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NORMATIVA INTERNA 

Aula Escènica de Palma 

 

Assistència 

És un deure de l’alumnat assistir a classe i justificar degudament les faltes d’assistència. El màxim 

de faltes d’assistència a què pot arribar un alumne és de 8 faltes justificades a l’any. Si no se’n 

presenta el justificant, es considerarà que es comet una falta lleu. Dues faltes lleus suposaran 

una falta greu, que serà motiu de pèrdua de l’oficialitat i de la plaça.  

La pèrdua d’oficialitat implica que l’alumne serà considerat de nou ingrés i, per tant, no serà 

antic alumne, amb la qual cosa perdrà el dret a continuïtat. 

Queda totalment prohibit dur acompanyants (amics, germans, pares, padrins...) a les classes de 

l’Aula Escènica. Al llarg del curs s’oferiran classes obertes en què els alumnes hi podran dur 

convidats.  

 

Carnets 

Els alumnes de l’Aula Escènica tindran un 10% de descompte per als espectacles del Teatre 

Principal i un 50% per als organitzats per l’Ajuntament de Palma. 

És imprescindible presentar el carnet d’estudiant de l’Aula Escènica perquè els descomptes 

s’apliquin.  

En cas de no presentar-se el carnet, els descomptes no s’aplicaran. 

 

Circulars 

Al llarg del curs s’entregarà tota una sèrie de circulars als alumnes per a informar-los sobre 

diferents activitats que es duguin a terme des de l’Aula Escènica. S’entregaran dos tipus de 

circulars: 1. Circulars informatives; 2. Circulars d’autoritzacions. Aquestes darreres hauran de ser 

signades pels pares i tornades el següent dia de classe per a entregar a les professores de l’Aula 

Escènica. En cas de no rebre-les, els alumnes poden perdre l’oportunitat de participar en les 

activitats citades a les circulars.  

 

Faltes quant a comportament 

Si un alumne manté una conducta disruptiva dins l’aula s’avisa els pares, les mares o tutors legals 

amb una nota escrita, un whatsapp, una telefonada, etc. Si és una nota escrita l’alumne l’ha de 

retornar a la professora de l’aula firmada pel pare, la mare o el tutor legal.  
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Per conducta disruptiva s’entén incomplir les normes, desobeir, ignorar els límits, tenir 

comportaments desafiadors, iniciar discussions, molestar el grup, interrompre, etc.  

Aquestes conductes es poden exemplificar en comportaments que alteren l’harmonia de l’aula 

(tant física com virtual), com per exemple arribar tard o sortir de classe més prest per sistema, 

connectar-se i desconnectar-se seguidament en una mateixa sessió (en el cas de les classes 

impartides en línia), contestar malament a la professora o a la resta de companyes i companys, 

tenir una actitud no participativa a les propostes educatives proposades pel professorat, mostrar 

deixadesa/indiferència a l’hora de fer activitats, consultar el mòbil constantment, faltar al 

respecte o un o a més membres del grup, etc. Tots aquests comportaments dificulten el procés 

d’ensenyament-aprenentatge del grup.  

Per tant, als tres avisos per a comportament disruptiu dins l’aula l’alumne/a és expulsat/ada i 

perd el seu dret a la plaça de continuïtat, que es pot oferir als alumnes que estan en llista 

d’espera. L’alumne/a expulsat/ada perd el dret a reclamar la quantitat abonada pel curs regular.   

 

Instal·lacions del Mar i Terra 

L’alumne ha de vetlar pel bon funcionament dels espais del Mar i Terra i tenir cura del material 

de l’Aula Escènica. S’ha de procurar sempre reciclar els materials i s’ha de tenir especial esment 

en els residus o els excedents de pintura o altres materials de manualitats. No es poden llançar 

per l’inodor o pel lavabo de les instal·lacions. Després de cada activitat s’ha de recollir tot el 

material utilitzat. La roba o les pertinences que es deixin a les instal·lacions romandran al 

magatzem de l’Aula Escènica perquè puguin tornar-se al seu propietari o propietària.  

