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EIX 1. LIMITACIÓ DE CONTACTES

Control i organització d’accessos i circulació de persones en el centre

Per a evitar aglomeracions i garantir que es mantengui una distància de seguretat establerta per les 
autoritats sanitàries i educatives:

 Sobre els punts d’accés i sortides. S’estableix un mateix punt d’accés i sortida per 
l’activitat acadèmica:

-Grups de Dansa / Instruments Individuals / 1r i 4t de Llenguatge Musical: accés i sortida 
porta principal E.M.

-Grups Corals / Banda /2n de Llenguatge Musical: accés i sortida porta principal Auditori.

 Sobre les restriccions en els accessos, sols els alumnes, professors i persones autoritzades 
podran accedir al centre. Els PARES NO PODRAN ACCEDIR AL CENTRE.

 Sobre la circulació en l’interior de les instal.lacions, s’haurà de mantenir la distància de 1,5
metres. A més es recordarà la obligatorietat de circular sempre per el costat dret, i per tal 
d’evitar creuaments innecessaris, al passadís principal que accedeixen a les aules només un 
sentit.

 Sobre l’ús de zones comuns:

1. Zona d’espera, ubicada a la recepció NO hi podrà haver ningú.

2. Zona d’espera en front de la sala de Dansa únicament un pare/mare de “guàrdia” autoritzat 
per la professora de Dansa i direcció per ajudar amb els grups més petits.

3. L’Auditori del Centre en relació a les normes d’aforament.

4. Lavabos només una persona.

 Sobre l’atenció al públic i tutories serà imprescindible sol.licitar cita prèvia per facilitar la 
pertinent autorització d’accés al centre.

 Serà obligatori l’ús de la mascareta dins tot el centre.

 Per accedir al centre: es prendrà la temperatura (a partir de 37,5 no es podrà accedir), es 
desinfectarà el calçat  i es farà ús de gel hidroalcòlic.

 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: 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.



PER A L’ENSENYAMENT DE LA MÚSICA:

Llenguatge Musical

 Ratio de 12 a les dues aules de LL.M. per tal de cumplir amb les normes de distànciament de
1,5 metres, exceptuant el Grup de 2n de LL.M.  (19 alumnes) que es farà a l’Auditori per tal 
de cumplir amb el distànciament d’1,5 metres.

 Mantenir la distància de seguretat i utilització de mascareta.

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

 Neteja dels teclats: és responsabilitat del profesor la neteja de les tecles del piano, abans i 
després de cada jornada a una aula.

 Neteja i desinfecció taula professorat, ordinador, teclat i ratolí, pisarra i cadires: és 
responsabilitat del personal de neteja 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.

 És reponsabilitat del professor el compliment de les normes bàsiques de seguretat sanitària a
l’aula.

Corals

 Mantenir la distància de seguretat de 3 metres entre els cantaires.

 Respectar el nombre màxim de participants segons la normativa vigent.

 Els assajos del Cor Petitons, Coral Infantil i Coral Municipal es realitzaràn a l’Auditori, 
tenint en compte les mesures de seguretat sanitària en relació a la distància personal.

 Ventilar la sala de forma regular, amb una freqüència de pausa de ventilació per cada 30 
minuts d’assaig i durada no inferior a 5 minuts. Els cantaires no caldrà que surtin de l’aula 
durant aquest temps de ventilació.

 Els cantaires han d’emprar mascareta així com la directora de les Corals al llarg de tot 
l’assaig, exceptuant els nins/nines menors de 6 anys (Cor Petitons) que sirà recomanable.

 Neteja i desinfecció de les cadires: és responsabilitat del personal de neteja després de cada 
jornada d’assaig.

 És reponsabilitat de la directora de les Corals el compliment de les normes bàsiques de 
seguretat sanitària a l’aula.

Can Individual

 Mantenir la seguretat de 3 metres.

 Ventilar la sala de forma regular i freqüent. Aquesta pausa de ventilació no serà inferior a 5 
minuts de durada.



