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OBJECTIU DEL DOCUMENT 

 

L’objectiu d’aquest document és establir les mesures de prevenció que s’han d’aplicar 

a Broadway escola de teatre musical de manera que es pugui dur a terme l’activitat i 

minimitzar el risc de transmissió de la infecció. 

L’obertura del centre es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i 

sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la 

pandèmia i seguint la normativa existent. 

Els pares i mares o tutors legals  rebran informació de les mesures adoptades a 

l’escola amb relació a la prevenció i control de la COVID. 

1.- Requisits d’accés a l’escola: 

 

No podran accedir els alumnes que: 

• Presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, etc.) o qualsevol altre quadre infecciós.  

•  Convivents o contactes estrets amb positius confirmats o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

• Els alumnes que hagin estat confinats/des abans de reprendre les classes 

hauran de presentar un certificat mèdic que acrediti aquest retorn. 

2.- Control dels símptomes a l’escola: 

 

• En cas que un/a alumne/a presenti símptomes de malaltia durant les classes, 

l’ubicarem en un espai separat dels altres alumnes, sempre amb la mascareta 

posada (també el/la professor/a que està a càrrec) en espera a que arribi la 

família a recollir-lo. 

• En cas que un/a professor/a es trobi malament  es desplaçarà urgentment al 

seu domicili i contactarà amb el seu metge.  

• Si es té coneixement d’un cas positiu, sigui d’una classe col·lectiva o individual, 

es comunicarà a les autoritats sanitàries per tal que puguin realitzar el rastreig 

corresponent i prendre les mesures corresponents. 



  

 
 

3.- Senyalització: 

 

• Es penjaran cartells informatius adreçats als alumnes sobre les mesures 

sanitàries i de prevenció que s’han de respectar. 

• Es col·locaran unes línies divisòries al terra de la sala de ball amb la distància 

de seguretat requerida.  

• S’establiran circuits per organitzar la circulació dels alumnes dins l’escola i així 

evitar les aglomeracions.   

4.- Neteja, desinfecció i ventilació: 

 

• Es realitzarà una neteja diària de tota la instal·lació de l’escola. 

• Es netejarà i desinfectarà dos cops al dia els lavabos. 

• A les aules, entre grup i grup, es dedicarà uns minuts a ventilar l’espai i 

desinfectar les superfícies de contacte (taules, cadires, mobiliari, etc.) i es 

reforçarà la neteja dels filtres d’aire i ventilació forçada. 

• Les taquilles es desinfectaran abans i després de cada ús. 

5.- Mesures generals de l’escola: 

 

• Tots/es els/les alumnes hauran de portar la mascareta obligatòria abans, durant 

i després de les activitats.  

• Els familiars que acompanyin i/o recullin als/les alumnes no podran accedir dins 

l’escola. Les professores els/les acompanyaran a la sortida d’un/a en un/a.   

• A l’entrar a l’escola ens ficarem el gel hidroalcohòlic un/a per un/a.  

• Ens asseurem a les cadires de la recepció, on ens traurem les sabates del 

carrer i ens ficarem les sabatilles o vambes (que només utilitzarem dins de 

l’escola).   

• Els vestidors no es podran utilitzar, per això haureu de venir canviats 

prèviament. 

• Totes les vostres pertinences es guardaran dins de les taquilles habilitades per 

aquest ús.  



  

 
 

• Un cop guardades les pertinences, entrarem a la sala de ball i ocuparem un 

dels espais marcats al terra.  

• En finalitzar la classe, sortirem un/a per un/a fins a l’entrada on ens canviarem 

les sabates i agafarem les nostres pertinences.  

• I abans de marxar ens tornarem a ficar gel hidroalcohòlic a les mans.   

 

6.- Aforament de les activitats: 

 

✓ Per als menuts/infantils i juvenils l’aforament màxim és de 15 alumnes més la 

professora. 

✓ Per als adults l’aforament està limitat a 5 persones incloent la professora.  

 

 

*Aquestes mesures podran ser modificades en funció de les directrius de les autoritats sanitàries.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


