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MESURES ESPECIALS D’HIGIENE I PREVENCIÓ DERIVADES DE LA COVID19 I 

APLICABLES A LES ACTIVITATS FORMATIVES D’ESTIU DE LA MARFÀ – 

CENTRE DE CREACIÓ MUSICAL 

La declaració de l’Estat d’Alarma i les successives ordres publicades pel Gobierno de 

España han condicionat i limitat de forma important la organització d’activitats 

culturals. Amb caràcter general tots els programes inclosos a la programació formativa 

d’estiu han estat redissenyats i adaptats a la nova situació, seguint les directrius de les 

ordres que successivament s’han publicat o es poden publicar durant les properes 

setmanes al Boletín Oficial del Estado. Aquestes són les mesures especifiques per als 

diferents programes:  

Escola d’estiu de música i Projecte Esskeetit – Curs d’introducció al beatmaking 

- Aplicació de la normativa vigent a cada moment en matèria d’ús i higiene dels 

lavabos de La Marfà – Centre de Creació Musical. 

- Aplicació de la normativa vigent a cada moment en matèria de ventilació i 

desinfecció de les instal·lacions, amb especial atenció a les zones comunes. 

- Aforament i espais de treball que assegurin la distància interpersonal de 2 

metres 

- Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a disposició dels participants a 

cadascun dels espais de treball. 

- Ús de mascareta per part dels participants, en funció de la normativa vigent a 

cada moment. 

- Els materials del curs seran d’ús individual i no es compartiran, ja siguin 

aportats per l’organització o pels participants (instruments propis, bolígrafs, 

paper, etc...). En el cas dels materials aportats per l’organització seran 

desinfectats abans i després de posar-los a disposició dels alumnes. 

- Trobada inicial de les activitats diàries a l’exterior de l’edifici. Les entrades i 

sortides a l’edifici es faran de forma esglaonada en intervals que evitin 

aglomeracions i amb circuits independents d’entrada i sortida. 

- Adaptació dels continguts i metodologia de cadascuna de les sessions amb 

motiu de l’adopció de les presents mesures d’higiene i prevenció 
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