DISPOSICIONS I DINÀMIQUES RELATIVES A LA VISITA DE GRUPS AL MUSEU
NACIONAL D’ART DE CATALUNYA

•

Amb les noves mesures sanitàries i de seguretat pel Covid-19, s’estableix al Museu
Nacional d’Art de Catalunya que els grups escolars seran del màxim d’alumnes que
estipuli cada centre per als grups d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Cicles
Formatius, no sobrepassant el màxim de 30 alumnes i dos acompanyants. El Museu,
prèvia informació a l’escola o institut, i tenint en compte les característiques d’alguna de
les activitats del programa educatiu, podrà reduir la ràtio d’alumnat per grup. Els grups
no escolars podran ser de, com a màxim, 20 persones i dos acompanyants.

•

Es permetrà l’accés a la mateixa col·lecció de, com a màxim, un grup de visitants cada
30 minuts, mantenint sempre les normes de no més d’un grup per àmbit.

•

Dins del Museu són d’ús obligatori les mascaretes i mantenir la distància de seguretat
de dos metres entre persones per tots els grups. Pels grups d’escoles i instituts, que
funcionen segons els grups estables de convivència, també són d’ús obligatori les
mascaretes (excepte els menors de 6 anys) i no caldrà mantenir la distància de
seguretat entre l’alumnat del mateix grup, però sí que caldrà mantenir-la amb la resta
de públic.

•

El Museu es reserva el dret d’impedir, momentàniament, l’accés dels grups a les sales
segons l’afluència de públic del moment.

•

De moment, fins a nou avís, el servei de consignes està fora de servei i no es permet
l'entrada amb bosses, motxilles, paraigües i altres objectes superiors als 35 x 35 x 25.

•

En el moment de l’entrada al Museu, el/la responsable del grup es dirigirà al taulell
d’acollida de grups i informació. Mentre duri el tràmit, el grup haurà de romandre a
l’espai indicat pel personal d’atenció al públic.

•

El/la responsable del grup mostrarà la carta de confirmació de la reserva en format
digital al taulell d’acollida de grups i informació.

•

Pel que fa al pagament de les visites guiades o, si s’escau, de les entrades de grups,
es realitzarà prèviament per transferència bancària o amb targeta de crèdit al taulell
d’acollida de grups i informació.

•

La reserva de grup realitzada prèviament dóna dret a efectuar una visita en la franja
horària reservada. En aquest sentit, es demana màxima puntualitat per tal de respectar
la visita còmode i segura per tots els grups.

•

El/la guia i/o el professorat del grup serà en tot moment el responsable del compliment
de les normes i dinàmiques dins del Museu exposades en aquest document.
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