
PROTOCOL D’ENTRADA I
SORTIDA

dins les Galeries en diferents punts
assenyalats (A, B, C, D, E i F) o 
a l’exterior dels 2 accessos que
disposa el centre:

Per tal de poder fer una entrada i sortida
esglaonada i ordenada caldrà que us

espereu en els diferents MEETING POINTS
(punts de trobada) que es localitzen:

 

      Accés 1: Punts 1, 2 i 3.
      Accés 2: Punts 4, 5 i 6.

 

REBREU EL
VOSTRE LLOC DE

TROBADA
ASSIGNAT PER

CORREU
ELECTRÒNIC



PROTOCOL D’ENTRADA I
SORTIDA

Seguir les indicacions que English Torras us fa arribar via email sobre quin és el vostre
MEETING POINT (punt de trobada). Espereu (abans i després de la classe) allà on se us
comuniqui fins que el/la docent us cridi. 
Quan el punt de trobada és dins les Galeries, l’alumne ha d’entrar sol, exceptuant els alumnes
de Primària que poden entrar a les Galeries acompanyats NOMÉS per un adult.
Es prega puntualitat. Si heu d’arribar tard agrairíem que ens ho comuniqueu prèviament
via email o whatsapp.

Per tal que aquestes entrades i sortides es portin a terme amb èxit, cal seguir
els següents punts:

EN CAP CAS ES PODEN OBSTRUIR ELS
ACCESSOS A LES GALERIES MERCACENTRE. 
Espereu que el/la docent de referència vingui 

a buscar i a acompanyar als/les estudiants 
abans i després de les classes.



PROTOCOL DE COMUNICACIÓ AMB LA
DIRECCIÓ I DOCENTS DEL CENTRE

 

La DIFUSIÓ I INFORMACIÓ GENERAL es facilitarà per mitjà del correu electrònic. També es podrà
consultar tota la informació necessaria respecte a les classes i activitats al web de l’acadèmia i whatsapp.

La COMUNICACIÓ GENERAL AMB LES FAMÍLIES/ALUMNES, es portarà a terme o bé via presencial o via
telemàtica, ja sigui a recepció o pel web, correu electrònic telèfon i/o whatsapp.

 
Si també voleu rebre la informació que enviem per llistes de difusió a través del mòbil, cal agendar-se aquests 
 dos números de telèfon: 640 630 350 (Gestió acadèmia) i 640 056 933 (Comptabilitat).

Les REUNIONS DE SEGUIMENT DURANT EL CURS AMB LES FAMÍLIES/ALUMNES es faran o bé de manera
presencial o telemàtica però amb cita prèvia. 

WhatsApp email

Bon curs
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64063350 hello@englishtorras.com


