
 

Seguim amb normativa excepcional als tallers!  
 

Des del mes de juny del 2020, quan vam poder obrir, després d’un tancament llarg de les activitats 

extraescolars, hem fet un gran esforç i els nostres tallers estan adaptats a la situació actual. 

Seguirem les mesures preventives que vam fer servir el curs passat, tal i com ens marca la 

normativa. Sempre mirant de garantir que tots els nostres alumnes i equip de professionals puguin 

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

Per aquest motiu, us presentem tot un seguit d’indicacions consensuades 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. Per aquesta raó si hi ha variacions 

segons l’evolució de la pandèmia, estareu informats en tot moment. 

Si us plau, llegiu-ho amb atenció! 
 

En cas d’un nou confinament o d’haver d’aïllar un grup, els tallers seguiran on-line. Si sou vosaltres 

els que heu d’estar confinats, també podreu seguir el taller des de casa si així ho desitgeu. 

 

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 CURS? 
 

ENTRADES I SORTIDES 
 Les entrades i sortides de cada taller estaran organitzades de manera esglaonada, variant 

entre 5 i 10 minuts, 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. Us informarem del vostre horari d’entrada i sortida concret, abans de començar el 

curs. 

 Els nens i nenes que venen sols també hauran de respectar aquests horaris i no podran 

esperar-se dins de Pou d’Art. 

 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.  

 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 curs tampoc 

podreu pujar als tallers. 

 Els grups de joves i adults també haureu d’esperar a l’entrada a que el mestre us vingui a 

recollir si el vostre torn és el de primera hora. Els de segona hora podreu pujar sols. 

 



DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 Tots els alumnes que participeu del taller, haureu d’haver inserit a la vostra fitxa la 

declaració responsable i el full d’autoritzacions. Ningú podrà participar del taller sense 

aquests documents signats. 

 Hem actualitzat la nostra base de dades i ara podeu accedir a veure la vostra fitxa amb el 

link que us hem enviat, i si cal canviar alguna dada ho podreu fer vosaltres mateixos. 

 

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. Si l’alumne 

és menor us trucarem per que el vingueu a buscar, si és major d’edat haurà de marxar de 

Pou d’Art. 

 

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 taller. 

 

MESURES PREVENTIVES DURANT ELS TALLERS 
 Així que entreu a Pou d’Art us rentareu 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 d’ús exclusiu. 

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

 A l’entrar a Pou d’Art cal que porteu la mascareta en tot moment. Els menors de 6 anys 

també hauran de dur mascareta.  

 Aquest curs els alumnes dels grups d’adults que altres anys podíeu recuperar tallers, no ho 

podreu fer, ja que el vostre grup de referència ha de ser sempre el mateix. 

 

MATERIAL 
 Els alumnes dels tallers que requereixen bata hauran d’endur-se-la cada dia a casa. 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. 

 Els alumnes adults que necessiteu desar el material en una caixa, també en tindrem a la 

vostra disposició. 
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