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Aquest estiu és un estiu diferent i des d’Acció Musical es treballa intensament per 
garantir que les nostres propostes  s’adaptin al moment que estem vivint. Després del 
confinament pensem que les activitats d’estiu han de ser una gran ajuda per 
desconnectar, gestionar les emocions i recuperar el sentit de la normalitat  per 
permetre que tornin a ser nens i nenes.  
 
Us expliquem com serà enguany l’ ARTESTIU complint amb els protocols emesos per 
Sanitat i Joventut.  
  

- GRUPS DE CONVIVÈNCIA DE 10 PERSONES:  
L’ ARTESTIU està ubicat a l’escola de música Artcàdia. Depenem de les inscripcions, 
però màxim hi haurà 2 grups de convivència, cada un de 10 persones.  
Cada grup té una persona/monitor referent (persona dirigent) que estarà amb ells tota 
la setmana. També hi haurà el monitor “corretorns”, especialista en una de les 
disciplines artístiques, completant l’equip. D’acord amb la normativa, a cada grup, un 
dels monitors és el “Responsable de seguretat i higiene” que vetllarà pel compliment 
de les mesures i garanteix la formació i informació cap als nens i nenes.  
 

- ENTRADES I SORTIDES: 
Si hi ha prou inscripcions per fer 2 grups de convivència, les entrades i sortides es 
faran esglaonades, 10 minuts de diferència per assegurar la distancia entre grups i 
evitar aglomeracions.  
 

- RENTAT DE MANS: 
A l’inici  i al final de cada activitat es realitzarà un rentat  de mans , bé amb aigua i 
sabó o amb solució hidroalcohòlica. A cada espai (interior o exterior) hi haurà la 
possibilitat de fer-ho.  
 

- ÚS DE MASCARETES: 
Els nens i nenes hauran de portar la mascareta de casa.  
Sempre que no es pugui mantenir la distància recomanada s’utilitzarà.  
 

- ÀPATS (esmorzars i dinars) 
Els esmorzars es faran en el mateix grup de convivència i en un espai reservat a l’aire 
lliure amb ombra (pati). Hauran de portar la seva cantimplora de casa.  
 



S’habilitarà un espai “menjador” pels nens i nenes que es quedin fins a les 15h de la 
tarda amb dinar de carmanyola. En aquest espai es mantindran les distàncies  entre 
els grups de convivència. Els utensilis són individuals i portats de casa.A l’espai del 
menjador hi haurà una nevera i un microones.  

 
- CONTROL DE TEMPERATURA: 

Cada matí, a l’arribada es controlarà la temperatura corporal amb un termòmetre 
frontal. Es farà un registre documentat.  
 

- MAXIMITZACIÓ DE NETEJA I DESINFECCIÓ: 
Els espais es ventilaran després de cada activitat durant un mínim de 10 minuts.  
Es farà una neteja i una desinfecció diària de tota l’escola. L’espai de menjador es farà 
després dels àpats.  
El material utilitzat es desinfectarà després de cada ús. Els dies que toqui jocs d’aigua 
cada nen i nena portarà la seva tovallola rentada a casa amb alta temperatura. 
  

- DECLARACIÓ RESPONSABLE: 
Les famílies hauran de signar una declaració responsable que el nen/a participant 
reuneix els requisits de salut i de coneixement del context de pandèmia actual i les 
circumstàncies i risc que comporta.  
 

- QUI POT PARTICIPAR A L’ARTESTIU? 
Els nens i nenes han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup.  
• absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els 
infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no 
covid-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible 
• no convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 
en els 14 dies anteriors. 
• en infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats 
pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus 
d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la covid-19. 
 
 
 
 
 
A banda de tota aquesta normativa, ens agradaria explicar-vos també el dia a dia que 
viurem amb els vostres fills i filles a l’ ARTESTIU. La nostra manera de treballar està 
molt lluny de parlar únicament de normatives i mascaretes. Volem oferir-vos, la qualitat 
i la proximitat de sempre.  
 
Cada setmana començarem un PROJECTE artístic diferent a través de la MÚSICA, el 
MOVIMENT (expressió corporal)  i les ARTS PLÀSTIQUES.  El treball per projectes 



ens permet desenvolupar  de manera interdisciplinar i globalitzadora un aprenentatge 
significatiu per competències. Treballar en valors i de forma cooperativa, atendre a la 
diversitat i potenciant les habilitats socials i afavorint la confiança i l’autoestima. 
Us fem arribar un horari simplificat perquè pugueu veure de manera ràpida la 
planificació setmanal. En el cas de l’ARTESTIU, els projectes es desenvolupen a partir 
d’un conte.  
 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9'00-9'15 Benvinguda Benvinguda Benvinguda Benvinguda Benvinguda 

9'15-10'00 Conte i teatre Conte i teatre Conte i teatre Conte i teatre 
Ultimem detalls 

10'00-11'00 Música plàstica Música Música 

11'00-11'30 ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR 

11'30-12'15 plàstica Música plàstica 
JOCS D'AIGUA PRESENTACIÓ! 

12'15-13'15 moviment moviment moviment 

13'15-13'30 recollim recollim recollim recollim recollim 

13'30-14'30  
o 
13'30 -15 

acollida migdia 
(opció dinar de  
carmanyola) 

acollida migdia 
(opció dinar de  
carmanyola) 

acollida migdia 
(opció dinar de  
carmanyola) 

acollida migdia 
(opció dinar de  
carmanyola) 

acollida migdia 
(opció dinar de  
carmanyola) 

 
A partir de les 15h de la tarda hi ha l’opció de l’ Aula de Suport a l’ Aprenentatge a 
partir d’infantil 5 anys amb un equip format per psicòlegs i estudiants d’eduació 
primària.  
 
Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte (acciomusicalcastellar@gmail.com) 
 
Atentament 
 
Equip d’ Artestiu 

 
 
  
 

 


