
 

 

 

3 de setembre de 2020 

Circular nº 1 

Asumpte: Elecció d’horaris, inici de curs i protocol de protecció i prevenció 

Hola famílies! 

Primera comunicació des de l’Escola de la Vella d'aquest curs 2020-21 tan 

excepcional, però, en què tots intentarem adaptar-nos a les circumstàncies, aprofitar-

ho, aprendre música i gaudir amb la mateixa. Aprofitem també aquesta primera 

comunicació per reiterar el nostre agraïment per la col·laboració i el treball realitzat 

per tots des de les vostres cases durant l'últim trimestre del curs anterior. 

Les classes presencials són necessàries en l'aprenentatge musical. La prioritat de la 

nostra Escola de Música és la impartició de les classes presencials, encara que, com ja 

hem informat, assumirem, prèvia petició raonada i acceptada, classes 

semipresencials o a distància. La nostra seu serà l'escenari de tota l'activitat educativa 

/ musical. Per aquest motiu cal ser rigorosos en el compliment, per part de tots / es, 

de les mesures de seguretat i higiene marcades per les autoritats sanitàries. 

Estem al setembre, és el moment d'iniciar el curs!. 

La setmana pròxima, del 7 a l'11 de setembre, les famílies d'alumnes d'Instrument i 

Llenguatge Musical hauran d'acudir a la Societat per a l'elecció d'horaris. 

 Per a cada grup de Llenguatge Musical (de 1r a 5è) hi ha dues opcions: 

- opció 1: dilluns i dimecres 

- opció 2: dimarts i dijous 

(Hi ha dos grups que tenen ja el dia establert. Així, Jardí Musical (5-6 anys) s'impartirà 

dimarts i dijous i Iniciació (6-7 anys) dilluns i dimecres) 



Totes les famílies han d'acudir per confirmar la seua matrícula, formalitzar-la i 

escollir l'horari. 

Elecció d'horaris 

Es realitzarà al Saló d'Assaig per garantir el compliment de la distància de seguretat. Els 

horaris establerts per a cada especialitat es concreten en el pdf adjunt. Per evitar 

l'excés d'aforament recomanem l'assistència únicament d'un / a representant per 

alumne. 

Els demanem puntualitat. Els recordem que la prematrícula ha establert l'ordre 

d'elecció d'horari. El número assignat es va comunicar en el seu moment en el correu 

de confirmació de la prematrícula i tornarà a estar exposat en un tauler per a la 

consulta a la porta de la sala. 

Inici de les classes 

Les classes començaran la setmana del 14 al 18 de setembre, excepte les classes 

d'Estimulació Musical i de Música i Moviment que ho faran a l'octubre, així com 

Llenguatge Musical per a Adults, que també ho farà en aquest mes. 

Les classes de Cor, així com els diferents Grups Instrumentals (aquest curs ampliem 

l'oferta, de la qual ja els informarem), s'iniciaran també a l'octubre.  

La Banda de Formació, Orquestra de Formació i la Banda Jove tindran el seu primer 

assaig el dissabte 12 de setembre en el seu horari habitual. 

Protocol de protecció i prevenció 

Pel que fa a les condicions d'accés durant el curs, condicions que es mantindran 

mentre es considere necessari per les autoritats sanitàries, els avancem les principals: 

• Ús obligatori de mascareta per part de tot l'alumnat, claustre, treballadors i 

acompanyants (excepte quan resulten incompatibles amb la docència). 

• Només accediran al recinte els professors, treballadors i alumnat (llevat 

d'excepcions). El / la docent recollirà i acompanyarà l'alumne a la seua aula, tant a 

l'entrada com a l’eixida de les classes. 

• Control de temperatura corporal per a l'accés. 

• Ús d'hidrogel (desinfectant per a mans) tant a l'entrada com a l’eixida. 

• Aforament determinat per les dimensions de la dependència. 



• Ventilació i desinfecció d'estris i mobiliari després de cada classe. Per aquest motiu 

el primer torn de Llenguatge Musical serà de 17.30 a 18:25, i el segon de 18.35 a 

19.30h. 

• Registre de cada persona que accedeixca a cada aula. 

Entre tots intentarem, en definitiva, poder desenvolupar el curs amb la 

major normalitat possible. Quedem a la seua disposició per a qualsevol 

suggeriment, proposta, observació que ens puga fer millorar la nostra 

Escola de Músca. 

Telèfon de l'Escola de la Vella 606 043 910,  

Correu:  musicavellaescola@gmail.com. 

Comencem amb molta il·lusió i amb moltes ganes ... Ens veiem a la Vella! 


