
Fitxa d’activitat extraescolar
AMPA el Solell – curs 2020-2021

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

   Nom de l’activitat extraescolar

   Empresa

   Persona de contacte

   Correu electrònic

   Objectiu

   Descripció de l’activitat

   Material utilitzat

   Material a portar per l’infant
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Anglès

Caledonia Formació

Elisabet Oliva Juvé

elisabet.oliva@caledoniaformacio.net

Potencial les diferents parts de la llengua 
(speaking, listening and grammar) i estimular 
l’interès dels alumnes per la parla anglesa.

Classes dinàmiques impartides per professorat 
experimentat i utilitzant l’anglès com a llengua 
vehicular adaptant-nos al nivell i edat dels 
alumnes i disenyant classes divertides per a 
captar l’interès del alumne.

Llibre oficial de l’universitat de Cambdridge, 
jocs, manualitats i material audio visual.

estoig
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GRUPS I HORARIS

Edats

Agrupacions

Periodicitat Durada

Ràtio màxima

Franja

Observacions

INFORMACIÓ MONITORATGE

Nom del monitor/a

Formació

Anys d’experiència en activitats similars

Certificat de delictes de naturalesa sexual*

*imprescindible per la contractació de l’activitat
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Franja de migdia

Franja de tarda

Presentació del certificat

P3 a 6è

per cada 2 cursos i/o nivell

1 o 2 cops setmanals 1 hora
1,5 hora o 2 hores

12 alumnes

✓

✓

Noelia Pereira i Rashmi Mahandrakumar

Filologia anglesa i TEFL (teaching English as a 
Foreign Language)

Noelia 15 anys d’experiència Rashmi 20 anys 
d’experiència

✓
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INFORMACIÓ DE PAGAMENT

Concepte de facturació

Cost de l’activitat

Sistema de facturació

Recuperació de dies festius

INFORMACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER COVID-19

Pla de contingència*

*imprescindible per la contractació de l’activitat.

Resum mesures contemplades al pla de 
contingència per la Covid-19*

*mesures que la comissió d’extraescolars i la junta de 
l’AMPA el Solell hauran de validar com a acceptables i 
suficients.

Possibilitat de 
realització de 
l’activitat en línea

Cost de l’activitat
si s’hagués de 
passar a modalitat en
línia
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Es disposa de pla de contingència

Sí

No

Mensual

Per sessions. Núm sessions / curs:

Domiciliació bancària

Transferència bancària

Altres. Especificar:

Altres. Especificar:

✓

1 hora setmanal 34,6€
1,5 hora setmanal 52€
2 hores setmanal 69€

✓

no

✓

desinfecció de les aules i material, presa de 
temperatura, desinfecció de mans i ús de 
mascareta obligatori

✓

mateix


