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EIX 1. LIMITACIÓ DE CONTACTES

Control i organització d'accessos i circulació de persones
en el centre
Per evitar aglomeracions i garantir que es mantingui una distància de seguretat establerta per les autoritats
sanitàries i educatives (i que actualment, d’acord amb l’article 9 del RDL 21/2020 és de 1,5), s’adopten les
següents mesures:

 Sobre els punts d’accés i sortides: S’estableix el punt d'accés del centre, la porta dreta i el punt de
sortida del centre, la porta esquerra.

 Sobre les restriccions en els accessos: Només els alumnes, professors, personal de l’escola i
persones autoritzades podran accedir al centre.

 Sobre la senyalització de les vies de circulació en l’interior de les instal·lacions: Estaran marcats
els sentits de la circulació a doble sentit en les zones comunes.

 Sobre l’ús de zones comunes i passadissos:
1.-S'habilitarà com a zona d’espera el replà ubicat al 1r pis i mai podran accedir més persones de les
indicades pel nombre d’aforament.
2.-En relació a l’aforament de l’Auditori, les entrades seran distribuïdes en relació a les normes d’aforament.



Sobre l’atenció al públic: Serà imprescindible sol·licitar cita prèvia per facilitar la pertinent
autorització d’accés al centre, aquestes autoritzacions es validaran una vegada exhaurida la via de
gestió telemàtica.



Els esdeveniments en els quals estigui prevista l’assistència de públic, hauran d’assegurar que es
pugui mantenir la distància interpersonal i el nombre de persones assistents recollit en la normativa
vigent.

 En cas de necessitat, una vegada iniciat el curs i fetes les valoracions oportunes es podran dur a
terme les intervencions necessàries per tal d’evitar aglomeracions innecessàries.

Aforaments dels espais
És imprescindible determinar l’aforament dels espais als quals es realitza l’activitat lectiva a partir de la
distància de seguretat establerta per les autoritats sanitàries i educatives.

Aspectes que es tindran en consideració:

 S’estableix i s’assenyala a l’entrada de cada aula l’aforament màxim a partir de la distància de
seguretat o els metres quadrats útils, descontant el mobiliari de cada aula.

 El mobiliari a l’aula serà el mobiliari necessari per a respectar l’aforament màxim. Per altra part,
cada aula disposarà dels faristols i cadires específiques, i no seran traslladades sota cap concepte pel
professorat o alumnat sense la pertinent autorització. També comptaran amb mampares de plexiglas.

 L’assignació de les aules per a la realització de les activitats lectives es durà a terme d’acord amb
l’equipament adequat pel correcte desenvolupament de l’assignatura.

 Prioritàriament, s’organitzaran els horaris de forma que l’alumnat de les assignatures teòriques i
col·lectives s’hagi de desplaçar el mínim de dies indispensable.

 Per tal de respectar l’aforament màxim dels diferents espais en què es realitza l'activitat lectiva i
assegurar així la distància de seguretat, les assignatures d’agrupacions com banda, en cas de
necessitat, seran desdoblades en dos torns/grups per ajustar-se a la normativa de les distàncies de
seguretat.

Protocols específics per especialitats o assignatures
Cal definir els protocols per a aquelles especialitats o assignatures que requereixen mesures específiques, i
que romandran penjades a les entrades de les aules pertinents.

Els professors seran els encarregats de desinfectar els instruments, aparells i tot el que s’hagi emprat, a més
de ventilar l’aula. Serà el professor que esperi l’alumne a l’entrada del centre, el qual s’haurà de fer les mans
netes i/o posar hidrogel. Per tots aquests motius, enguany les classes d’una hora seran de 55 minuts, i les de
mitja hora seran de 25 minuts.

Nadons i Música i moviment


Es davallen les ràtios per tal de complir amb les normes de distanciament de 1’5 metres tant a
l’escenari A com al B.



Aquest any degut a la situació no s’impartirà Nadons 1 i Nadons 2.



Durant aquest any les classes es faran a la Casa de Cultura, al 1r pis (ses Cases Noves)



Els alumnes s’hauran de descalçar abans d’entrar dins classe. Hauran de dur calcetins de casa.



