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MESURES DE PREVENCIÓ PER EL COVID-19 

El Swing és un ball enriquidor , divertit i sobretot, social i per això aquest 
curs prenem algunes mesures per tal de gaudir-lo amb la màxima 
seguretat. 

 

• Les classes seran en grups reduïts. A les classes de ball hi haurà un 
màxim de 6/8 persones. 

• Si et vols apuntar a un ball en parella cal que t’inscriguis en 
parella. Si no en tens, millor que t’apuntis a un curs de ball en el 
que puguis ballar individualment com Jazz Steps, Swing Solo o 
Charleston. 

• A les classes de Lindy Hop no hi haurà canvi de parella. 
• Mentre preneu la classe estareu a una distancia mínima de la 

resta de companys o parelles de 1,5 metres. 
• A l’entrada et prendrem la temperatura. No vinguis a classe si et 

trobes malament o tens febre. Disposaràs de gel hidroalcohòlic 
per desinfectar-te les mans. 

• No es pot entrar a la sala de ball amb el calçat del carrer. A 
l’entrada trobaràs uns bancs on et podràs canviar les sabates per 
unes altres que només utilitzaràs per ballar. Un cop t’hagis posat 
les sabates de ball, et polvoritzarem alcohol a les soles. 

• A les classes, els professors portaran mascareta (i també guants a 
les de Lindy Hop). Els  alumnes cal que porteu mascareta mentre 
preneu la classe.  

• Acabarem la classe 5 minuts abans per tal de fer els canvis de 
grup de forma esglaonada. L’aforament al vestuari és de 2 
persones i al vestíbul de l’entrada és de 4 persones màxim. Us 
preguem que espereu el vostre torn mantenint la distancia de 
seguretat.  

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració! 
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