ESC O LA

TALLER DE MÚSICA

PLA D’OBERTURA DEL CURS 2020-2021
1-Objectius:
Garantir la seguretat dels usuaris i treballadors de l’escola.
Garantir la presencialitat sempre que la situació epidemiològica no obligui al confinament.
Garantir els ensenyaments telemàtics si així és necessita.

2-Descripció de la situació .
De caràcter genèric:
El pla d’obertura està subjecte a la situació sanitària i a les ordres i mesures dictades pel
Departament d’Ensenyament.
De caràcter propi:
Si cal els alumnes podran rebre pràcticament tots els ensenyaments telemàticament.
Hem portat a terme moltes assignatures on line durant el confinament.
Hem previst, i dissenyat un pla de treball telemàtic per poder seguir amb el curs si la
situació ho requereix.
La gestió acadèmica i administrativa també es pot fer de manera telemàtica.
Cada departament ha previst una sèrie d’activitats per tal de mantenir el vincle, la
comunicació i l’ànim de les famílies i els alumnes.
A partir del dia 1 de juny és van organitzar algunes classes presencials per aquells
alumnes que ho necessitaven, per fer un acompanyament o per acabar de preparar els
exàmens d’accés al nivell professional.
S’evitaran projectes que impliquin barreges de grups.

3-Mesures:
Referent a la neteja, desinfecció i adequacions dels espais.
Mesures concretes:
Neteja i desinfecció del centre.
Col·locació de mampares en els punts necessaris, líquid hidroalcohòlic de mans a totes
les aules i espais de recepció i/o espera.
Senyalització dels circuits d’entrades i sortides, per garantir el menor nombre d’encontres
entre persones.
Fixació de cartells als espais del centre i lavabos amb les mesures higièniques
necessàries per accedir al centre :Tothom hi entrarà amb mascareta i s’ha de rentar les
mans abans i desprès d’entrar i sortir de classe i/o el lavabo.
A l’entrada del centre, als espais d’espera i a cada aula hi haurà líquid hidroalcohòlic de
desinfecció per a tots els usuaris.
Els wc estaran equipats per a rentar i eixugar les mans.
Referent a les persones:
Els alumnes:
Cada alumne ha de portar tot el material que necessiti per a fer les classes.
A excepció del piano i la bateria, els altres instruments els ha de portar cada alumne i no
es poden intercanviar.
Abans d’assistir al centre els alumnes o tutors han d’enviar signada “la declaració
responsable” que ha fet arribar el Departament.
Utilitzar mascareta en tot moment i guardar la distancia de seguretat.
Les famílies:
Informació en cartells sobre els protocols d’higiene ,ús del material i espais.
A no ser que sigui imprescindible(gestions a recepció ,reunió amb el professor..) no
entraran a l’escola i esperaran al carrer.
Utilitzar mascareta i guardar la distancia de seguretat.
Els treballadors:
Informació sobre el protocol d’higiene ,ús de material i espais.
Repartirem a cada professor mascareta, gel, ampolla de desinfecció.
Abans de venir al centre han d’enviar signada “la declaració de responsable” que ha fet
arribar el Departament.
Utilitzar mascareta i guardar la distancia de seguretat.
Vetllar perquè els alumnes és trobin bé.
En cas de dubte, avisar ràpidament a secretaria i portar a l’alumne a un espai d’ús
individual. Col·locar la mascareta i prendre la temperatura.
Contactar amb la família per tal que vinguin a buscar l’infant o adolescent.
Si els símptomes són greus trucar al 061 i les autoritats sanitàries competents decidiran
si cal prendre altres mesures en el centre que seguirà mentrestant l’activitat amb
normalitat.

Referent a la distribució dels espais:
Equipaments i material:
Les aules estan organitzades segons els protocols de seguretat.
El lloc d’espera està senyalitzat perquè les persones es puguin asseure a 2 metres de
distancia.
L’ocupació màxima és de 35 persones segons el Departament.
Per els grups més grans es demanarà a l’Ajuntament espais adequats.
S’habilitaran si cal ,diferents portes per les entrades i sortides.