L’alumnat haurà de dur els seus estris personals a classe, no es podran compartir entre companys ni
entre alumne/professor.



Utilitzar correctament la mascareta per part de professor i alumne, mantenint les distàncies de
seguretat i/o utilització de mascareta segons la normativa establerta en cada escenari. La mascareta
només serà obligatòria a partir de Música i Moviment 3.



Ventilació de l’aula de forma regular i freqüent, com a mínim 5 minuts entre classe i classe.



És responsabilitat del mestre la neteja de l’aula entre cada classe.

Assignatures teòriques (música)
 Es davallen les ràtios per tal de complir amb les normes de distanciament de 1’5 metres.
 Utilitzar correctament la mascareta per part de professor i alumne, mantenint les distàncies de
seguretat i/o utilització de mascareta segons la normativa establerta en cada escenari.

 Ventilació de l’aula de forma regular i freqüent, com a mínim 5 minuts entre classe i classe.
 Neteja dels teclats: És responsabilitat del professor la neteja de les tecles del piano, abans i després
de cada jornada a una aula.

 L’alumnat haurà de dur els seus estris personals a classe, no es podran compartir entre companys ni
entre alumne/professor.

Cant coral
 Mantenir la distància de seguretat de 3m entre els cantants.
 Respectar el nombre màxim de participants segons la normativa vigent.
 L’assignatura de cant coral es realitzarà a l’auditori, tenint en compte les mesures de seguretat
sanitària en relació a la distància personal.

 Ventilar la sala de forma regular i freqüent.
 Els cantaires han d’emprar mascareta així com el professor al llarg de tota la classe.
 En cas de pràctica amb acompanyament pianístic, s’ha de mantenir la distància de seguretat de 3m
entre el pianista i els membres del cor, i de 1.5m entre el director i pianista.

Cant individual
 Mantenir la distància de seguretat de 3m
 Ventilar la sala de forma regular i freqüent.
 Utilitzar correctament la mascareta per part de professor i alumne, mantenint les distàncies de
seguretat i/o utilització de mascareta segons la normativa establerta en cada escenari.

 En el cas de pràctica amb acompanyament, s’ha de mantenir la distància de seguretat de 3 metres
entre l’ instrumentista i el cantant.

Instrumentistes de vent
 Mantenir la distància de seguretat de 3m.
 Tractament de l'aigua produïda per la condensació en els pavellons dels instruments a causa de la
respiració:

 En cap cas es podrà deixar sobre el sòl per considerar-se material potencial de propagació del
virus.

 Dipositar-la en un contenidor específic per a eliminar les deixalles ubicat just a l’exterior, a
devora de la porta d’entrada de l’aula.

 Es prohibeix el bufar enèrgicament a través de l’ instrument per a netejar-ho.

 Ventilar la sala de forma regular i freqüent.
 Utilitzar correctament la mascareta per part de professor i alumne, mantenint les distàncies de
seguretat i/o utilització de mascareta segons la normativa establerta en cada escenari.

Bandes
 Mantenir la distància de seguretat de 3m. entre instrumentistes.
 Respectar l’aforament màxim que permeti mantenir la distància de seguretat.
 L’activitat serà realitzada a l’auditori.
 Tractament de l'aigua produïda per la condensació en els pavellons dels instruments a causa de la
respiració:

 En cap cas es podrà deixar sobre el sòl per considerar-se material potencial de propagació del
virus.

 Dipositar-la en un contenidor específic per a eliminar les deixalles ubicat just al exterior, a
devora de la porta d’entrada de l’aula.

 Es prohibeix el bufar enèrgicament a través de l’ instrument per a netejar-ho.
 Ventilar la sala de forma regular i freqüent.
 Utilitzar correctament la mascareta per part de professor i alumne, mantenint les distàncies de
seguretat i/o utilització de mascareta segons la normativa establerta en cada escenari.

Instrumentistes de teclat
 Abans de començar, cada pianista s’ha de rentar les mans d’acord amb les normes higièniques
bàsiques, o aplicar-se gel hidroalcohòlic o desinfectant pertinent.

