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Ja han passat uns quants mesos des que tots els alumnes de la nostra Escola de Música han estat fent un gran
esforç per seguir avançant amb els seus instruments, estudiant i esforçant-se més que mai des de casa... i així
ens ho conten els professors.

Per poder veure el resultat d’aquest esforç i tornar a recuperar el contacte amb els professors i companys,
organitzarem,  a  partir  de  la  FASE 2  de la  desescalada,  unes  audicions  on tots  els  alumnes,  de  manera
voluntària, puguin tornar a pujar damunt els escenaris i mostrar als seus companys, professors i familiars el
gran esforç que han realitzat.

Però, per aquesta nova etapa sabem que hem de seguir estant a l’aguait amb la situació que vivim, per la qual
cosa  haurem  de  seguir  una  normativa  per  protegir-nos  i  protegir els  nostres  companys.  El  bon
comportament dels nostres alumnes sempre ha estat el que més els ha caracteritzat i sabem que tots plegats hi
posarem de la nostra part per a poder realitzar les classes amb la màxima seguretat per a tots. Per tant:

1. Les audicions es realitzaran sempre amb un aforament limitat tant d’alumnes com de públic segons
marqui la normativa vigent. En línies generals partim amb l’objectiu de:

 En cas que l’audició sigui dins un edifici, participaran entre 5 i 10 alumnes amb un públic 
d’unes 30 persones.

 En cas que l’audició sigui a l’exterior es valorarà que hi pugui haver una quantitat una mica 
superior de participants i de públic.

2. Les cadires del públic estaran separades per una distància de 2 metres quan sigui possible; i, en 
cas que no ho sigui, s’ocuparan les cadires deixant-ne tres entre i entre (1 sí, 3 no).

3. L’ús de mascareta serà obligatori tant per al públic com per als alumnes, excepte quan l’alumne 
hagi de tocar.

4. El públic i participants es desinfectaran les mans amb el gel desinfectant quan entrin i quan surtin 
del local o recinte on es realitzi l’audició.

5. El local on es realitzi l’audició es desinfectarà, especialment, les cadires per al públic i els elements 
comuns que s’hagin d’usar com faristols, cadires dels alumnes, teclats,...

6. Tots els alumnes i el públic mantindran la distància de seguretat de 2 metres en tot moment.

Gràcies per la vostra col·laboració.
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Nota: tots els punts descrits podran ser modificats o especificats segons les disposicions del Butlletí Oficial 
de l’Estat. És per això que s’ha d’estar atent al taulell d’anuncis i a la informació que us facem arribar.
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