
NORMATIVA PER ALS TALLERS PRESENCIALS SEGONS LA CRISI SANITÀRIA. 
 
 

Centre Cívic Carmel 
 
 
 

 

Podràs accedir al centre cívic només 5 minuts   abans de l’inici de l’activitat. 
Demanem puntualitat. 

 
Si arribes abans, hauràs d’esperar-te al carrer   respectant la   distancia de 
seguretat d’1,5 metres. 

 
Seguiu les indicacions del personal del centre per accedir a les aules 

 
 
Feu servir el gel hidroalcohòlic, o bé renteu-vos les mans en entrar  i sortir de 
l’aula. 

 
És obligatori dur mascareta en tot el centre per a les persones més grans de 6 
anys. En el cas de tallers on es realitza activitat física, no cal dur-la durant la 
realització del taller 

 
Respecteu la ubicació dels espais; les mesures són per mantenir la vostra 
seguretat.  

 
En el cas dels  tallers on es realitzen activitats al terra, us demanarem que 
abans d’entrar a la sala us traieu les sabates, tindreu un lloc reservat per 
deixar-les, i recomanem que porteu un parell de mitjons de recanvi. 

 
En els tallers de cos no es podran fer servir les màrfegues del centre, us haureu 
d'emportar una així com una tovallola. 
 
Si voleu parlar amb el/la tallerista fora d’horari del taller, millor fer-ho a 
l’exterior del centre. 

 
Quan finalitzi la sessió et demanem que surtis de les instal·lacions el més aviat 
possible per tal d’evitar aglomeracions. 
 
En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual que no permeti el 
desenvolupament de l’activitat de forma     presencial aquesta s’adaptarà 
perquè pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb 
accés a la xarxa internet. Són excepcions els tallers de pintura, labors i jocs de 
memòria. 
 
En tots els tallers s’ha reduït l’aforament en funció de l’espai i les necessitats 
dels tallers. 



NORMATIVA PER ALS TALLERS PRESENCIALS SEGONS LA CRISI SANITÀRIA. 
TALLERS DE CONVERSA EN ANGLÈS I GUITARRA PER A JOVES 

 
 

Centre Cívic Carmel 
 
 
 

 

Podràs accedir al centre cívic només 5 minuts   abans de l’inici de 
l’activitat. Demanem puntualitat. 

 
  Si arribes abans, hauràs d’esperar-te al carrer   respectant la   
distancia de seguretat d’1,5 metres. 
 

Seguiu les indicacions del personal del centre per accedir a les aules 
 

 
Feu servir el gel hidroalcohòlic, o bé renteu-vos les mans en entrar  
i sortir de l’aula. 

 
És obligatori dur mascareta en tot el centre. 

 
Respecteu la ubicació dels espais; les mesures són per mantenir la 
vostra seguretat.  

 
No es pot compartir el material. Cadascú ha de fer ús del seu propi. 
 
Si voleu parlar amb el/la tallerista fora d’horari del taller, millor 
fer-ho a l’exterior del centre. 
 
Quan finalitzi la sessió et demanem que , si us plau, surtis de les 
instal·lacions el més aviat possible per tal d’evitar aglomeracions. 
 
En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual que no 
permeti el desenvolupament de l’activitat de forma     presencial 
aquesta s’adaptarà perquè pugui realitzar-se de forma virtual i des 
de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. 
 
En tots els tallers s’ha reduït l’aforament en funció de l’espai i les 
necessitats dels tallers. 



NORMATIVA PER ALS TALLERS PRESENCIALS SEGONS LA CRISI SANITÀRIA. 
TALLERS DE LABORS, PINTURA I JOCS DE MEMÒRIA 

 
 

Centre Cívic Carmel 
 
 
 

 

Podràs accedir al centre cívic només 5 minuts   abans de 
l’inici de l’activitat. Demanem puntualitat. 

 
  Si arribes abans, hauràs d’esperar-te al carrer   respectant la   
distancia de seguretat d’1,5 metres. 
 

Seguiu les indicacions del personal del centre per accedir a les 
aules 

 
Feu servir el gel hidroalcohòlic, o bé renteu-vos les mans en 
entrar  i sortir de l’aula. 

 
És obligatori dur mascareta en tot el centre. 

 
Respecteu la ubicació dels espais; les mesures són per 
mantenir la vostra seguretat.  

 
No es pot compartir el material. Cadascú ha de fer ús del seu 
propi. 

 
Quan finalitzi la sessió et demanem que , si us plau, surtis de 
les instal·lacions el més aviat possible per tal d’evitar 
aglomeracions. 

 
 Si voleu parlar amb el/la tallerista fora d’horari del taller, 
millor fer-ho a l’exterior del centre. 

 
En tots els tallers s’ha reduït l’aforament en funció de l’espai i 
les necessitats dels tallers. 



