
 

 

 

 

 

Benvolgudes famílies de l'Escola Bisbat d'Ègara,

A partir d'ara ja podreu rebre informacions de l'escola a través de  
l’Aplicació TokAppSchool.

 

Per descarregar-la cal seguir els passos següents:

1- Entrar a la botiga 

2- Buscar l’aplicació 

3- Obrir l’aplicació, seleccionar el país de residència i validar el número 

de telèfon mòbil i/o e

4- Escriure el nom d’usuari i contrasenya que es vulgui utilitzar (si està 

ocupat caldrà escollir

5- Un cop l’escola hagi actualitzat la base de dades i es detecti el 

registre,  començareu a rebre els comunicats

Si necessiteu ajuda podeu contactar directament amb el servei del TokApp 

que us ajudarà a descarregar i instal·lar 

886 08 09 96. 

 

 

 

 

 

Si voleu rebre les notificacions a l'instant assegureu
permís al vostre dispositiu mòbil.

 

L’equip de mestres de l’escola

Benvolgudes famílies de l'Escola Bisbat d'Ègara, 

A partir d'ara ja podreu rebre informacions de l'escola a través de  
l’Aplicació TokAppSchool. 

la cal seguir els passos següents: 

Entrar a la botiga App Store o Play Store. 

Buscar l’aplicació TokAppSchool i descarregar-la. 

Obrir l’aplicació, seleccionar el país de residència i validar el número 

de telèfon mòbil i/o e-mail que vau donar a l’escola. 

Escriure el nom d’usuari i contrasenya que es vulgui utilitzar (si està 

caldrà escollir-ne un altre). 

Un cop l’escola hagi actualitzat la base de dades i es detecti el 

registre,  començareu a rebre els comunicats 

Si necessiteu ajuda podeu contactar directament amb el servei del TokApp 

que us ajudarà a descarregar i instal·lar l’aplicació: soporte@TokApp.com

Si voleu rebre les notificacions a l'instant assegureu-vos que heu donat 
permís al vostre dispositiu mòbil. 

L’equip de mestres de l’escola 

A partir d'ara ja podreu rebre informacions de l'escola a través de  

Obrir l’aplicació, seleccionar el país de residència i validar el número 

Escriure el nom d’usuari i contrasenya que es vulgui utilitzar (si està 

Un cop l’escola hagi actualitzat la base de dades i es detecti el 

Si necessiteu ajuda podeu contactar directament amb el servei del TokApp 

soporte@TokApp.como 

vos que heu donat 