4 Calendari d’activitats previstes
Les classes començaran el dia 14 de setembre de manera presencial, en cas de
confinament es faran telemàticament.
Les audicions de Nadal i final de curs, les trobades i concerts dels grups corals i
instrumentals es portaran a terme si les mesures sanitàries ho permeten i sempre segons
criteri del Departament d’Ensenyament.

5 Altres aspectes:
El centre es netejarà i desinfectarà amb assiduïtat i entre activitat i activitat es ventilarà
l’aula i es desinfectaran els materials.
En el cas dels pianos i bateria caldrà netejar l’instrument i la banqueta abans i després de
fer-ne us.
Els alumnes de bateria es portaran les baquetes.
Els instruments de corda els ha de netejar el propi alumne .Us individual.
Pels instruments de vent i cant s’utilitzaran les aules mes grans i si convé una mampara
de protecció d’us individual.
Instruments de percussió orff es desinfectaran després de cada classe.
Al entrar i sortir de l’aula l’alumne es desinfectarà les mans amb gel.
Els amplificadors no es mouran del seu espai i es netejaran al començar i acabar la classe.
Els concerts serà l’últim que activarem. I començarem de forma molt restrictiva per
respectar les distancies estre persones.

ANNEX
Resum de les mesures aprovades pel Departament d’Educació en el “Pla d’obertura de centres
educatius que és portarà a terme i que es difondrà a famílies, alumnes, professors i treballadors
del centre”.

1-Mesures de protecció i prevenció
És necessari difondre entre el personal treballador els protocols i els nous procediments i
mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.
És convenient disposar de cartells i infografies recordant la importància de seguir les
mesures de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta
de la mascareta.
Distanciament físic
Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L’OMS
recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa que els infants disposin d’un espai
d’uns 4 m2 . Això implica mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les persones als
centres educatius, superior al recomanat.
Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 15-20
minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. El personal del centre serà responsable
de vigilar el compliment d’aquestes distàncies.
Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar.
Rentat de mans
Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal
docent i no docent.
En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans:
●
●
●
●

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
Abans i després dels àpats
Abans i després d’anar al WC (infants continents)
Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme:
●
●
●
●
●

A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants
Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis
Abans i després d’acompanyar un infant al WC
Abans i després d’anar al WC
Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó
amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.
En punts estratègics (menjador, accessos al centre, accessos al pati,...) es recomana la
col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.

Mascaretes
Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes per
cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents:
2n. Cicle d’educació infantil (3-6 anys)
No indicada en general. A partir de 5 anys i si hi ha dificultat per fer complir les mesures de
distanciament caldria indicar-la.
Higiènica amb compliment norma UNE
Educació primària (6-12 anys)
Indicada. Quan es compleixin mesures òptimes de distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà
prescindir.
Higiènica amb compliment norma UNE
Educació secundària (12-16 anys)
Indicada. Quan es compleixin mesures òptimes de distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà
prescindir.
Higiènica amb compliment norma UNE
Batxillerat i CFP (16-18 anys)
Indicada en general i si hi ha dificultat per fer complir les mesures de distanciament caldria
indicar-la.
Higiènica amb compliment norma UNE
Personal docent i no docent
Indicada
Higiènica amb compliment norma UNE
2-Ventilació, neteja i desinfecció d’espais
Pautes de ventilació
És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida
dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.
Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les
finestres obertes.
Pautes generals de neteja i desinfecció
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària.
La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de
desinfecció.
Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la neteja i
desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima
concurrència.
Neteja: es pot fer amb aigua i sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit
domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de
cada producte.
Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de
desinfectants, com poden ser:

●
Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al
voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts
d’aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient
amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar
diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.
●
Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic habitual
que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé
barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %)
●
Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és del 3%
de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua.
Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar tovalloletes
impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà
garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia.
Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció
Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements,
superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans.
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:
•
Interruptors i timbres (aparell electrònic)
•
Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
•
Baranes i passamans, d’escales i ascensors
•
Taules
•
Cadires
•
Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
•
Aixetes
•
Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene
de mans en tot moment
Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes.

