Aquest curs 2021-2022 el comencem amb la il·lusió de tornar a fer
classes presencials! Tenim moltes ganes d’estar amb els/les nostres
alumnes i de seguir passant-ho bé ensenyant la llengua anglesa!

BENVINGUTS I
BENVINGUDES AL
CURS 2021-2022

No obstant, encarem el curs sent molt conscients que encara estem
convivint amb una pandèmia i les mesures d’higiene i seguretat son
molt importants per nosaltres. És per aquest motiu que hem
elaborat un PROTOCOL que el personal de l’escola, famílies i
alumnat ha de tenir present, ja que conté les mesures de
prevenció, protecció i seguretat que prendrem al llarg d’aquest
curs per tal que tot sigui el més senzill i segur possible.
D’avançada, us volem agrair la comprensió i la paciència, ja que son
rutines que haurem d’anar aprenent i interioritzant poc a poc, però
que amb el temps es tornaran més àgils i ens ajudaran a gaudir d’un
curs fantàstic!

Som-hi!

Aquest document és susceptible de ser modificat en funció de
l’evolució de la pandèmia i del Pla de vacunació actual.

Un entorn segur per l’alumnat, famílies
i les persones treballadores
Cal vetllar per:
Assegurar l’ús de mascareta protectora (ben ajustada!) en
tot moment. Només els alumnes menors de 6 anys estan
exempts de portar-ne.

PROTOCOL DE
PREVENCIÓ,
PROTECCIÓ I
SEGURETAT

Organitzar els grups classe de forma estable i reduïda.
Esglaonar les entrades i sortides evitant aglomeracions i
mantenint la distància interpersonal de seguretat entre tots i
totes.
Disposar dels elements d’higiene necessaris (solucions
hidroalcohòliques, dispensadors de sabó, etc.) accessibles a
l’espai en qualsevol moment.
Controlar la desinfecció de mans a l’arribada i sortida de
tots els membres de l’aula amb els dispensadors de gel
hidroalcohòlic.
Desinfectar taules, cadires i poms de les portes entre
canvi de classes.
Ventilar les aules abans, durant i després de les sessions.
Netejar de forma reglamentària totes les instal·lacions que
s’utilitzin.

PROTOCOL D’ENTRADA I
SORTIDA
Per tal de poder fer una entrada i sortida
esglaonada i ordenada caldrà que us
espereu en els diferents punts de
trobada que es localitzen:
dins les Galeries en diferents punts
assenyalats (A, B, C, D i E) o
a l’exterior dels 2 accessos que
disposa el centre:
Accés 1: Punts 1, 2 i 3.
Accés 2: Punts 4 i 5.

REBREU EL
VOSTRE LLOC DE
TROBADA
ASSIGNAT PER
CORREU
ELECTRÒNIC

PROTOCOL D’ENTRADA I
SORTIDA
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.

Per tal que aquestes entrades i sortides es portin a terme amb èxit cal seguir els següents punts:
1. És obligatori l’ús de mascareta en tot moment, tant en les entrades i sortides com durant la classe.
Només els alumnes menors de 6 anys estan exempts de portar mascareta.
2. Cal seguir les indicacions que English Torras us fa arribar via email. Espereu (abans i després
de la classe) allà on se us comuniqui mantenint la distància de seguretat fins que el/la docent us
cridi.
3. 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.
4. Durant els canvis de classe no us podrem atendre per donar-vos informació o resoldre dubtes, ja que
ens hem de centrar en portar a terme correctament el protocol de seguretat. Agrairem que qualsevol
consulta ens la comuniqueu prèviament via email hello@englishtorras.com, o un missatge de whatsapp al
640 630 350. També ens podeu trucar a 93 580 66 48 o demanar cita prèvia.
5. Es prega puntualitat. Si heu d’arribar tard agrairíem que ens ho comuniqueu prèviament via email o
whattsapp.

PROTOCOL DE COMUNICACIÓ AMB LA
DIRECCIÓ I DOCENTS DEL CENTRE
La COMUNICACIÓ GENERAL AMB LES FAMÍLIES/ALUMNES, sempre que sigui possible, es portarà a terme via
telemàtica, ja sigui pel web, correu electrònic telèfon i/o whatsapp.
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.
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, sempre que sigui
possible, de manera telemàtica i amb cita prèvia. Si fos necessari, també podríem citar-nos presencialment tenint
cura de mantenir totes les mesures de seguretat (ús de mascareta, rentat de mans/gel hidroalcohòlic, distància de
seguretat, ventilació i higienització d’espais).
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WhatsApp

64063350

email

hello@englishtorras.com