NORMATIVA PER ALS TALLERS PRESENCIALS SEGONS LA CRISI SANITÀRIA. 
TALLERS DE IOGA, KUNDALINI IOGA, PILATES, HIPOPRESSIUS I BOLLYWOOD  

 
 

Centre Cívic Carmel 
 
 
 

 

Podràs accedir al centre cívic només 5 minuts   abans de l’inici de 
l’activitat. Demanem puntualitat. 

 
 Si arribes abans, hauràs d’esperar-te al carrer   respectant la   distancia de 
seguretat d’1,5 metres. 

 
Seguiu les indicacions del personal del centre per accedir a les aules 

 
Feu servir el gel hidroalcohòlic, o bé renteu-vos les mans en entrar  i sortir 
de l’aula. 

 
És obligatori dur mascareta en tot el centre, però no cal que la dugueu 
mentre feu el taller. 

 
Respecteu la ubicació dels espais; les mesures són per mantenir la vostra 
seguretat.  

 
Us demanarem que abans d’entrar a la sala us traieu les sabates, tindreu un 
lloc reservat per deixar-les, i recomanem que porteu un parell de mitjons 
de recanvi. 
 
En els tallers de cos no es podran fer servir les màrfegues del centre, us 
haureu d'emportar una així com una tovallola. 
 
 
Si voleu parlar amb el/la tallerista fora d’horari del taller, millor fer-ho a 
l’exterior del centre. 
 
Quan finalitzi la sessió et demanem que surtis de les instal·lacions el més 
aviat possible per tal d’evitar aglomeracions. 
 
En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual que no permeti 
el desenvolupament de l’activitat de forma     presencial aquesta s’adaptarà 
perquè pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb 
accés a la xarxa internet. 
 
En tots els tallers s’ha reduït l’aforament en funció de l’espai i les 
necessitats dels tallers. 



NORMATIVA PER ALS TALLERS PRESENCIALS SEGONS LA CRISI SANITÀRIA. 
TALLERS DE ZUMBA I GAC & DANCE 

Centre Cívic Carmel 
 
 
 

 

Podràs accedir al centre cívic només 5 minuts   abans de l’inici de 
l’activitat. Demanem puntualitat. 

 
  Si arribes abans, hauràs d’esperar-te al carrer   respectant la   

distancia de seguretat d’1,5 metres. 
 

Seguiu les indicacions del personal del centre per accedir a les aules 
 

 
Feu servir el gel hidroalcohòlic, o bé renteu-vos les mans en entrar  
i sortir de l’aula. 

 
És obligatori dur mascareta en tot el centre, però no cal que la 
dugueu mentre feu el taller. 

 
Respecteu la ubicació dels espais; les mesures són per mantenir la 
vostra seguretat.  

 
 
Si voleu parlar amb el/la tallerista fora d’horari del taller, millor 
fer-ho a l’exterior del centre. 

 
Quan finalitzi la sessió et demanem que , si us plau, surtis de les 
instal·lacions el més aviat possible per tal d’evitar aglomeracions. 
 
En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual que no 
permeti el desenvolupament de l’activitat de forma     presencial 
aquesta s’adaptarà perquè pugui realitzar-se de forma virtual i des 
de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. 
 
En tots els tallers s’ha reduït l’aforament en funció de l’espai i les 
necessitats dels tallers. 



NORMATIVA PER ALS TALLERS PRESENCIALS SEGONS LA CRISI SANITÀRIA. 
TALLER DE MÚSICA PER A NENES I NENS 

 
 

Centre Cívic Carmel 
 
 
 

 

Podràs accedir al centre cívic només 5 minuts   abans de l’inici de 
l’activitat. Demanem puntualitat. 

 
 Si arribes abans, hauràs d’esperar-te al carrer   respectant la   distancia de 
seguretat d’1,5 metres. 

 
Seguiu les indicacions del personal del centre per accedir a les aules 

 
Feu servir el gel hidroalcohòlic, o bé renteu-vos les mans en entrar  i sortir 
de l’aula. 

 
És obligatori dur mascareta en tot el centre, els infants però no cal que la 
duguin. 

 
Respecteu la ubicació dels espais; les mesures són per mantenir la vostra 
seguretat.  

 
Us demanarem que abans d’entrar a la sala us traieu les sabates, tindreu un 
lloc reservat per deixar-les, i recomanem que porteu un parell de mitjons 
de recanvi. 
 
 
Si voleu parlar amb el/la tallerista fora d’horari del taller, millor fer-ho a 
l’exterior del centre. 
 
 
Quan finalitzi la sessió et demanem que surtis de les instal·lacions el més 
aviat possible per tal d’evitar aglomeracions. 
 
En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual que no permeti 
el desenvolupament de l’activitat de forma     presencial aquesta s’adaptarà 
perquè pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb 
accés a la xarxa internet. 
 
En tots els tallers s’ha reduït l’aforament en funció de l’espai i les 
necessitats dels tallers. 


