
 
 

NORMATIVA D’ÚS DELS 
ESPAIS DE CREACIÓ D’EÒLIA I+D 

  
  
QUAN PODEU RESERVAR ELS ESPAIS? 
 

- Podeu sol·licitar reserves d’aules i espais de creació en l’horari lectiu del 
centre, sempre i quan estiguin disponibles. L’horari del centre és de dilluns a 
dijous de 8 a 22h, divendres de 8 a 21h, i dissabtes de 10 a 14h. 
 

- L’escola es reserva el dret de cancel·lació de la reserva en qualsevol moment 
per qüestions acadèmiques; sempre sereu avisats via mail o telèfon. 
 

  
COM HEU DE RESERVAR ELS ESPAIS? 
 

- Les reserves s’han de fer sempre via mail al Cap de recepció 
(eolia@eolia.cat) amb 48 hores d’antel·lació mínima.  

 
- Al mail heu d’indicar tots aquests camps: 

 
o Nom i cognom de la persona responsable de la reserva 
o Títol del projecte teatral 
o Dia/dies de la reserva, amb hora d’entrada i hora de sortida 

 
- No es poden fer reserves fixes durant un període de temps llarg. Cada setmana 

s’han de renovar les reserves per la propera, i així successivament.  
 

- Qualsevol reserva que no compleixi aquests termes no serà vàlida i no tindrà 
resposta per part de l’escola. 

  
  
QUÈ HEU DE TENIR EN COMPTE EL DIA D’ASSAIG? 
 

- Les aules disposen d’equip de música, però no de cable adaptador per tauletes 
o telèfons mòbils. Caldrà que en porteu un cable minijack-minijack. 

 
- Si teniu necessitats especials de material d’assaig, cal que feu una petició 

específica al cap de Recursos Materials i Serveis (ignasi@eolia.cat) 
 

- Cal que respecteu el material dels espais. 
 

- En finalitzar la reserva, cal que deixeu l’aula endreçada (mobiliari arraconat, 
llums i aires apagats). Si heu trobat l’aula desendreçada cal que ho 
comuniqueu a recepció prèviament a l’inici de l’assaig. 

  
 
 PENALITZACIONS 
 

- Si després de fer servir l’aula es detecta que heu deixat aparells de música, 
llums o aires encesos, l’escola es reserva el dret d’anul·lar la cessió d’espais a 
la companyia. 
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