PROTOCOL D’ACTUACIÓ I DE MESURES PREVENTIVES EN
L’ACCÉS AL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

ESCOLES AL PALAU
Citació de les escoles
a) Cada escola serà convocada a una hora d’arribada esglaonada i tindrà adjudicat un punt
de trobada al perímetre exterior del Palau.
Els punts de trobada establerts estaran senyalitzats:
Punt A: Carrer Amadeu Vives (cantonada amb el carrer Sant Pere més alt)
Punt B: Carrer Sant Pere més alt (davant de les portes giratòries)
Punt C: Carrer Ortigosa (cantonada amb el carrer Amadeu Vives)
Punt D: Palau de la Música (cantonada amb el carrer Sant Pere més Alt)

Entrada i accés a la sala
a) Cada escola vetllarà perquè els seus alumnes i els diferents grups de convivència
s’esperin de forma ordenada en el punt de trobada corresponent (al voltant del perímetre
del Palau de la Música) fins que el personal del Palau els indiqui que poden adreçar-se
a la porta d’accés a l’edifici.
b) L’accés al Palau serà pel carrer Amadeu Vives (cantonada amb el carrer Sant Pere més
alt).
Abans d’entrar s’efectuarà la desinfecció de mans i calçat.
L’ús de la mascareta serà d’us obligatori a partir de 6 anys i d’ús recomanable a partir
de 3 anys.
c) El personal del Palau supervisarà que es mantingui la distància de seguretat entre els
diferents grups de convivència per accedir a la Sala de concerts. En el cas que abans de
l’inici del concert algun alumne/a necessiti accedir als banys, el professorat ho
comunicarà al personal del Palau, que els indicarà a quin bany poden accedir i el
nombre màxim de persones que poden desplaçar-s’hi.
d) No es lliuraran programes de mà.
e) El servei d’ascensor només el podrà utilitzar una persona i l’ascensorista.
f) L’accés a la sala es realitzarà segons l’itinerari marcat al planell adjunt.
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Sortida de la sala
a) Un cop acabi l’espectacle, els alumnes es quedaran asseguts a la seva butaca fins que
el personal del Palau els indiqui que poden sortir. El recorregut de sortida està indicat
en el planell adjunt.
g) Per evitar aglomeracions, en cas d’haver de fer ús dels banys, el professorat ho
comunicarà al personal del Palau, que els indicarà a quin bany poden accedir i el
nombre màxim d’adults/alumnes que poden desplaçar-s’hi.

Climatització, neteja i desinfecció
El Palau disposa d’un sistema de climatització amb renovació d’aire automàtic.
Abans i després de cada concert es netegen i desinfecten la sala i les butaques.
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