
 

Ja falta poc per començar els desitjats 

tallers d’estiu! 
 

Aquest any, tornen amb més energia que mai els tallers d’estiu a 

Pou d’Art! Innovadors, divertits, compromesos,... i enguany, 

reforçats amb noves mesures preventives per tal de garantir 

que tots els nostres alumnes i equip de professionals puguin gaudir 

cada moment en un entorn creatiu, proper i sobretot, segur. 
 

Per aquest motiu, us presentem tot un seguit d’indicacions 

elaborades pel nostre servei de prevenció aliè (i incloses en el 

nostre Pla de Prevenció), que segueixen en tot moment la 

normativa vigent i les indicacions de les autoritats sanitàries 

competents. A més a més dues persones de l’equip educatiu han 

fet una formació certificada de responsables de prevenció i 

higiene. Si us plau, llegiu-les amb atenció! 
 

Agraïm per endavant la vostra col·laboració i esperem gaudir 

plegats de l’art i les ganes de fer coses junts 
 

 
Maria Fabre Gras  
Directora de Pou d’Art 

 
 

 

 

QUÈ CAL SABER PER PODER VENIR A 

POU D’ART AQUEST ESTIU EXCEPCIONAL? 
 

ENTRADES I SORTIDES 
 Les entrades i sortides de cada taller estan organitzades de manera esglaonada, per evitar 

que els diferents grups coincideixin.  És molt important que tothom respecti aquests 

horaris, per garantir la seguretat de tot l’alumnat i equip de Pou d’Art. 

 El criteri d’entrada serà prioritzant l’entrada als alumnes del taller ubicat a la sala més 

interior, i més tard els que queden més a l’entrada. El criteri de sortida serà a la inversa: 
 

 HORA 

D’ENTRADA 

HORA DE 

SORTIDA 

Dibuix i pintura 9:30 13:30 

Expressió plàstica 9:40 13:20 

La plàstica dels artistes 9:50 13:00 

Amb fil i agulla 9:50 13:15 

Còmic 10:00 13:10 

Còmic i il·lustració 
(Celler Cooperatiu) 

10:30 13:30 

 

 La sala d’entrada a Pou d’Art serà un lloc només de pas. Només ens aturarem a recepció a 

fer els tràmits estrictament necessaris i procurarem ser àgils. Aquests tràmits no els 

podrem fer de 9:30 a 10 ni de 13 a 13:30, horari establert només per entrar i sortir 

dels tallers. 



 

 Quan vingueu a recollir nens i nenes us esperareu a fora de Pou d’Art, el mestre dels 

vostres fills els acostarà a la sortida. Si us plau, màxima puntualitat! Aquest any no 

podreu pujar als tallers. 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 Tots els alumnes que participin del taller, hauran de portar o enviar signada la declaració 

responsable que us adjuntem en el mail EL MATEIX DIA D’INICI DEL TALLER. Ningú 

podrà participar del taller sense aquest document signat.  

 

CONTROL SÍMPTOMES 
 Abans de venir a Pou d’Art us haureu d’assegurar que no teniu més de 37,3º de 

temperatura, ni cap símptoma compatible amb els de la Covid19, sinó us haureu de quedar a 

casa. 

 Si detectem algun d’aquests símptomes, haurem de prendre les mesures adients i us 

trucarem per que el vingueu a buscar. 

 

ESPAIS I MATERIAL 
 Tots els espais d’ús dels tallers i superfícies d’alt contacte (passamans, poms,..), es 

desinfectaran després de cada taller segons pla de neteja i desinfecció. 

 De la mateixa manera, els espais comuns com llocs de pas i/o banys, es desinfectaran 

després de cada ús. 

 

MESURES PREVENTIVES DURANT ELS TALLERS 
 Així que els vostres fills entrin a Pou d’Art es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic, 

ubicat a recepció. 

 A cada taller hi haurà a part del sabó i les tovalloletes asseca-mans habituals, gel 

hidroalcohòlic per si cal tocar algun material que no és el seu d’ús exclusiu. 

 Quan utilitzem la pica haurem de respectar el torn i la distància entre alumnes. 

 Cal que portin la mascareta a l’entrar i sortir de Pou d’Art. A dins del taller i un cop al seu 

lloc, l’ús de mascareta serà voluntari, ja que estaran separats entre ells un mínim d’ 1,5 i 2 

metres. Els mestres portaran sempre la mascareta. 

 Aquest any no oferirem sucs com altres anys, sí que farem una pausa, a les 11:30 per si 

algun dels vostres fills necessita menjar alguna cosa que haurà de portar de casa. Agrairem 

que sigui alguna cosa àgil, ja que la pausa serà només de 10 minuts i la farem al mateix 

taller. 

 

MATERIAL 
 Els alumnes dels tallers que requereixen bata: 

o Expressió plàstica 

o Dibuix i pintura  

o La plàstica dels artistes 

Hauran d’endur-se-la cada dia a casa en una bossa de plàstic tancada, per rentar-la després 

de cada taller a una temperatura no inferior a 60 graus. Aquest any no la podran deixar tota 

la setmana al taller. Si algun alumne se l’oblida, tindrem bates d’un sol ús a 2€. 

 El material de cada alumne serà d’ÚS INDIVIDUAL i es guardarà EN CAIXES TANCADES 

PERSONALS, eliminant l’ús compartit.  

 Aquest material al final de cada setmana es desinfectarà (segons indicacions del nostre pla 

de neteja i desinfecció) per tal que el pugui fer servir un altre nen/a la setmana següent. 
 