 És responsabilitat del professor la neteja de les tecles del piano, abans i després de cada classe.
 Per a la neteja dels teclats, els mecanismes de les banquetes o de qualsevol material susceptible
d’haver estat emprat per l’alumne i/o professor s'emprarà un producte específic (solució

hidroalcohòlica que no sigui de base gel) per polvoritzar i netejar-los i es disposaran a l’aula de paper
o pedaços d’un sol ús.

 Ventilar la sala de forma regular i freqüent.
 Utilitzar correctament la mascareta per part del professor i alumne, mantenint les distàncies de
seguretat i/o utilització de mascareta segons la normativa establerta en cada escenari.

 Després de la neteja dels teclats, que anirà a càrrec del professor, tant professor com alumne s’hauran
de tornar a rentar les mans amb gel hidroalcohòlic .

 És obligatori utilitzar la mascareta correctament per part de professor i de l’alumne en tot moment
mentre duri la situació del COVID-19.

 En el cas de pràctica amb acompanyament, s’ha de mantenir la distància de seguretat entre el pianista
i l'altre instrumentista o cantant (almenys 3 metres en el cas d'instrumentistes de vent i cantants, i 1,5
metres en el cas dels altres instrumentistes).

Instruments de corda fregada i polsada

 L'alumnat haurà d’assistir a classe amb el seu propi instrument. En cap cas es podrà compartir l’
instrument ni qualsevol dels seus accessoris entre professor i alumne o entre alumnes.

 S’ha de mantenir la distància de seguretat entre el professor o pianista i alumne d’1,5m.
 Utilitzar correctament la mascareta per part del professor i alumne, mantenint les distàncies de
seguretat i/o utilització de mascareta segons la normativa establerta en cada escenari.

 Ventilar la sala de forma regular i freqüent.

Instruments de percussió
 En el cas del traspàs o utilització conjunta d’instruments el professor ha de netejar adequadament l’
instrument, abans i després de l’execució.

 En el cas de pràctica amb pianista acompanyant pianístic, s’ha de mantenir la distància de seguretat
entre el pianista i instrumentista d’1,5m.

 Ventilar la sala de forma regular i freqüent.

 Utilitzar correctament la mascareta per part de professor i alumne, mantenint les distàncies de
seguretat i/o utilització de mascareta segons la normativa establerta en cada escenari.

Música de cambra
 Mantenir la distància de seguretat de 3m entre els instrumentistes de vent/cantants i d’1,5 metres pels
altres instrumentistes.

 Respectar el nombre màxim de participants segons l’aforament establert.
 L’activitat serà realitzada a aules amples, assegurant l’acompliment de la distància de seguretat.
 Tractament de l'aigua produïda per la condensació en els pavellons dels instruments a causa de la
respiració:

 En cap ca es podrà deixar sobre el sòl per considerar-se material potencial de propagació del
virus.

 Dipositar-la en un contenidor específic per a eliminar les deixalles ubicat just al exterior, a
devora de la porta d’entrada de l’aula, queda totalment prohibit la col·locació d’aquest
contenidor a l'interior de l’aula.

 Es prohibeix el bufar enèrgicament a través de l’ instrument per a netejar-ho.
 Ventilar la sala de forma regular.
 Utilitzar correctament la mascareta per part de professor i alumne, mantenint les distàncies de
seguretat i/o utilització de mascareta segons la normativa establerta en cada escenari.

EIX 2. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL

Mesures d’higiene personals per prevenir el risc de
contagi
 Totes les persones que accedeixen al centre han de rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que
es facilitarà al punt d’higiene de l’entrada.

 Totes les persones que accedeixin al centre han de fer ús de mascareta higiènica , insistint en la seva
correcta utilització.

 Serà obligatori l’ús de la mascareta a les zones comuns en cas de no poder complir el distanciament
mínim establert per la normativa vigent.

 Es prendrà la temperatura abans de sortir de casa i, en cas de tenir més de 37,5ºC, ja no vendrà a
l’escola. Les seves sessions es suspendran.

