
    

Pla d’obertura - Mesures Covid-19
Escola Municipal de Música Conrad Saló

Curs 20-21

Per tal  d’adequar-nos a la normativa del Departament d’Educació pel  que fa a les
mesures  excepcionals  derivades  de  la  pandèmia  i  per  tal  d’assegurar  un  servei
eficient, rigorós i que permeti un aprenentatge i gaudi musical hem elaborat el següent
pla  d’obertura.  Preguem  que  el  llegiu  atentament  i,  si  cal,  ens  feu  les  consultes
necessàries per a una correcta implementació.

Aquestes mesures estaran vigents fins que la situació actual canviï i s’aniran adaptant i
actualitzant sempre que sigui necessari i en funció de les directrius del Departament.

MESURES GENERALS
 Està prohibit venir a l’escola amb símptomes compatibles amb la COVID-19.
 Un cop dins de l’escola es mantindrà la distància mínima de seguretat. Totes

les aules i els espais estan adequats als grups que han d’acollir.
 Està prohibit menjar dins de l’escola.
 S’ha reforçat el servei de neteja.
 Al principi i al final de cada classe, l’aula es ventilarà durant uns minuts.
 El  teclat  dels  pianos,  les  bateries,  amplificadors  i  qualsevol  instrument  o

mobiliari  es  netejaran  després  de  cada  classe.  Cada  alumne/a  en  serà
responsable. L’escola facilitarà els productes de neteja necessaris.

 No es podrà compartir material entre l’alumnat. 
 L’alumnat haurà de portar el material necessari per fer la classe: llapis, goma,

partitures, instrument, faristol i tot el que es necessiti. L’alumnat de bateria ha
de portar les seves baquetes; l’alumnat de guitarra ha de portar els jacks.

 Els alumnes d’instrument i de conjunt instrumental han de portar el seu faristol. 
 Es portarà de manera rigorosa un control d’assistència a l’escola de cada grup

o infant.
 Si  algú presenta  símptomes se l’aïllarà  del  grup,  trucarem a la  família  i  es

quedarà amb el professor/a fins que la família el reculli. La família l’haurà de
dur  al  CAP i  seguir  el  protocol  sanitari.  L’alumne/a  podrà  reincorporar-se a
l’escola amb un informe mèdic favorable.

ACCÉS A L’ESCOLA
 L’entrada  i  la  sortida  de  l’escola  es  farà  per  la  porta  habitual  al  passeig

Marimon  Asprer.  Es  prega  que  tothom  respecti  els  horaris  estrictament
(puntualitat) i que es vetlli per evitar les aglomeracions.

 Les  famílies  no  poden  entrar  a  l’escola.  Cada  professor/a  recollirà  i
acompanyarà a l’alumnat fins a la porta on s’esperaran les famílies. Preguem
màxima puntualitat per recollir els infants.
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ÚS de la MASCARETA

 És obligatori l’ús de la mascareta dins les instal·lacions de l’escola de música.
Queden exclosos d’aquesta obligació els infants menors de 6 anys.

 Només  es  trauran  la  mascareta  els  alumnes  i  professors  que  toquin
instruments  de  vent  i  durant  la  sessió  de  classe.  En  aquest  cas,  és
importantíssim mantenir les distàncies de seguretat.

 Els alumnes han de portar la seva mascareta. 

GEL HIDROALCOHÒLIC
És obligatori fregar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic abans i després d’entrar a
l’aula. Hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada de les aules.

RENTAT DE MANS
Serà obligatori rentar-se les mans amb aigua i sabó freqüentment. Abans d’entrar a les
aules per primer cop professors i alumnes s’hauran de rentar les mans. Cada dues
hores els professors i els alumnes hauran de tornar a rentar-se les mans.

TEMPERATURA
Un cop dins l’escola, el professorat podrà prendre la temperatura als infants amb un
termòmetre digital. No es farà sempre però sí amb elevada freqüència.
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