Dimarts 1 de setembre de 2020
Benvolgudes mares i pares:
Us informem que a partir del 14 de setembre iniciem el curs 2020-2021. Per tant,
la directiva del centre sempre amb el suport del President i la Junta directiva de la de la
Societat, no han escatimat en ampliar el pressupost assignat per a garantir la màxima
seguretat sanitària per a totes i tots els que formem la comunitat educativa i principalment
l’alumnat. A conseqüència, hem pres unes mesures que hem de respectar i complir pel
funcionament i organització del centre.
En la Plataforma de la Societat ja està publicat el Pla de Contingència i Continuïtat
del Centre, però com a document de continua i progressiva adaptació a les resolucions i
ordres de les autoritats sanitàries, volem incidir en aquestes mesures:
 L'ús de la mascareta serà obligatori en el centre per a tota la comunitat educativa
i per a l'alumnat a partir dels 6 anys.
 L’accés al centre serà per l’escala de secretària, hi haurà desinfecció de calçat i
l’eixida serà per la de l’auditori.
 Les classes seran de 50 minuts per a poder desinfectar i netejar l'aula per a
deixar-la a punt per la següent.
 Els horaris estan ajustats per a evitar aglomeracions en les entrades i eixides,
per això hi haurà una persona coordinadora d'entrada al Centre, que a més prendrà la
temperatura a l’alumnat.
 Per seguretat, els acompanyants de l’alumnat no podran accedir al centre.
 En el cas que es necessite parlar amb l’equip directiu o professorat serà amb cita
prèvia en l’horari d’atenció assignat – que podran preguntar per telèfon a secretaria–.
 Ràtios d'alumnes no superiors a 10 per aula en les assignatures teòriques. A
excepció de les assignatures grupals instrumentals –Banda i Orquestra– que es realitzaran
en els llocs que es puguen respectar les distàncies de seguretat i les mesures especifiques.
 L'assignatura de cor es dividirà en cursos independents.
 Les classes instrumentals seran presencials, amb la possibilitat de realitzar-la
online consensuant amb el professorat i respectant l'horari lectiu corresponent.
 Les classes estaran equipades per a la desinfecció de mans amb gel
hidroalcohòlic a l'entrada i eixida i neteja de mobiliari, sent el professor el que la
supervisarà.
L’equip directiu del Centre Autoritzat d’Ensenyament Professional de Música
(CAEPM) Santa Cecília.

