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CENTRE CÍVIC CAN CASTELLÓ
PROTOCOL DE SEGURETAT
A conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, i seguint la normativa sanitària
vigent, hem implementat un seguit de mesures higièniques i de contenció per tal de garantir la
seguretat de totes les persones que feu activitats al Centre Cívic Can Castelló:

TALLERS CULTURALS
Informació general sobre els tallers
Primer:
S’han programat menys tallers que els que s’ofereixen habitualment.
• Això ens permet deixar franges entre tallers per procedir a la neteja i ventilació de les
aules.
• Els horaris d’accés i sortida de les aules del centre es puguin diversificar per tal que no es
produeixin aglomeracions a les zones comunes (passadissos, lavabos, vestíbul, ...)
• No es permet la lliure circulació pel centre.
Segon:
Els aforaments permesos a les aules s’han reduit per:
• La reducció dels aforaments ens permet garantir les distàncies de seguretat dins dels
espais docents.
• S’ha habilitat un punt d’entrada i de sortida del centre.
•

Tercer:
Tots els tallers que impliquin compartir material o interacció directa i proximitat han quedat
temporalment anul·lats o es faran en format online (per exemple: cuina).
Quart:
El material de treball d’ús compartit dels tallers de ioga, pilates, gimnàstica de manteniment
i zumba (màrfegues, pilotes gegants, coixins, peses, etc) no es podrà fer servir. Per tant, us
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demanem que cadascú porti de casa el seu propi material, de manera que en pugueu fer
un ús personal i intransferible.

Informació sobre les matriculacions
• Us demanem que prioritzeu el fet de realitzar les vostres inscripcions online.
• Si necessiteu venir a fer-les de forma presencial, heu de demanar cita prèvia i efectuar el
pagament amb targeta.

Informació sobre els espais docents
Accés al centre cívic i a les aules
• És obligatori accedir al centre amb la mascareta de seguretat posada (tapant boca i nas),
desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic en entrar-hi i respectar la distància de
seguretat.
• El personal del centre us indicarà l’aula on tindrà lloc la vostra classe, seguint els itineraris
que hem traçat per evitar aglomeracions. Si feu classe a la 1a o 2a planta, tingueu en compte
que només podreu accedir a les escales quan una persona de l’equip del centre us doni pas,
així evitarem encreuaments amb les persones que baixen en acabar el seu taller o activitat.
• Preguem que no us espereu als passadissos abans d’entrar a l’aula; trobareu les aules
obertes, de manera que podreu accedir-hi i asseure-us sense que es facin
aglomeracions als espais comuns;
• Un cop asseguts/des no podreu canviar-vos de lloc. Les cadires no es poden moure del lloc
on estan situades, ja que s’han de respectar les distàncies de seguretat en tot moment.
• S’evitarà, si és possible, posar en funcionament els aparells de clima del centre. Es
mantindran parcialment obertes les finestres mentre hi hagi activitat als espais per tal
d’afavorir la ventilació.
• Els lavabos de les plantes 0 i 1 estaran en funcionament. Només podrà accedir-hi una
persona alhora. Si està ocupat caldrà esperar-se fora mantenint la distància de seguretat.
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Aules i espais docents
• L’ús de la mascareta és obligatori a l’interior de les aules en totes aquelles activitats
docents.

Sala d’exposicions
Els aforaments vindran marcats per les mesures del Departament de Salut de la Generalitat
vigents.
• La reducció dels aforaments ens permet garantir les distàncies de seguretat dins dels
espais docents.
• La sala d’exposicions es troba a la planta baixa.
• Per veure l’exposició heu d’accedir per la porta principal del centre.
• Durant la visita s’ha de mantenir la distància de seguretat entre els visitants i cal dur posada
la mascareta.
• Un cop acabada la visita, heu de sortir per la porta de darrere de la sala que dona al carrer
Freixa; d’aquesta manera evitarem aglomeracions i encreuaments.

Vestidors
• Els vestidors no estan en funcionament.
• Per a les activitats físiques cal portar posada de casa la roba esportiva, una estoreta
per poder-se estirar a terra, una tovallola i calçat esportiu i/o una muda de mitjons
exclusius per a la realització de l'activitat per poder entrar al gimnàs.
• També cal portar una bossa per guardar-hi els teus objectes personals.

Gimnàs
• La porta d’accés estarà oberta perquè hi pugueu anar entrant i acomodant-vos.
• Si us plau, no us quedeu al passadís. És millor que entreu i us aneu col·locant sobre les
marques del terra.
• Si us plau, tingueu en compte que no es podrà fer ús del material comú (màrfegues, peses,
pilotes, coixins, etc). Per tant, porteu la vostra pròpia estoreta i, si us cal, coixí i manta.
• Com que els vestidors estan tancats i els lavabos estaran restringits, us demanem que
vingueu canviats de casa.
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Lavabos
• Els lavabos de les plantes 0 i 1 estaran en funcionament.
• L’accés als lavabos està restringit.
• Només podrà accedir-hi una persona.
• Si està ocupat caldrà esperar-se fora mantenint la distància de seguretat

Nota important.
En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat
governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual has estat inscrit/a de
forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) el
centre podrà adaptar aquesta activitat perquè es pugui realitzar de forma virtual, i es reserva
el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no
suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.
Barcelona, juny de 2021

