
I si la pintura,el dibuix i fang, fos un joc? 
 
Protocol Covid 
 
ENTRADES I SORTIDES 
Les entrades i sortides dels infants es faran segons marqui el protocol de 
l'escola. Abans d’entrar a l'aula ens rentarem les mans amb aigua i sabó. 
 
L'AULA 
Abans de començar i en acabar el taller, ventilarem com a mínim 10 minuts 
l’aula. En la mesura del possible i si el temps ens ho permet, treballarem amb 
les finestres i la porta obertes perquè hi hagi renovació continua de l'aire.  
La disposició de les taules per a treballar seran col·locades dins del possible de 
forma circular entorn l'aula. Al mig hi haurà una taula amb el material col·lectiu. 
 
NETEJA AULA 
Les taules i cadires que s'utilitzaran seran netejades i desinfectades abans i 
després del taller. 
 
La MASCARETA  
Seguirem el protocol establert per a l'escola. 
En els llocs comuns i de pas l’utilitzarem sempre. 
Cada infant treballarà en el seu espai personal de 2,5 m2 i 1,5 m mínim de 
distància dels seus companys i podrà treure's la mascareta. 
Si fem un treball col·lectiu a on les distàncies no es puguin respectar, ens la 
tornarem a posar. 
 
LA RÀTIO 
Els grups seran de màxim 9-10 infants. Hi ha la possibilitat d'incorporar un 
voluntari/ària que acompanyi i faci suport al grup de nens més petits. Aquesta 
persona seguirà les indicacions del tallerista de com fer l'acompanyament als 
infants, per tal de no interferir en la lliure expressió del seu treball. 
 
EL TALLERISTA podrà treure's la mascareta per fer-se entendre o parlar amb 
els infants tot respectant la distància de seguretat. 
 
EL MATERIAL  
Sempre que sigui possibe, cada nen treballarà amb materials i eines de forma 
individualitzada, evitant compartir-los. 
Ens rentarem les mans amb aigua i sabó després de la seva utilització. 
 
FALTA D'ASSISTÈNCIA 
S'informarà l'escola la causa d'una falta d'assistència d'un infant, del tallerista o 
del voluntari, per a aquests darrers buscarem substituts. 
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