ESCOLA DE MÚSICA DE L’ATENEU curs 2020-21

MESURES COVID-19
La mascareta serà obligatòria sempre dins l’edifici de l’Ateneu i l’Escola de Música (excepte menors de 6 anys).
L’ascensor no es podrà fer servir (sols per a persones amb mobilitat reduïda).
Es farà una llista/control de l’assistència dels alumnes al centre. Si una alumna/e presenta símptomes de Covid-19 i/o és positiu cal que
ho comuniquin a l'escola de música.

PROTOCOL D’ENTRADA D’ALUMNES
(Hi haurà punts d’espera separats per cursos)
Per reduir al mínim les aglomeracions i contactes entre grups d’alumnes, les entrades i sortides seguiran un protocol.
No es podrà entrar a l’escola de música per a acompanyar o buscar a un alumne. Les recepcions es faran al vestíbul
principal del primer pis davant secretaria. Es alumnes de grau elemental és millor que pugin sols fins al primer pis a esperarse.
Els pares o alumnes que ho desitgin, podran fer servir les aules d’estudi (números 3 i 4 i 5) per a treballar, tenint en compte
que sols hi podran haver 2 persones a cada aula. Si són membres de la mateixa família, podran ocupar-la més persones.

Punts d’espera per a anar a la classe de grup o instrument:
ALUMNES DELS GRUPS DE SENSIBILITZACIÓ-INICIACIÓ: s’esperaran al vestíbul del primer pis (davant secretaria). Els pares
els poden acompanyar fins aquí. Els pares d’alumnes de P4-P5, poden entrar a l’escola si ho desitgen.
ALUMNES DELS GRUPS DE GRAU ELEMENTAL (a partir de 3r de primària): s’esperaran al segon pis davant la sala PiquetCinquantenari (o a dins). Es demana als pares que els deixin al vestíbul d’entrada a la planta baixa i no pugin al primer pis si
no és imprescindible.
ALUMNES QUE SOLS FAN INSTRUMENT: s’esperaran al vestíbul principal del primer pis (davant secretaria) si arriben abans
d’hora. Si arriben alhora, poden entrar i si cal, s’esperen a la sala d’espera de l’escola, mantenint les distancies.
ALUMNES DE LA CORAL INFANTIL: S’esperen al vestíbul principal del primer pis (davant secretaria).
Els alumnes de les classes de grup no entraran a l’escola pel seu compte, cada professora/or els anirà a buscar. Es
coordinarà perquè no entrin grups diferents junts al mateix temps.
Per a entrar a l’Escola, s’ha d’utilitzar la catifa desinfectant i el gel hidroalcohòlic de mans o rentar-se les mans. Es prendrà
la temperatura a tots els alumnes.

PROTOCOL DINS LES AULES
A totes les aules hi haurà gel hidroalcohòlic de mans, spray desinfectant de superfícies i paper.
La ventilació forçada (renovació de l’aire) de dins les aules estarà sempre activada.
No es compartiran llapis, gomes ni material. Cada alumna/e haurà de portar el seu.
No es compartiran instruments musicals.
A les classes s’ha de dur sempre la mascareta (excepte els instruments de vent i els menors de sis anys)
La coral infantil es farà amb mascareta i mantenint la distància física.

PROTOCOL SORTIDA D’ALUMNES
A l’acabar una classe de grup, els alumnes no sortiran tots de cop. Es coordinaran les sortides esglaonades entre alumnes d’un mateix
grup i entre els diferents grups que coincideixin (sortida puntual o màxim amb pocs minuts de retràs). Pels alumnes de sensibilització i
iniciació, els pares poden pujar al vestíbul del primer pis a buscar-los. La resta d’alumnes es poden esperar al vestíbul de la planta baixa
excepte pel grup de 1r de Llenguatge musical, que si ho desitgen les famílies, se’ls pot recollir al primer pis.
Els que han d’esperar-se per a fer instrument/coral, etc. poden esperar-se a la sala d’espera de l’escola, a les aules d’estudi (sols dues
persones a dins) o als vestíbuls de l’Ateneu, sempre mantenint les distancies.

