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1. A
Accés al
a centrre
Req
quisits d'aaccés:
Per aassistir al cen
ntre s’ha de complir els següents reqquisits:
 Absènciaa de simpttomatologiia compatib
ble amb la COVID-1 9 (febre, tos,
t
dificultat
respiratò
òria, malestarr, diarrea...) o amb qualssevol altre quadre
q
infeccciós.
 No convvivència o contacte
c
esstret amb positiu
p
confiirmat o simpptomatologiia compatib
ble
en els 144 dies anterio
ors.
m són la peixxera i les aul
ules no previistes per a lees
No ees permetrà el pas als esspais no habbilitats, com
provees.

Alum
mnat





La setmaana anteriorr a les prove
ves l'alumnatt rebrà un correu
c
electrrònic amb la
l informaciió
dels horaaris i portes d’entrada i ssortida del centre.
c
No es peermetrà l'acccés a l'edificii a les famíliees i acompanyants de l'aalumnat, excceptuant els
pianistes repertoristees, que s'hauuran d'acrediitar amb DN
NI.
El candiddats han de portar tot ell material neecessari per a la realitzacció de les prroves::
DNI, bo
olígraf, llapis i goma.
No es peermetrà l'ús dels telèfonss mòbils durrant la realittzació de les proves.

2. D
Desenvvolupament d
de les proves
p
Messures geneerals






S'evitarà l'intercanvi de material
al o paper amb els alum
mnes. L'alum
mnat no hau
urà de portaar
fotocòpiees de les partitures
p
p er al tribun
nal. Amb antelació
a
suuficient es demanarà
d
a
als
candidatss, via correu
u electrònic,, el llistat deel repertori de
d la prova d’instrumen
nt, per tal quue
des de la biblioteca es
e posi a dispposició de laa comissió avaluadora..
a
L'ús corrrecte de la mascareta
m
seerà necessarii sempre que sigui comppatible amb
b la realitzaciió
de la pro
ova.
Com a norma
n
bàsicaa la distànciaa física míniima serà de 2 metres (44m2 d'espai d'ocupació), i
de 4 mettres durant els
e exercicis de veu o insstrument.
Pianos i material d’ús
d
compaartit: És obligatori per a tothom reentar-se acu
uradament lees
mans abaans i després d’utilitzar--los.
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2.1. Llenguatge. Provaa escrita



Disposicció
-Separaciió de les cad
dires: 2 metrres.
Mesures de protecció
ó
-Ús dels gels hidroalccohòlics perr a les mans,, abans i dessprés de la reealització dee l'exercici.
-Ús correecte de masccareta.

2.2. Llenguattge. Provaa de lecturra



Disposicció
-Separaciió de la com
missió avaluaadora durantt la realitzaciió dels exerccicis: mínim de 4 metress
Mesures de protecció
ó
-Ús dels gels hidroalcohòlics perr a les mans, abans i dessprés de la reealització dee l'exercici.
-Ús correecte de masccareta.

2.3. Prova d'iinstrumen
nt




Disposicció
-Separaciió de les cad
dires a la salaa d'espera: 2 metres.
-Separaciió de la com
missió avaluaadora durantt la realitzaciió dels exerccicis: mínim de 4 metress
Mesures de protecció
ó
-Ús dels gels hidroalcohòlics perr a les mans, abans i dessprés de la reealització dee l'exercici.
-Ús correecte de masscareta (sem
mpre que siguui compatible amb la reealització dee la prova: els
e
instrumeents de vent tocaran darrrere d'una mampara).
m

