
Retorn   a   l’Aula   de   Música   (fase   2)  
 

CLASSES   PRESENCIALS:   NORMES   D'ACCÉS   A   L’AULA   DE   MÚSICA  

● En   el   moment   d’entrar   cada   persona   haurà   de   netejar-se   les   mans   amb   gel  
hidroalcohòlic.  

● Fins   que   entreu   a   l’aula   és   recomanable   que   porteu   mascareta   i   que   us   la   traieu  
un   cop   comenci   la   classe   si   fos   necessari.  

● Haureu   d’assegurar   que   no   teniu   febre   n’hi   n’heu   tingut   en   els   darrers   14  
dies.  

● Haureu   d’assegurar   que   no   heu   estat   en   contacte   amb   cap   persona   que   hagi  
donat   positiu   per   COVID-19   en   els   darrer   14   dies.   

Si   les   dues   últimes   condicions   no   les   podeu   complir,   lamentablement   no   us   podrem   atendre  
de   manera   presencial,   però   sí   que   ho   podrem   seguir   fent   via   online.  
 
 

MESURES   DE   SEGURETAT   A   L’AULA   DE   MÚSICA  
 
Per   tal   de   garantir   la   vostra   seguretat   i   la   dels   treballadors/es,   hem   pres   les   següents  
mesures:  
   
Les   superfícies   de   contacte   seran   netejades   curosament   abans   d’iniciar   cada   nova   sessió.  

● A   les   aules   procurem   que   es   pugui   portar   a   terme   la   distància   de   seguretat   d’1’5   a  
2   m   entre   les   persones   presents.  

● Entre   classe   i   classe   deixem   un   marge   de   15   minuts   per   ventilar   les   aules.  
● Hem   dotat   totes   les   aules   de   gel   hidroalcohòlic,   per   tal   de   que   us   pugueu   netejar  

les   mans   cada   cop   que   ho   cregueu   convenient.  

El   centre   es   neteja   cada   nit   en   profunditat,   fent   servir   els   productes   recomanats   pels  
organismes   sanitaris.  
 
 

TINGUEU   TAMBÉ   EN   COMPTE   EL   SEGÜENT  

● No   es   farà   servir   el   rebedor   com   a   sala   d’espera ,   per   tant   us   demanem   que  
sigueu   puntuals   i   arribeu   a   l’hora   de   la   classe   per   tal   de   poder   entrar   directament  
a   l’aula   corresponent.  

● No   es   podrà   fer   servir   el   bany.  
● Ni   a   l’entrada   ni   a   la   sortida  no   hi   haurà   cap   contacte   físic  tipus   donar   la   ma,   o  

altres   maneres   de   saludar.  
● No   podeu   venir   acompanyats   de   cap   persona   que   no   hagi   d’entrar   a   la  

classe ,   excepte   en   el   cas   de   menors   d’edat.  
● Es   demana   que   porteu   el   vostre   propi   material:   llibretes,   llapis,   bolígrafs   i   per  

suposat   el   vostre   instrument,   baquetes,   jacks   (cables)   i   micròfon   si   en   teniu  
(sinó   l’Aula   us   en   deixarà   un   degudament   desinfectat) .  

 
 

Estem   segurs   que   entendreu   perfectament   que   aquestes   normes,   la   majoria   obligatòries,   atès  
que   som   un   centre   educatiu,   serveixen   per   a   protegir-nos   tots   i   totes.  

Ben   cordialment,   equip   directiu   de   l’Aula   de   Música  