 Es proveirà al personal treballador de l'equip de protecció adequat per a la realització de les seves
funcions, d’acord amb la normativa vigent.

 Quan els alumnes accedeixen a una aula, la primera activitat de classe serà conscienciar a l’alumnat
dels hàbits de prevenció, neteja, desinfecció i distanciament social. Serà responsabilitat del professor
vetllar pel compliment d’aquesta norma, i de l’alumne realitzar aquesta tasca amb diligència.

 S’instal·laran dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i
registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans freqüent a cada aula.

 La responsabilitat individual és imprescindible per a assegurar la salut col·lectiva.

Formació i sensibilització en mesures de prevenció i
higiene
La formació en les mesures d’higiene individual, de prevenció del risc de contagi i de desinfecció dels
equipaments particulars, comptarà amb la cartelleria de suport necessària i estratègicament ubicada.
El professor durant la primera classe lectiva del curs, explicarà les particularitats segons l’ instrument o
assignatura, en referència a les pautes de neteja i prevenció sanitària.
Mesures d’higiene personals per prevenir el risc de contagi:



Totes les persones que accedeixen al centre han de rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic
que es facilitarà al punt d’higiene de l’entrada.



Es prendrà la temperatura abans de sortir de casa i, en cas de tenir més de 37,5ºC, ja no vendrà a
l’escola. Les seves sessions es suspendran.



Es proveirà al personal treballador de l'equip de protecció adequat per a la realització de les
seves funcions, d’acord amb la normativa vigent.



Es rentarà amb gel hidroalcohòlic en començar i acabar cada sessió i totes les vegades que siguin
necessàries durant la mateixa.



S’anirà amb mascareta durant totes les seves anades i vingudes per l’escola.



S’establiran punts de neteja d’instruments als passadissos, amb desactivadors del virus i consells
per a la seva desinfecció en funció del tipus i les seves característiques.



La professora de 3-7 anys i els infants deixaran les sabates fora de l’aula i hi entraran sols amb
els calcetins.



La responsabilitat individual és imprescindible per a assegurar la salut col·lectiva.

Actuacions formatives adreçades a professorat
L’empresa Àmbits establirà el procediment formatiu per a la formació del professorat que es durà a
terme abans de l’inici de curs

MÒDUL I. Mesures de prevenció i protecció per a la reincorporació a l'activitat laboral Post
COVID-19
•

Informació bàsica COVID-19. En què consisteix la malaltia, mecanismes de transmissió,
simptomatologia i tractament.

•
•

Desplaçaments al treball. Recomanacions durant els desplaçaments en anar i tornar del
treball.
Organització del treball. Flexibilització d'horaris, organització de torns i teletreball.

•

En el centre de treball. Mesures de distanciament interpersonal, neteja i desinfecció dels
llocs de treball, gestió de residus i ventilació.

•

Mesures d'higiene personal. Correcta rentada de mans i mesures d'higiene respiratòria.

•

Equips de protecció personal. Utilització correcta dels guants i màscares.

•

Treballadors especialment sensibles. Grups vulnerables davant el COVID-19, valoració
per part del servei de prevenció i mesures aplicables per a la seva protecció.

•

Sospita o activació d'un possible cas. Actuacions en cas d'aparició de simptomatologia en
algun treballador.

•

En arribar a casa. Recomanacions per a garantir la protecció en la llar i com realitzar una
correcta desinfecció a la volta del treball.

MÒDUL II. Guia per a la reincorporació Post COVID-19 en el Sector Educació
1.

Inici de l'activitat Docent

2.

Estratègies Organitzacionals i Eixos d'Actuació

3. Adequació i gestió del centre educatiu
4.

Organització dels Recursos Humans

5.

Organització de l'activitat docent

6.

Organització d'Activitats Auxiliars

7.

Mesures d'Informació i Formació

8.

Mesures de Coordinació d'activitats empresarials

9.

Mesures de Consulta i representació

Actuacions formatives adreçades al personal no docent
El personal no docent ha realitzat el curs “Formación específica en prevención Covid-19 – g22”.