 Utilitzar la mascareta de protecció per part del professor i l’alumne.

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

Instrumentistes de Vent

 Mantenir la distància de seguretat de 3 metres.

 Ventilar la sala de forma regular i freqüent. Aquesta pausa de ventilació no serà inferior a 5 
minuts de durada.

 Mantenir les distàncies de seguretat i utilització de mascareta segons normativa establerta.

 Neteja del faristol: és responsabilitat del professor la neteja del faristol abans i després de 
cada classe.

Banda

 Mantenir la distància de seguretat de 3 metres entre els instrumentistes.

 Respectar l’aforament màxim que permeti mantenir la distància de seguretat.

 L’activitat serà realitzada a sales amples, com l’aula de Banda, l’Auditori o pati exterior de 
l’Escola, sempre que es pugui mantenir la distància de seguretat.

 Ventilar la sala de forma regular i freqüent. Aquesta pausa de ventilació no serà inferior a 5 
minuts de durada.

 Mantenir les distàncies de seguretat i utilització de mascareta segons normativa establerta.

 Cada integrant de la Banda es desinfectarà el seu faristol.

 Neteja i desinfecció de les cadires i del sòl: és responsabilitat del personal de neteja després 
de cada jornada d’assaig.

 És reponsabilitat de la director/a el compliment de les normes bàsiques de seguretat sanitària
a l’aula.

Instrumentistes de teclat

 Mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres entre alumne i professor.

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

 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’emprerà un producte específic 
per netejar-los i es disposaran a l’aula de paper o pedaços d’un sol ús.

 Ventilar la sala de forma regular i freqüent. Aquesta pausa de ventilació no serà inferior a 5 
minuts de durada.

 És obligatori utilitzar la mascareta per parte del professor i l’alumne en tot moment.

 S’ha de mantenir la distància de 1,5 metres entre alumne i professor.



 El professor serà l’encarregat de manipular els faristols i les tapes dels pianos.

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

 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 o cantants, i 1,5 metres en el cas dels altres instrumentistes).

 És responsabilitat del professor el compliment de les normes bàsiques de seguretat sanitària 
a l’aula.

Instruments de Percussió

 Mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres entre alumne i professor.

 L’alumnat haurà d’assistir a classe amb el seu material de classe incloses les baquetes. No es
podrà compartir instrumental entre el professor i alumne o entre alumnes.

 Ventilar la sala de forma regular i freqüent. Aquesta pausa de ventilació no serà inferior a 5 
minuts de durada.

 És obligatori utilitzar la mascareta per parte del professor i l’alumne en tot moment.

 És responsabilitat del professor la neteja dels faristols e instrumental emprenat, abans i 
després de cada classe.

 És responsabilitat del professor el compliment de les normes bàsiques de seguretat sanitària 
a l’aula.

PER A L’ENSENYAMENT DE LA DANSA:

Dansa

 Mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres entre alumne i professor i entre els alumnes.

 Es limita el ratio a 10 ballarins/es.

 L’alumnat de Dansa vendrà vestit des de casa i es dirigirà directament a la seva aula. 

 El vestuari romandrà obert però només es podrà emprenar per a casos d’extrema necessitat, i
s’accedirà individualment. En el cas de necessitar ajuda només amb el seu pare o mare previ
avís a la professora i/o direcció.

 En el cas dels Grups de nins/nines que per edat necessitin ajuda per anar als banys, la 
professora assignarà a un pare/mare de “guàrdia” per romandre a la zona d’espera i ajudar 
en aquests casos.

 La mascareta és aconsellable per aquells nins/nines fins als 6 anys. Sirà obligatòria per als 
altres grups de Dansa sempre i quan facin exercicis més estàtics. Es podrà llevar en els 
exercicis amb més moviment sempre i quan dificulti la respiració.



 Els alumnes hauran de dur una botella d’aigua i tovallola de manera obligatòria i en cap cas 
es podran compartir.

 Desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic disponible a l’entrada del centre.

