1.- El pla de mesures
necessari l'aportació de
del

per realitzar les activitats i en cas que sigui
material quin és el pla de neteja/desinfecció
material
utilitzat.

Nosaltres tenim el protocol de mesures d'higiene i seguretat del nostre centre. En
quant a desinfecció de material, nosaltres ens hem adaptat per tal que els nens i nenes
toquin i comparteixin el mínim de material possible, i el que es comparteixi serà
degudament desinfectat després de cada classe. A més a més, necessitarem que cada
alumne utilitzi els estris del seu estoig (llapis, goma, maquina i colors) per tal que no
hagin de compartir el material comú (que és el que feiem fins ara).
2.- En cas de confinament parcial ( confinament només d'un grup) un cop
iniciat el curs , si es pot seguir la classe oline o si es retornen els
imports
ja
abonats.

En el cas que es confini un grup, Kids&Us ho té tot llest per seguir amb les sessions
online. Tot i que aquestes sessions no seran 100% online amb els alumnes més petits,
sinó que tindran una part online amb la teacher i una altra part de contingut digital
que podran mirar i utilitzar quan vulguin a través de la nostra plataforma digital. Les
quotes seguiran sent les mateixes, ja que els alumnes seguiran treballant els mateixos
continguts.
3.- En cas de confiament
seguir
la
classe
online

total, un cop iniciat ja el curs, si es pot
o
si
es
retornen
els
imports
abonats.

En cas de confinament total, seria el mateix que si es confina un grup en concret. Els
alumnes més petits tindran part online amb la teacher i part de contingut digital per
seguir fent tot el contingut que tenim planificat. Els alumnes més grans, sí que faran les
sessions 100% online. Si voleu, d'aquí uns dies us podem especificar a partir de quin
grup
seran
100%
presencial
amb
la
teacher.
D'altra banda, pel cas que ja no es pogués començar el curs la data
prevista (14 de setembre) si oferiu la possibilitat de fer classes
online.

En el cas de ja començar el curs amb confinament, nosaltres també començariem
online.

Des de Kids&Us han creat una plataforma digital nova on hi penjaran els continguts en
el cas de confinament, i ja ho tenim tot preparat per fer les sessions online. Amb els

més petits, no seria una classe online de 60 minuts perquè creiem que se'ls faria
feixuc, però sí que en faran una part amb la teacher i una altra part des de la
plataforma. Amb els alumnes més grans sí que es faria tota la sessió online.

