
Benvolgudes famílies,  

D’aquí pocs dies iniciem el curs 20-21 que es presenta excepcional. És per això que hem 
pres les següents mesures de seguretat per tal de poder dur a terme les nostres activitats. 

- Reducció de la ràtio dels grups a 15 alumnes/professor. (10 en el cas d’Espai 
d’Aventures). 

- Desinfecció diària de totes les nostres instal·lacions amb productes aprovats per les 
autoritats sanitàries per tal de garantir un espai lliure de COVID-19. 

- A l’entrada a l’activitat els alumnes hauran d’esperar a la porta lateral del teatre 
mantenint la distancia de seguretat d’1,5 entre persones. Serà el professor o persona 
responsable designada per l’equip del teatre qui sortirà amb el termòmetre digital i 
prendrà la temperatura a cadascun dels alumnes. 

- Un cop presa la temperatura es procedirà a l’accés al teatre. Per a realitzar-lo, tots els 
alumnes hauran de dur la mascareta i seguiran el recorregut marcat. 

- Serà OBLIGATORI deixar les sabates a les alfombretes habilitades a l’entrada. 

- Serà OBLIGATORI aplicar-se a les mans el producte desinfectant que tindrem  disposició 
de les i els alumnes.  

- A l’interior del teatre s’assignarà una butaca a cada alumne que serà fixe durant tot el 
curs i que guardarà la distància de seguretat amb la resta. 

- Durant els transcurs de les classes serà obligatori l’ús de mascareta i es mantindrà una 
distància mínima de 2 metres entre persones. 

- Excepte Espai d’Aventures, només es podrà anar al lavabo a l’inici de l’activitat o al 
finalitzar-la, sempre seguint l’ordre que marqui el professor, amb mascareta i fent la 
neteja de mans corresponent. 

- Finalitzada la classe, en primer lloc marxaran aquells alumnes que ho facin sols i 
després la resta, segons ordre d’arribada de les famílies. Serà el professor o el personal 
assignat pel teatre qui vagi a buscar l’alumne i l’acompanyi fins a l’exterior. 

Aquestes mesures es poden veure modificades segon l’evolució de la pandèmia. En cas de 
qualsevol canvi us ho comunicarem oportunament. 

Entre totes fem d’Àrtica i el Jove Teatre Regina un lloc segur.