 Descalçar-se abans d’accedir a l’aula (el calçat es deixarà a l’exterior de l’aula, en l’espai 
indicat pel professor).

 La roba utilitzada s’ha de rentar diàriament a 40º C.

 Les finestres i les portes podran romandre obertes durant la classe, sempre que sigui 
possible. En cas contrari, existiran moments de descans al llarg de la classe com a mínim de 
5 minuts per cada hora, per ventilar la sala. L’alumnat romandrà a dintre la sala.

 Serà responsabilitat del professor/a netejar les barres de ballet al finalitzar la classe, ho 
organitzarà de manera convenient.

 Neteja i desinfecció del sòl d’assaig: és responsabilitat del personal de neteja després de 
cada classe.

 És responsabilitat del professor el compliment de les normes bàsiques de seguretat sanitària 
a l’aula.

EIX 2. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL

Mesures d’higiene personals per prevenir el risc de contagi

 Totes les persones que accediexin al centre han de rentar-se les mans amb gel 
hidroalcohòlic que es facilitarà als punts d’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 masacareta dins el Centre.

 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 accedeixin 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.

 La responsabilitat individual és imprescindible per assegurar la salut col.lectiva. En 
conseqüència, l’incompliment de les normes establertes per part dels alumnes pot donar lloc 
a l’aplicació de mesures disciplinàries.

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.

Actuacions formatives adreçades als alumnes, mitjançant una sessió de classe lectiva al inici del 
curs, per cada assignatura, explicant les particularitats segons l’instrument o assignatura, en 
referència a les pautes de neteja i prevenció sanitària.

EIX 3. NETEJA I VENTILACIÓ

 Desprès de cada neteja, els materials i els equips de protecció utilitzats s’han de rebutjar de 
manera segura i procedir posteriorment a la rentada de mans.

 Es diposarà de papereres en els quals poder dipositar mocadors i qualsevol altre material 
d’un sol ús. Aquestes papereres han de ser netejades de manera freqüent.

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

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

EIX 4. GESTIÓ DE CASOS

 No podran accedir al centre educatiu aquelles persones amb síntomes compatibles amb 
COVID-19, aquelles a les quals se’ls hagi diagnosticat la malaltia i que ho hagin finalitzat el
període d’aïllament requerit o les que es trobin en període de quarentena domiciliària per 
haver tingut contacte estret amb alguna persona amb síntomes 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 segons les indicacions de ls 
autoritats sanitàries s’ha de tenir en compte l’informe sobre les mesures de prevenció, 
adaptació del lloc i protecció necessàries establertes pel Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals.

 Procediment en cas de síntomes d’un estudiant. Quan un/a estudiant inicï síntomes o 
aquestes siguin detectats per personal del centre, se l’acompanyarà a un espai d’aïllament, 
triat prèviament, que compti amb ventilació adequada i amb una paperera a on tirar la 
màscara i mocadors d’un sol ús. Es contactarà inmediatament amb el telèfon habilitat per a 
això per la comunitat autònoma o centre de salut de referència de l’alumne/a i se 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 l’espai d’aïllament.

 Procediment en cas de símptomes d’un treballador. Si una persona treballadora 
comencés a tenir símptomes, es retirarà a l’espai d’aïllament triat prèviament, que compti 



amb ventilació adequada i amb una paperera on tirar la màscara i mocadors d’un sol ús i es 
contactarà inmediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunictat autònoma o 
centre de salut de referència de la persona treballadora i , en el seu cas, amb els 
corresponents Serveis de Prevenció de Riscos Laborals, havent d’abandonar, en tot cas, el 
seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional 
sanitari.

POSSIBLES ESCENARIS

En cas de que les autoritats sanitàries ordenin el confinament o la quarentena d’un grup d’alumnes o
de tot el centre docent, caldrà respectar l’horari lectiu mitjanzant vies telemàtiques sempre que fos 
possible. S’haurà de mantenir un contacte de docència directe alumne/professor en caràcter 
setmanal.


