
Benvolguts pares i mares,

Iniciam un curs de l’EMMA 20/21 amb molta il·lusió per gaudir i aprendre 
música, però si més no també amb molta precaució i seny davant la 
pandèmia del Covid-19. 

Per tot això, ja vam fer una matrícula telemàtica i continuarem amb els 
horaris i secretaria a través de mitjans telefònics i informàtics, per tal 
d’evitar concentracions massives. 

L’EMMA ha elaborat un pla de contingència, d’acord amb la Conselleria 
d’Educació, treballant mà a mà amb l’Ajuntament per què poguem gaudir 
d’uns curs musical el més tranquil possible. 

A continuació vos passem algunes de les mesures a tenir en compta:

1.- Inici curs dilluns 14 setembre i acabament dimarts 15 de juny 2021. 

2.- Durant la setmana del 7 a l’11 de setembre és distribuiran els horaris 
de les assignatures. Podeu consultar la web de l’EMMA per veure llistats 
assignatures col·lectives amb els DNI, per protecció de dades. El 
professor corresponent es posarà en contacte amb les famílies per 
efectuar qualsevol canvi, durant la setmana.
Els horaris de les assignatures individuals és donaran pel professor 
pertinent seguint l’ordre de la lletra del sorteig (L). El dimecres dia 9 
setembre. 

3.- Les classes de llenguatge musical es faran un cop a la setmana amb 
una durada d’hora i mitja.
Els grups s’han distribuït i, com a màxim, tenen 7 alumnes, tenint en 
compta la distància de seguretat, ús de mascareta i desinfecció de 
mans. 

4.- Els grups de cant coral també contemplen la distància de seguretat i 
s’han dividit els grups. També s’ha de fer ús de la mascareta.
Així mateix és contempla pel conjunt instrumental. 



5.- És prohibeix l’entrada dels familiars a l’entrada del Casal de Música.  
És recolliran els alumnes a l’entrada pel professor corresponent. 

6.- S’accedirà al Casal, mirant de front, pel portal de la dreta i és sortirà 
pel portal de l’esquerra. 

7.- Sempre s’utilitzaran les mateixes aules. 

8.- L’alumnat ha de dur el seu material (llibres, quaderns, instruments i 
llapis, llapis de colors o bolígrafs). Mascaretes i recomanable gel 
desinfectant.

9.- És prohibeix l’accés al Casal amb altres objectes que no sigui el 
material propi de música ( patinets, bicicletes, joguines…) 

10.- L’ús de l’ascensor només serà en cas de necessitat, i una sola 
persona. 

11.- En cap cas s’ha de portar l’alumnat a classe si presenta tos brusca, 
febre superior a 37ºC o bé dificultats respiratòries. 

12.- En cas que no hagueu d’assistir a classe és molt important avisar al 
professorat. I, es prega màxima puntualitat a l’entrada i recollida 
alumnes.

Algaida, 7 de setembre de 2020

Equip directiu de l’EMMA