 

Llengua vehicular 

La llengua vehicular de l’Aula Escènica de Palma és el català. Les classes de tots els grups seran 

impartides en català i les obres que es representin també seran en llengua catalana.  

 

Ocupació de l’espai fora d’hores lectives 

Els alumnes podran ocupar les aules del Mar i Terra sempre que se segueixin els següents 

requisits. 

1. Els alumnes dels grups Adolescents, Joves, Adults, i els del grup Matx d’Impro podran 

ocupar una aula una hora abans de l’inici de les seves classes sense haver-ho de 

sol·licitar amb antelació (sempre que compleixin els punts 3 i 4 del present apartat). 

2. Els alumnes podran ocupar una aula fora del seu horari lectiu sempre que ho sol·licitin 

amb una setmana d’antelació (sempre que compleixin els punts 3 i 4 del present 

apartat). 

3. Tots els alumnes que ocupin l’Aula hauran de signar un document (on hi hauran d’indicar 

els seus noms i llinatges) abans d’ocupar l’aula, que hauran d’entregar degudament 

emplenat als cap de sala del Teatre Mar i Terra. 

4. Tots els alumnes signants hauran de mostrar el carnet d’estudiant.  
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5. Tots els alumnes signants hauran entregat una autorització materna/paterna prèvia a 

l’Aula Escènica on s’autoritzarà l’alumne menor d’edat a ocupar les aules del Mar i Terra 

sense la tutela d’una professora o professor. 

6. En cas que els alumnes NO compleixin alguns dels punts 3 o 4 d’aquest document, NO 

se’ls permetrà l’entrada a l’Aula. 

7. L’ocupació de les aules del Mar i Terra sempre tindrà una finalitat educativa i pedagògica 

directament vinculada amb l’activitat de l’Aula Escènica de Palma. 

8. Queda totalment prohibit que qualsevol persona (amics, familiars, parelles...) entrin a 

les aules del Teatre Mar i Terra amb el grup sol·licitant de l’espai.  

9. L’Aula Escènica de Palma es reserva el dret de revocar aquesta opció d’ocupació de 

l’espai en cas que no es compleixi o respecti la normativa descrita.  

 

Tauler d’anuncis 

L’estudiant de l’Aula Escènica té dret a utilitzar el tauler d’anuncis de l’Aula per a dinamitzar-lo, 

sempre que el contingut estigui directament relacionat amb l’Aula Escènica i les seves activitats. 
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PLA DE CONTINGÈNCIA 

Aula Escènica de Palma 

Curs 2020-2021 

 

Aquest document és susceptible de canvis en funció de les directrius que marqui la Conselleria 

de Sanitat. Totes les novetats en relació amb aquest Pla de contingència es publicaran al web 

de l’Aula (www.emteatre.cat), on es podran consultar actualitzades.  

 

SITUACIÓ GENERAL 

La situació derivada de la crisi sanitària obliga a preveure un pla de contingència, que es podrà 

modificar i adaptar segons l’evolució de l’epidèmia. S’atendran, així, les instruccions i les 

directrius de les autoritats sanitàries.  

Davant d’aquesta situació, des de l’Aula consideram convenient donar continuïtat a l’activitat 

formativa presencial dels nostres alumnes. Això no obstant, si es torna a presentar la situació de 

confinament les classes es continuarien fent de manera virtual, seguint les noves pautes que 

marcaria l’Aula, amb l’objectiu de garantir la qualitat en la formació dels alumnes. 

Per a respondre a aquesta situació l’Aula Escènica de Palma estableix aquest Pla de contingència, 

sempre pendent de l’evolució de la situació per a adaptar-s’hi.  

 

 

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 

Mesures de prevenció als diferents espais  

Aules. Les ràtios d’alumnes han de ser de 20 per grup com a màxim. Tots els alumnes i 

els professors de l’Aula Escènica han de dur mascareta durant les sessions a l’aula. 

