
 

 

NORMATIVA ENGLISH TORRAS 

 
Per tal de garantir un bon funcionament del centre us demanem que llegiu atentament 
la següent normativa (i ens la retorneu signada): 
 

PAGAMENT:  

 El pagament de les quotes del curs es realitzarà mitjançant rebut bancari o en efectiu del 1 al 5 del mes 
en curs. 

 La no assistència a classe no eximeix del pagament de la quota, encara que l’absència sigui de llarga 
durada. 

 La Direcció es reserva el dret de considerar baixa i disposar de la plaça de tot alumne que no hagi abonat 
la corresponent quota un cop passada la data límit de pagament. 

 NOMÉS el mes de setembre es cobra proporcionalment, degut a començar a mitjans de setembre, però la 
resta de mesos fins al juny es cobrarà la quota sencera. 

 
DONAR-SE DE BAIXA DURANT EL CURS:  

 L’alumne que vulgui donar-se de baixa per qualsevol raó, ha de comunicar-ho amb un mínim de 5 dies 
d’antelació abans d’acabar el mes a RECEPCIÓ (dia 25 del mes en curs) ja que, en cas contrari, es 
continuaran emetent els rebuts.  

 Al donar-se de baixa cal pagar el mes en curs. 

 No es retornarà en cap cas la quota ja pagada. 

 El fet de donar-se de baixa implica el pagament de la matrícula en cas de reincorporació. 
 

BAIXA TEMPORAL:  

 Poden acollir-se aquells alumnes que per motius de salut, viatge, feina i/o canvi de residència així ho 
justifiquin. 

 El període ha de ser superior a un mes i inferior a tres. Si supera el màxim establert, es considera baixa 
definitiva. 

 Comporta el pagament d’una quota de manteniment que s’aplicarà en el moment de formular la 
sol·licitud.  

 Si la baixa temporal acceptada no supera els 3 mesos, en cas de tornar-se a donar d’alta no cal abonar 
l’import de la matrícula. 

AVALUACIONS TRIMESTRALS DEL FUNCIONAMENT DE LES CLASSES:  

 Fem un seguiment de classes, horaris, deures, metodologia i aprenentatge al final de cada trimestre.  

 Demanarem als alumnes d’omplir un full d’avaluació/satisfacció de l’alumne on valoraran diferents temes 
relacionats amb la classe i el seu funcionament. Creiem que pot ser una bona manera de rebre un 
feedback de si estem complint les seves expectatives, i podem millorar tenint en compte qualsevol 
proposta que ens facin arribar. 

 



 

DISPONIBILITAT DE DIES DE CONVERSA GRATUÏTS PELS ALUMNES DEL CENTRE:  

 Un any més posem a disposició dels alumnes del centre franges de conversa gratuïtes. A l’octubre s’envia 
un document on s’informa dels horaris i nivells.  

 Per tal de no col·lapsar les classes d’speaking, i ser un nombre de gent reduït, cal enviar un correu 
electrònic o passar per recepció, amb una setmana mínima d’antelació per tal de reservar la plaça. 

 Direcció es reserva el dret a poder desdoblar grups si el nombre d’alumnes col·lapsa una franja horària. 
S’intentarà garantir que tothom pugui gaudir d’aquestes classes almenys un mes si, un mes no. 
 

CONTROL D’ASSISTÈNCIA A LES CLASSES/ABSÈNCIES:  

 En cas d’absències, sigui quina sigui la durada, preguem a l’alumne que ho comuniqui principalment a 
recepció. 

 Els pares d’alumnes menors d’edat han d’informar al centre l’absència del dia en concret, per tal d’evitar 
malentesos. Trucant al centre al 935806648, o bé enviant un Whatsapp al 640630350, o bé enviant un e-
mail a englishtorras@hotmail.com. 

 Per altra banda, si notem algun cas d’irregularitat en algun menor, immediatament truquem a casa. 
 
ANUL.LACIÓ DE CLASSES I GRUPS: ENGLISH TORRAS es reserva el dret a anul·lar dues classes durant l’any per 
causes de força major i anul·lar un grup si el nombre d’alumnes és inferior a 4. La direcció es reserva el dret de 
canviar els horaris dels grups en funció de les exigències. 

 
DISCIPLINA: La Direcció podrà anul·lar la matrícula de qualsevol alumne que presenti problemes disciplinaris 
greus. L’ús del mòbil no està permès durant les classes a excepció de les activitats programades per part del 
professorat. 

VACANCES: Durant l’any acadèmic (setembre-juny), l’escola tanca tots els dies festius establerts pel calendari 
escolar de Ripollet, dues setmanes per Nadal i una per Setmana Santa. L’any acadèmic comença a mitjans de 
setembre i acaba just abans de Sant Joan.  

COMUNICACIÓ VIA DIRECTE O VIA E-MAIL: L’equip de mestres està sempre disposat a aclarir qualsevol dubte i a tenir 
una reunió amb els alumnes i/o pares en cas que aquests ho sol·licitin. Aquesta reunió serà prèvia cita. Tot i així, 
qualsevol problema que tingueu, agrairíem ens ho féssiu saber a recepció; intentarem, sempre que estigui al nostre 
abast, solucionar-lo. 

 
 
 

 

Aquestes condicions són vàlides mentre l’alumne estigui matriculat a l’acadèmia. Qualsevol canvi en 
alguna condició us seria comunicat per escrit. 

NOM DE L’ALUMNE (MAJOR D’EDAT):                                                      NOM DEL PARE/MARE/TUTOR  
                                                                                                                          DE L’ALUMNE MENOR D’EDAT:  
__________________________________                                               ___________________________________ 

 

D.N.I.: _____________________                                                     D.N.I.: _______________________ 
 
 
 
 
 
                                                         

      NOM DE L’ALUMNE EN EL CENTRE:  
                                                                                                                      ______________________________________    
RIPOLLET, A _______ DE_________________DE 20__ 

EL FET DE MATRICULAR-SE PRESSUPOSA LA CONFORMITAT AMB LES CONDICIONS AQUÍ EXPOSADES 

mailto:englishtorras@hotmail.com