EIX 3. NETEJA I VENTILACIÓ
Protocol de neteja, desinfecció i ventilació (espais, equipaments, freqüència, productes)
Gestió dels residus
 Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats s'han de rebutjar de
manera segura i procedir posteriorment a la rentada de mans.

 Es disposarà de papereres fora de l’aula, si pot ser a tapa i pedal, en els quals poder dipositar
mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres hauran de ser netejades de
manera freqüent.

 Es disposarà de contenidors amb tapa i pedal, per a les aules de vent en els quals poder dipositar els
residus propis de l’assignatura. Aquestes contenidors hauran de ser netejats de manera freqüent.

 La gestió dels residus ordinaris es realitzarà de la manera habitual, respectant la separació de
residus.

Ventilació aules
Les aules es ventilaran de forma regular i freqüent. Aquesta pausa de ventilació no serà inferior a 5 minuts de
durada.

Neteja
S’establiran uns torns de neteja adaptats a la nova realitat de necessitat higiènica sanitària i s’incrementarà la
neteja dels banys per tal d’adaptar-la a la normativa vigent.

EIX 4. GESTIÓ DE CASOS
 No podran accedir al centre educatiu aquelles persones amb símptomes compatibles amb
COVID-19, aquelles a les quals se'ls hagi diagnosticat la malaltia i que no hagin finalitzat el període
d'aïllament requerit o les que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut
contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

 En cas d'alumnat que pertanyi a població vulnerable per a COVID-19 hauran de seguir les
indicacions del seu professional sanitari de referència respecte a les mesures de prevenció més
adequades.

 Les persones treballadores vulnerables per a COVID-19 ho hauran de comunicar a l’empresa tan
aviat possible, perquè es pugui adequar el lloc de feina.

 Procediment en cas de símptomes d’un estudiant. Quan un/a estudiant iniciï símptomes o aquests
siguin detectats per personal del centre, se l’acompanyarà a una sala d’aïllament, aula n.4 del pati,
que compti amb ventilació adequada i amb una paperera de pedal a bossa, on tirar la màscara i
mocadors d'un sol ús. Es facilitarà una màscara quirúrgica per a l'alumne i una altra per a la persona
treballadora del centre que l’acompanyi. Es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a
això per la comunitat autònoma o centre de salut de referència de l'alumne/a, i es seguiran les
indicacions de les autoritats sanitàries. No podrà reprendre la seva activitat presencial en el centre
fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

 El centre es reserva el dret de prendre la temperatura a aquells alumnes que tinguin símptomes de
malaltia i avisar directament a les famílies. En cas positiu (temperatura), l’alumne romandrà a la sala
d’aïllament.

 Procediment en cas de símptomes d’un treballador. Si una persona treballadora comencés a tenir
símptomes de la malaltia, es retirarà a la sala d’aïllament, aula n.4 del pati, que compti amb
ventilació adequada i amb una paperera de pedal amb bossa, on tirar la màscara i mocadors d'un sol

ús, es col·locarà una màscara quirúrgica i es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a
això per la comunitat autònoma o centre de salut de referència de la persona treballadora i, havent
d'abandonar, en tot cas, el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un
professional sanitari.

 L’organització del centre ha de permetre una traçabilitat dels casos que es puguin detectar, per tal
de facilitar l’actuació de les autoritats sanitàries.

POSSIBLES ESCENARIS
El centre ha fet els esforços corresponents d’organització per tal d’evitar l’escenari B i d’aquesta manera
contemplem dos escenaris, Escenari A i escenari C.
A l’Escenari A, l’alumne de classe individual que ho sol·liciti, podrà fer les classes via telemàtica, sempre
que el professor estigui d’acord i dintre del seu horari.
En cas que les autoritats sanitàries ordenin el confinament caldrà respectar l’horari lectiu mitjançant vies
telemàtiques. S’haurà de mantenir un contacte de docència directe alumne/grup/professor/sessió telemàtica
en caràcter setmanal i no es podrà substituir el seguiment a la comanda de tasques via mail/classroom sense
un seguiment directe de la situació de l’alumne.