Les aules s’han de ventilar periòdicament i, sempre que sigui possible, s’han de mantenir 

les portes i/o les finestres obertes.  

Pati. La sortida al pati ha de ser esglaonada, de manera que els alumnes no hi 

coincideixin en cap moment. Cada alumne ha de dur el seu berenar i la seva beguda. Els 

aliments i les begudes no es poden compartir. Durant el berenar, els alumnes es poden 

llevar la mascareta, sempre mantenint com a mínim 1 metre i mig de distància amb els 

altres.  

Entrades i sortides. Les entrades i les sortides han de ser esglaonades per diferents 

portes d’accés. A l’entrada del centre hi haurà sempre gel hidroalcohòlic i serà obligatori 

emprar-lo a cada entrada i cada sortida. 
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Requisits d’accés al centre 

La família/els tutors legals dels alumnes –o els alumnes si són majors d’edat– han de verificar 

abans d’acudir a l’Aula l’estat de salut del seu fill o filla o de si mateixos (en el cas dels adults) i 

comprovar que no tenen una temperatura corporal superior a 37°C o que no presenten cap altre 

símptoma de la taula de referència.  

No es pot acudir al centre si l’infant, l’adolescent o la persona adulta presenten algunes de les 

situacions següents: 

• Estan en aïllament perquè han donat positiu de covid-19. 

• Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular. 

• Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19. 

• Estan en període de quarantena domiciliària per haver estat identificats com a contacte 

estret amb alguna persona diagnosticada de covid-19. 

 

 

Taula de símptomes 

 

 

Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene 

Per a assegurar que tota la comunitat educativa coneix el protocol d’actuació davant el covid-

19, cada professor n’ha de fer una explicació a l’inici del curs, en què s’han de presentar les 

mesures per a adoptar, que s’hauran d’aplicar al llarg del tot el curs si les autoritats sanitàries 

no estableixen el contrari.  

 

Calendari  

Des de l’inici de curs l’Aula proposa un calendari acadèmic que podrà quedar alterat per 

l’evolució de la situació i segons les directrius governamentals o que marquin les autoritats 

sanitàries.  
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Baixes i substitucions 

Si s’ha de substituir puntualment qualque professor el substitut ha de conèixer i seguir 

estricament les normes de protocol establertes per l’Aula.  

 

Comunicació amb les famílies 

L’eina principal de comunicació amb les famílies és l’adreça electrònica facilitada el dia de la 

inscripció. D’altra banda, s’emprarà l’aplicació What’sApp per a crear un grup de classe com a 

mitjà de comunicació directa amb el professorat.  

S’ha d’evitar al màxim la reunió presencial per a contactar amb els professors i només s’ha de 

dir a terme si és estrictament necessària.  

Això no obstant, tant els pares com els alumnes disposen del telèfon de contacte de l’Aula: 971 

791 231, per a resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir.  

 

Possibles contagis 

Si es detecta un possible contagi de covid-19, la família o l’alumne (en el cas dels majors d’edat), 

n’han d’avisar tan aviat com sigui possible l’Aula Escènica a través del telèfon de contacte 971 

791 231 o l’adreça electrònica info@emteatre.cat, i n’han de verificar la recepció.  

En aquest cas, l’Aula es posarà en contacte amb el grup i el professor corresponent per a avisar-

los-en i anul·lar les sessions fins que es compleixin les directrius que, per a aquest cas, marquin 

els serveis sanitaris.  

 

En cas de confinament 

Si es torna a establir un estat de confinament durant el qual el Govern prohibeixi l’assistència 

presencial a les classes de centres educatius, l’Aula Escènica de Palma continuarà oferint les 

classes de manera virtual emprant una plataforma virtual com ara Zoom o similar. Per a garantir 

la màxima assistència dels alumnes a aquestes noves sessions, l’Aula Escènica continuarà fent 

classes en els mateixos horaris en què es duen a terme les classes presencials. 
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