
EXTRAESCOLARS 2020/2021 
Estimada AMPA/AFA,


A causa de la situació que estem vivint actualment amb l'aparició de la COVID-19, us 

volem fer arriba informació rellevant sobre el funcionament de les nostres activitats 

extraescolars per al curs vinent. Cal dir, que totes aquestes mesures seran prèviament 

consensuades amb l'AMPA/AFA de cada escola per tal de garantir la seguretat de tots 
i totes.


RUTINES 

Aquest curs serà una mica diferent, per aquest motiu hem adaptat la nostra planificació 
d'activitats. Per fer-ho, hem adaptat les rutines dels participant de la següent manera:


- INFANTS: 

• Caldrà un rentat de mans habitual:


• A l’arribada i a la sortida de l'aula i abans i després dels àpats (berenar).


• Abans i després d’anar al lavabo.


- PROFESSORS/ES: 

En el cas del professor/a del grup, el rentat de mans es durà a terme:


• A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.


• Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments dels àpats dels infants.


• Abans i després d’acompanyar un infant al lavabo.


• Abans i després d’anar al lavabo.
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MIDA DELS GRUPS 

Els grups seran de màxim 14 alumnes amb un professor/a a cada grup. Cada grup 
tindrà assignat un espai per a l'activitat i no es barrejaran amb altres grups durant la 
realització de les extraescolars.


NETEJA I DESINFECCIÓ 

Tots els professors/es estan formats en la nova normativa i en el curs d'higiene i salut 
de la Generalitat de Catalunya.


Tot el material que utilitzaran els alumnes serà prèviament desinfectat per tal que el 
seu ús sigui segur i un cop finalitzada l'activitat es tornarà a desinfectar.


Cada professor/a portarà un pot de gel hidroalcohòlic per subministrar als alumnes.


MATERIAL 

Durant la realització de l'activitat utilitzarem tota mena de recursos. Cal remarcar que 

comptem amb un ampli ventall de recursos interactius i online adaptats a la nostra 
planificació i metodologia i útil per a cada nivell.


En el cas que s'hagin de suspendre les classes presencials per força major, 

l'activitat d'anglès es continuarà fent de manera online: classe online el mateix dia i 

horari i enviament a les famílies de recursos interactius i material preparat amb la 

planificació detallada. 

Agraïm molt la vostra col·laboració i esperem que puguem gaudir amb seguretat de 

les activitats extraescolars el curs vinent. 

SI TENIU QUALSEVOL DUBTE, PETICIÓ O PREGUNTA PODEU ENVIAR UN MAIL O 
TRUCAR ALS SEGÜENTS CONTACTES: 

EMAIL: ana@excellentenglish.es / robin@excellentenglish.es


TELÈFON: 660899692 / 667916210



