
Davant l´estat de pandèmia ens hem vist amb l´obligació moral d´establir certs canvis en 
les activitats. 

Sortides Familiars: 

Establirem com a grup bombolla cada reserva realitzada, entendrem que la reserva feta és un nucli i per tant 

s´oferirà la visita a la granja de manera privada. D´aquesta manera garantirem la distància entre famílies i el 

contacte amb els animals serà més directe. 

La monitora s´encarregarà de la rotació de les diferents famílies mentres realitzen la visita a la granja, 

Les hores d´accés a la granja sempre seran , dependrà de les famílies que realitzin el taller, així i tot intentarem 

seguir els horaris en el màxim ens sigui possible. 

Continuem oferint la passejada en poni per a cada infant, però durant l´estat d´alerta serà cada pare/mare o 

tutor/a qui pugui l´infants al poni o Cavall, d´aquesta manera evitarem contactes. 

Recomanem a les famílies que es quedin a dinar portar les seves pròpies estovalles. 

Durant el taller del toca toca és imprescindible l'ús de mascareta, ja que els nostres monitors han d´apropar-se 

per a dirigir-vos. 

Aniversaris: 

Per raons de seguretat establertes per les Autoritats en pandemia, màxim dos acompanyants.

Recomanem realitzar els aniversaris en sessions de tarda ( a partir de les 15:00h) per tal d´evitar encreuaments 

amb la modalitat de sortides en Família.

Disposarem de safates individualitzades per al berenar dels infants. 

No es permetrà bufar les espelmes en un pastís en comú , el monitor serà qui organitzi el mètode sense risc. 

En el cas d´haver-hi més d´un aniversari no encreuarem les zones ni els lavabos, a cada aniversari li serà informat 

els seus accessos. 

Escola: 

Els infants han de venir de l´escola amb la temperatura pressa abans de l´entrada a les nostres instal·lacions. En 

cap moment s´encreuaran dues escoles diferents, hem habilitat una zona de pas per evitar cap mena de contacte. 

Cada grup escolar disposarà dels propis lavabos, taules i zones d´esbarjo. 

per a que el seu professorat ens detalli. 

Sempre que el temps ho permeti farem els tallers i el dinar en les zones exteriors. 

No intercanviarem cap mena de material entre grups (pales, materials dels sentits...), 

en el cas dels materials de granja sempre seran desinfectats de grup a grup. 

Scape Farm: 

Material desinfectat un cop finalitzada cada sessió. 

Dinamització continuada a través de walkies 

Lavabo Privat per a cada grup d´usuaris d´Escape 


