
Fira de Tallers
Covid-19

La fira de taller es pot portar a terme seguint les següents indicacions:

1. Tots els tallers es realitzaran amb material d’un sol ús. I si hi ha material comú específic es 

desinfectarà després de cada ús.

2. L’organització serà en 3 taules amb un participant a cada extrem, és a dir, poden fer el taller 12 

infants a l’hora.

3. Abans d'accedir a l’espai de tallers hi haurà gel desinfectant i si hi han major de 6 anys els participants 

hauran de dur mascareta .

4. Al acabar el taller cada participant s’endura el seu material i un tècnic desinfectarà taula i banc.

5. L’entrada a l’espai de taller es farà per ordre i seguint una fila.

6. L’espai de tallers haurà d’estar delimitat.

7. Els taller de maquillatge s’haurà de calcular el preu ja que el maquillatge d’un sol ús puja molt el cos 

de l’activitat. La nostra experiència ens porta a no recomanar-lo.
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