
 
PROTOCOL Collage, 2020-2021  
HELLO! Tenim tantes ganes de començar aquest any i veure els nens i nenes, els grans i els petits, i totes les 
famílies de Collage! Hem fet varies canvies a l’espai per poder seguir els protocols necessari per l’actual situació 
de Covid-19. Els grups seran petits, com sempre, i a més a més d’oferir grups presencials, oferim classes online 
també, per intentar arribar a totes les famílies que volen seguir amb Collage i amb el seu aprenentatge de 
l’anglès d’una manera creativa i divertida!  
 
Aquests últims mesos han estat complicats, durs, una mica espantosos (i amb molts moments bonics també!). 
Amb l’interès d’oferir un espai segur perquè tota la comunitat de Collage puguin jugar, aprendre, explorar i 
sentir-se 100% còmodes i cuidats, aquí us posem el que tenim pensat i planejat per aquest any:  
 

● Activitats fantàstiques, divertides i “hands-on”, adaptades a les nostres diferents edats i nivells d’anglès 
amb professors nadius i divertits!  

● Ús de la mascareta obligatori; nens amb més de 6 anys han d’estar amb mascareta també.  
● Gel antibacterià a l’entrada de Collage i altres llocs importants; rentem les mans després d’anar al 

lavabo i els professors abans i després de cada classe.  
● Desinfectem l’espai cada dia, taules, taulells, zones de jocs, banys, etc. Entre cada classe en la mateixa 

aula es desinfecta totes les superfícies i els materials que s’ha utilitzat en la classe.  
● Les classes evitaran fer activitats amb materials compartits,  però en el cas que s’utilitza, desinfectarem 

entre les classes i/o ho rentarem i/o ho posarem en cuarentena de 72 hores mínim (disfresses i bates, 
per exemple). 

● Cada hora ventilem 10 minuts tot el local 
● Hem eliminat la zona d’espera (per pares/mares/acompanyants) - Sorry!  
● Es pren la temperatura de tots els alumnes i professors quan entrin. Si un nen o nena té més de 37,5º 

no es pot entrar a la classe i s’ha d’anar a CAP; els professors/ adults amb més d 37,4º han de fer el 
mateix.  

● Si el nen/ professor etc d’un grup resulta positiu de Covid-19, tot el grup ha de fer cuarentena durant 14 
dies. Les classes pasaran a ser classes online (mateix horari i dia) 

● Els pares i mares esperaran fora; si heu d’entrar per parlar amb nosaltres, pagar, acompanyar el seu 
fill/a, cap problema, però si us plau només una persona a la vegada es pot entrar.  

● Tenim dues entrades aquest any: la porta principal serà pels alumnes de LITTLE ACTORS i DYNAMIC 
ENGLISH; la segona porta serà pels alumnes de LITTLE FACES i JITTERBUGS; estarem en contacte 
per si hem de eslagonar les entrades/ sortides (sería 5 o 10 minuts de diferència com a molt).  

● Al entrar els alumnes i professores es treuen les sabates (si voleu portar unes sabatilles o mitjons 
especials per anar per Collage, no problem!) 

● Aquest any la font d’aigua no serà públic, doncs si volen aigua durant la classe millor portar una 
cantimplora des de casa! (Tindrem aigua i gots de plàstic per si de cas, però com norma no podem 
utilitzar la font.)  

● Trobarem la millor solució per a tots els i les alumnes per si han de fer cuarenta (per un cas fora de 
Collage). Es pot afegir a un grup online, o recuperar dissabtes, o un altre dia de la setmana, etc. L’idea 
és poder seguir amb l’anglès sigui com sigui!  

● Confiem que entre tots podem tenir un any segur i divertit!!!  
 

QUALSEVOL COMENTARI O PREGUNTA NO DUBTEU EN CONTACTAR-NOS!  
 
 


