

 (opcional) = vol dir que l’alumne ha assolit una part dels objectius, però té certes carències que 
probablement li impediran l’èxit en les situacions en què hagi d’utilitzar aquest recurs; 
 

 = correspon a un nivell d’èxit que requereix una recuperació completa del concepte en qüestió; 
 

 = El concepte no ha pogut ser avaluat per a aquest alumne durant aquest període (tot i que 
l’alumne hi ha assistit); 
 

 = Alumne absent en el curs d’aquesta avaluació.  
 
 
 

A la segona part de l’informe periòdic trobarà un resum que conté: 
 

 Els assoliments sobre aquest període = conceptes en els que l’alumne ha tingut èxit o ha 
progressat; 

 
 Cal tornar a treballar = conceptes en els que els resultats són insuficients; 
 
 Nota del mestre = apreciació general del o dels mestres de l’alumne. 
 
 També hi pot haver una observació a càrrec del director de l’escola. 

 
 
 

Aquest informe es pot arxivar o imprimir. si no té impressora en color, li recomanem que imprimeixi l’informe 
periòdic en versió monocroma (vegeu 1.2), en la qual els colors són reemplaçats per lletres (el codi de les quals és 
definit per cada escola, per exemple, A, VA, NA o A, B, C, D).  
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2.2 Els nivells de la base comuna 
 
 

2.2.1 Llibre Personal de Competències (LPC) 

El Llibre Personal de Competències és un document de seguiment del seu fill durant la seva escolaritat des de CP 
(1r de Primària) fins al 3ème (4t d’ESO). 
Està format, entre altres, del que s’anomena "base comuna", que és el conjunt de coneixements i competències 
bàsiques a adquirir pels alumnes. 
Al seu torn, aquesta base comuna es divideix en 3 parts anomenades "nivells", dels quals els dos primers es 
refereixen a l’escola primària: 

 Nivell 1: adquisicions en CP (1r de Primària) i CE1 (2n de Primària)  
 Nivell 2: adquisicions en CE2 (3r de Primària), CM1 (4t de Primària) i CM2 (5è de 

Primària)  
 

CERISE Prim permetrà al mestre del seu fill mostrar-li a vostè la seva evolució mitjançant l’enviament regular del 
progrés en els nivells del seu fill. 

 

2.2.2 Les competències del nivell 

Cada nivell consta d’una sèrie de competències a validar: 
 

 3 competències per al nivell 1: 
- Llengua francesa; 
- Matemàtiques; 
- Competències socials i cíviques. 

 
 8 competències per al nivell 2: 

- Llengua francesa;  
- Llengua estrangera;  
- Matemàtiques;  
- Ciències i tecnologia;  
- Tècniques de la informació i la comunicació;  
- Cultura humanística (Història-Geografia i Art);  
- Competències socials i cíviques;  
- Autonomia i Iniciativa.  

 

2.2.3 Els conceptes del nivell 

Al seu torn, cadascuna de les competències del nivell es divideix en un conjunt de conceptes corresponents als 
aprenentatges dels alumnes. Són validats i datats a mesura que l’alumne adquireix els coneixements o 
experiències pertinents. Un cop s’hagin validat la majoria de conceptes, aleshores el mestre ja pot validar la 
competència corresponent. 



Pàgina   14 

 


