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Benvolgudes famílies: 

 

Com ja estareu assabentats la situació epidemiològica de Catalunya obliga a adoptar mesures 

especials de contenció per aturar la transmissió de virus de la Covid-19.  

Segons les noves indicacions del Departament de Salut queden suspeses en principi per 15 

dies les activitats extraescolars que no es realitzen amb el grup estable de convivència de les 

activitats lectives.  

Per tant, us informen que queden suspenses temporalment les activitats extraescolars a 

excepció de l’activitat d’anglès que disposa d’un campus digital i que es portarà a terme de 

forma online. Tenim previst recuperar les sessions (Karate i Zumba) que no es podran 

realitzar durant aquests 15 dies. En cas de que s’allargués  aquesta suspensió per més temps, 

us abonarem la quota de novembre.  

THE NEW KIDS CLUB disposa d’un CAMPUS on es troben recursos digitals i jocs 

educatius. Les famílies podeu veure com es treballa i els alumnes poden continuar treballant 

i jugant sense tenir la sensació d’estudi. 

Per tenir accés al recursos  cal que les famílies us inscriviu i us doneu d’alta pel Web: 

 http://www.thenewkidsclub.es/es/menu-corporativo/padres 

(Botó pre-inscripcions i baixa de clients) 

És important que poseu bé les dades i un e-mail per fill, ja que, per accedir al CAMPUS, es 

necessitarà un e-mail per alumne.  

Un cop fet això rebreu un e-mail per accedir a la següent adreça: 
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https://campus.thenewkidsclub.es/educa/campus/menu.html?account=academia-5 

 

 

També rebreu accés a la videoconferència de cada grup. Tot es pot fer des del telèfon mòbil, 

portàtil o tableta.  

 

 

Gracies per la vostra comprensió i col·laboració.  

 

 

Salutacions, 

Raquel Siles 

Coordinadora extraescolars. 
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