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Circular 1: Atenció a les famílies i jugadors/es 

Per aquesta nova temporada 2016-17, des de l’AEE Institut Montserrat seguim utilitzant diferents canals de 

comunicació entre l'entitat i les famílies i els jugadors/es. A continuació us detallem els principals canals de 

comunicació que hem establert: 

 

1.- Pàgina web de l’entitat: a la pàgina web de l’entitat (www.aeeinsmontserrat.com) trobareu tota la 

informació actualitzada de l’entitat. Cada dimarts s’actualitzaran els resultats de la jornada i penjarem les 

cròniques que ens arribin dels mateixos a l’apartat notícies. Ens podeu fer arribar les cròniques i/o fotografies a 

info@aeeinsmontserrat.com. 

 

2.- Xarxes Socials: L’AEE Institut Montserrat entrem de ple a les Xarxes Socials, podeu fer-vos amics de facebook 

Aee Ins Montserrat i seguir-nos a twitter @AEEINSM . 

 

3.- Telèfon de l’entitat: Al telèfon 675 136 611 podeu contactar amb el Gerard Sanz, coordinador general de 

l’entitat. 

 

4.- Telèfon del entrenador/a: En els calendaris dels partits dels equips de CEEB, que us farem arribar en les 

properes setmanes una vegada hagin estat publicats, disposeu dels telèfons mòbils del entrenador/a del vostre 

fill/a. Podeu contactar amb ell/a sempre que ho cregueu necessari. Els jugadors/es dels equips federats, podeu 

demanar-lo al vostre entrenador/a. 

 

4.- Correus electrònics dels Responsables de l’entitat: Teniu a la vostra disposició els següents correus 

electrònics de l’entitat per a contactar amb qui cregueu oportú per a tot allò que necessiteu: 

- info@aeeinsmontserrat.com  Correu genèric de l’entitat 

- ivelasco@aeeinsmontserrat.com  Correu del president de l’entitat (Ignasi Velasco) 

- gerard.sanz@aeeinsmontserrat.com  Correu del coord. general i coord. de FS Federat (Gerard Sanz) 

- plopez@aeeinsmontserrat.com  Correu de la coordinadora de Futbol Sala Escolar (Patri López) 

- malonso@aeeinsmontserrat.com   Correu de la coordinadora de Voleibol (Míriam Alonso) 

 

5.- Atenció presencial a les famílies i jugadors/es: Seguint amb la dinàmica dels darrers anys i amb l’ànim de 

seguir millorant, aquesta temporada us atendrem de forma presencial en els següents horaris: 

DIMARTS I DIJOUS TARDA. Horari de 16:00 a 18:00h 

DIMECRES TARDA. Horari de 19:00 a 20:00h  

DIVENDRES MATÍ. Horari de 09:30 a 13:00h 

Tot i així, si voleu parlar amb algú concret, us recomanem que envieu prèviament un correu electrònic per a 

quedar amb ell/a. 

 

Tota l’estructura de l’entitat estem a la vostra disposició, 

Atentament, 

AEE Institut Montserrat 
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