
PLA DE CONTINGÈNCIA
KIDS&US

ACTIVITAT

Kids&Us  és  una  metodologia  d’aprenentatge  d’anglès,  seguint  el
procés natural d’adquisició d’una llengua. Les classes es fan un o dos
cops per setmana i s’utilitza una aula de l’escola amb taules i cadires
(assignada per la Direcció del Centre).

No requereix esforç físic, ni contacte o proximitat entre els alumnes.
Les  nostres  guies  didàctiques  elaborades  pel  nostre  departament
pedagògic, han estat adaptades a la nova situació per tal de que la
implementació del mètode sigui segura i eficaç.

L’activitat es farà dins de l’aula. Les mesures de l’aula dependran de
l’espai que ens assigni l’escola, però sempre respectarem distàncies
d’1,5 metres entre cada alumne. 

El nombre màxim d’alumnes per a grup és de 8.

Totes  les  activitats  es  porten  a  terme  amb  mascareta,  tant  els
alumnes  com  els  docents.  De  la  mateixa  manera,  el  protocol
d’higiene (rentat de mans amb gel hidroalcohòlic i rentat de soles de
sabates  i  mobiliari  escolar  amb solució  desinfectant  tipus  Sanytol)
s’ha  incorporat  fins  i  tot  a  la  guia  didàctica  com  a  una  activitat
quotidiana en anglès per posar en pràctica l’idioma.

GRUPS BOMBOLLA

En la majoria de casos es respectaran els grups bombolla. En cas que
en determinats casos no fos possible, s’ajuntaran nens d’un mateix
cicle.



L’activitat es desenvolupa a l’escola fa quasi 10 anys, amb la qual
cosa els alumnes acostumen a ser els mateixos any rere any i cada
un d’ells  cursa  el  personatge de Kids&Us que li  correspon  segons
edat, nivell i evolució.

Els professors Kids&Us vénen a l’escola al migdia i imparteixen classe
a dos grups.

DISTANCIAMENT SOCIAL

A Kids&Us garantim la distància de seguretat separant les taules i
disposant  les  cadires  respectant  la  distància  de  1,5  m.  entre  els
alumnes.

No es senyalitzarà el terra, perquè l’activitat es durà a terme a la
taula ja sigui drets o asseguts.

La recollida i entrega dels nens serà a l’aula, al menjador o al pati,
depenent de si surten de classe o acaben de dinar.

El rati de monitors /infants serà com a màxim 1/8. En la majoria de
grups els ratis són inferiors.

ÚS DE MASCARETA

L’ús de mascareta és obligatori per a professors i infants. S’han de
dur posades correctament durant tota la sessió. Les mascaretes han
de ser homologades segons la normativa vigent, podent ser de roba o
d’un sol ús.

NETEJA I DESINFECCIÓ



Els professors disposaran de gel hidroalcohòlic, solució desinfectant i
paper de cel·lulosa. Som més partidaris de no utilitzar els lavabos,
donat que això suposaria més temps de preparació i finalització de
l’activitat i a més, tal com s’ha dit abans, a Kids&Us utilitzem la rutina
del rentat de mans amb gel per a l’aprenentatge de l’anglès i per a la
interiorització de rutines diàries als infants.

A cada sessió el professor dosificarà el gel entre els alumnes per a la
higiene de mans i  netejaran les superfícies (taules, mobiliari amb el
que tinguin contacte,...)amb la solució desinfectant  (tipus Sanytol),
que també s’utilitzarà per netejar la sola de les sabates a l’entrar a
l’aula.

Els alumnes es netejaran les mans abans i després de l’activitat, la
qual  té  una  durada  d’1  hora  o  1,5  hores,  en  funció  del  diferents
nivells.

Els alumnes han de portar el seu estoig per evitar compartir estris. Si
es comparteix material serà desinfectat pel professor abans i després
de l’ús.

Per a la ventilació de l’aula, aplicarem el protocol marcat per l’Escola.

PROCEDIMENT  D’ACTUACIÓ  EN  CAS  DE
SOSPITA DE CONTAGI

En cas de sospita de contagi, es comunicarà a la família, la Direcció
de  l’escola  i  el  tutor/a  de  l’alumne/a.  Entenem  que  aquesta
comunicació, en tots els casos, serà bidireccional, per tal de garantir
la màxima seguretat en la salut de tots.

En  cas  que  un  infant  presenti  símptomes  l’adreçarem  a  la  seva
persona  responsable  de  l’escola  (tutor,  director,  monitor  de
menjador,...). També s’informarà oportunament a les famílies. 


