
                                                                                                                                                                                                                                                            

  

 
TALLER DE IOGA 
 
 

• Hauràs d’arribar al centre com a molt d’hora 10 minuts abans de l’inici de la 
sessió del teu curs.  

• Abans d’accedir al recinte hauràs d’esperar-te al carrer respectant la distància 
de seguretat d’1,5 metres.  

• Un cop entris al centre t’hauràs de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic amb 
els dispensadors que trobaràs distribuïts a l’entrada.  

• Abans de sortir de l’equipament hauràs de tornar-te a rentar les mans amb el 
gel. 

• És obligatori dur mascareta, només es podrà treure un cop s’iniciï la classe i 
mantenint la distància de seguretat.  

• Sala diàfana amb cadires al voltant perquè cadascú pugui deixar les seves coses. 
• Garantim la desinfecció i ventilació de la sala abans i després de l'activitat 
• Aforament màxim permès al taller de 10 persones. Mantenir la distancia d’un 

mínim de 1,5 metres. 
• Quan finalitzi la sessió et demanem que, si us plau, surtis de les instal·lacions al 

més aviat possible per tal d’evitar aglomeracions.  
• Si presentes alguna simptomatologia relacionada amb la Covid-19, o 

temperatura corporal superior a 37º , si us plau et demanem que no et desplacis 
al centre. 

• No es compartiran materials: cal que cada usuària porti la seva màrfega i una 
tovallola. 

• En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual que no permeti el 
desenvolupament de l’activitat a la que has estat inscrit/a de forma presencial 
aquesta s’adaptarà perquè pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol 
dispositiu amb accés a la xarxa d’ internet.  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
TALLER DE RESTAURACIÓ DE MOBLES 
 
 

• Hauràs d’arribar al centre com a molt d’hora 10 minuts abans de l’inici de la 
sessió del teu curs.  

• Abans d’accedir al recinte hauràs d’esperar-te al carrer respectant la distància 
de seguretat d’1,5 metres.  

• Un cop entris al centre t’hauràs de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic amb 
els dispensadors que trobaràs distribuïts a l’entrada.  

• Abans de sortir de l’equipament hauràs de tornar-te a rentar les mans amb el 
gel. 

• És obligatori dur mascareta també durant la realització del taller. 
• Garantim la desinfecció i ventilació de la sala abans i després de l'activitat 
• Aforament màxim permès al taller de 8 persones. Mantenir la distancia d’un 

mínim de 1,5 metres. 
• Quan finalitzi la sessió et demanem que, si us plau, surtis de les instal·lacions al 

més aviat possible per tal d’evitar aglomeracions.  
• Si presentes alguna simptomatologia relacionada amb la Covid-19, o 

temperatura corporal superior a 37º , si us plau et demanem que no et desplacis 
al centre. 

• No es compartiran materials. Cadascú farà servir el seu, que estarà repartit amb 
pots . Cada eina que es faci servir, al finalitzar el seu ús serà desinfectada. 

• En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual que no permeti el 
desenvolupament de l’activitat a la que has estat inscrit/a de forma presencial 
aquestes classes seran recuperades tan aviat com sigui possible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
TALLER DE VIATGE D’AUTOCONEIXEMENT I LIDERATGE 
 
 

• Hauràs d’arribar al centre com a molt d’hora 10 minuts abans de l’inici de la 
sessió del teu curs.  

• Abans d’accedir al recinte hauràs d’esperar-te al carrer respectant la distància 
de seguretat d’1,5 metres.  

• Un cop entris al centre t’hauràs de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic amb 
els dispensadors que trobaràs distribuïts a l’entrada.  

• Abans de sortir de l’equipament hauràs de tornar-te a rentar les mans amb el 
gel. 

• És obligatori dur mascareta també durant la realització del taller. 
• Garantim la desinfecció i ventilació de la sala abans i després de l'activitat 
• Aforament màxim permès al taller de 8 persones. Mantenir la distancia d’un 

mínim de 1,5 metres. 
• Quan finalitzi la sessió et demanem que, si us plau, surtis de les instal·lacions al 

més aviat possible per tal d’evitar aglomeracions.  
• Si presentes alguna simptomatologia relacionada amb la Covid-19, o 

temperatura corporal superior a 37º , si us plau et demanem que no et desplacis 
al centre. 

• No es compartiran materials. Cadascú farà servir el seu material.  
• En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual que no permeti el 

desenvolupament de l’activitat a la que has estat inscrit/a de forma presencial 
aquestes classes seran recuperades tan aviat com sigui possible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
TALLER DE JUGUEM EN ANGLÈS 
 
 

• S’haurà d’arribar al centre com a molt d’hora 10 minuts abans de l’inici de la 
sessió del teu curs.  

• Abans d’accedir al recinte haureu d’esperar-vos al carrer respectant la distància 
de seguretat d’1,5 metres.  

• La tallerista serà l’encarregada de recollir els infants i de retornar-los al 
finalitzar el taller. 

• La tallerista i el personal del centre vetllaran per rentar les mans dels infants, a 
l’entrar i al sortir del centre, amb gel hidroalcohòlic  

• És obligatori dur mascareta, només es podrà treure un cop s’iniciï la classe i 
mantenint la distància de seguretat.  

• Garantim la desinfecció i ventilació de la sala abans i després de l'activitat 
• Aforament màxim permès al taller de 10 persones. Mantenir la distancia d’un 

mínim de 1,5 metres. 
• Si l’infant presenta alguna simptomatologia relacionada amb la Covid-19, , o 

temperatura corporal superior a 37º , si us plau et demanem que no us 
desplaceu al centre. 

• No es compartiran materials. Cadascú ha de fer servir el seu propi 
• En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual que no permeti el 

desenvolupament de l’activitat a la que has estat inscrit/a de forma presencial 
aquestes classes seran recuperades tan aviat com sigui possible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 
 
TALLER DE BALLET CLÀSSIC 
 
 

• S’haurà d’arribar al centre com a molt d’hora 10 minuts abans de l’inici de la  
sessió del teu curs.  

• Abans d’accedir al recinte haureu d’esperar-vos al carrer respectant la distància 
de seguretat d’1,5 metres.  

• Un cop entris al centre us haureu de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic 
amb els dispensadors que trobaràs distribuïts a l’entrada.  

• Només 1 adult podrà acompanyar l’infant a la sala. L’ajudarà a canviar-se i 
marxarà. 

• Sala diàfana amb cadires al voltant perquè cadascú pugui deixar les seves coses 
• Abans de sortir de l’equipament hauràs de tornar-te a rentar les mans amb el 

gel. 
• És obligatori dur mascareta, només es podrà treure un cop s’iniciï la classe i 

mantenint la distància de seguretat.  
• Garantim la desinfecció i ventilació de la sala abans i després de l'activitat 
• Aforament màxim permès al taller de 10 persones. Mantenir la distancia d’un 

mínim de 1,5 metres. 
• Si l’infant presenta alguna simptomatologia relacionada amb la Covid-19, , o 

temperatura corporal superior a 37º , si us plau et demanem que no us 
desplaceu al centre. 

• No es compartiran materials. Cadascú ha de fer servir el seu propi 
• En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual que no permeti el 

desenvolupament de l’activitat a la que has estat inscrit/a de forma presencial 
aquestes classes seran recuperades tan aviat com sigui possible.  

 

 

 
 

 


