
 

 

Protocols, normativa i mesures preventives davant la situació de pandèmia  
 

L’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre  ha elaborat el Pla Bàsic d’Obertura d’acord amb les 

instruccions del Departament d’Educació i el Departament de Salut. En aquest document us fem un extracte de 

les normes i mesures que afecten a l’alumnat i les famílies i que hem aprovat des del centre. 

Aquestes mesures requereixen de la col·laboració imprescindible de tota la comunitat educativa per 

garantir que el centre continuï sent un entorn segur per el desenvolupament de l’activitat lectiva. 

 

 

1. Declaració Responsable 

 

Les famílies o persones tutores han d’enviar signat al centre una declaració responsable per tal de garantir el 

compromís de no portar els alumnes amb símptomes, d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol 

cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’alumne i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu 

davant de qualsevol incidència. Aquesta declaració s’ha enviat ja per correu electrònic. 

 

 

2. Condicions de salut de l’alumnat 

 

● L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura 

amb antitèrmics. 

● L’alumne/a no pot tenir cap símptoma de COVID per accedir al centre, excepte en el cas de la 

mucositat o el mal de coll (que ha d’anar acompanyat d’un altre símptoma). 

● A més, cap persona pot accedir-hi si: 

○ Està en aïllament per ser positiu de COVID-19. 

○ Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19. 

○ Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

○ Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19. 

● En cas que es detecti algun alumne amb simptomatologia de COVID-19 serà aïllat en una sala 

del centre, se li facilitarà una mascareta quirúrgica i  es trucarà a la família per tal que 

segueixin els protocols establerts. 

 

 

3. Mesures generals al centre 

 

● Mascareta:  

○ Obligatòria a partir de 6 anys (1r). 

○ Opcional pels alumnes d’iniciació. 

○ En cas que pel desenvolupament de l’activitat (Dansa i instruments de vent) no es 

pugui dur mascareta es mantindrà en tot moment la distància de seguretat de 2 

metres.  

● Higiene de mans 

○ Obligatòria abans d’entrar a l’aula i al sortir. Es poden establir altres rentats durant 

l’activitat. 

● Ventilació de les aules  



○ Es ventilaran les aules entre classe i classe, per aquesta raó acabaran 5 minuts abans 

del temps establert. Si el temps ho permet es  farà la classe amb les finestres 

obertes 

● Puntualitat 

○ Es demana la màxima puntualitat tant al arribar com per recollir els alumnes 

 

 

4. Mesures a l’edifici central (Carrer de Can Parera) 

 

● Sales d’espera: Els pares i mares podran entrar a l’edifici però no podran esperar al centre. 

● Es senyalitzarà el flux de persones. 

● L’ascensor es podrà utilitzar només en cas de necessitat i entrar-hi només persones de la 

mateixa unitat de convivència. 

● No estaran habilitats els box d’estudi. 

 

 

5. Mesures a l’edifici del Teatre 

 

● Els pares han d’esperar fora de l’edifici, el professorat sortirà per recollir els alumnes a 

l’entrada i a la sortida. Excepcionalment, en cas que algun alumne arribi tard, podran entrar 

fins la porta de l’aula.  

 

 

6. Alumnes d’iniciació 

 

● Adaptació de la metodologia fomentant el moviment dins l’aula amb distanciament entre 

l’alumnat. 

● Limitació de l’ús de material compartit. En cas d’utilitzar material comú serà apartat i 

desinfectat pel personal de neteja i deixat en quarantena el temps corresponent. 

● Cada alumne farà servir el seu kit de material i instruments de petita percussió individual.  

● En la mesura del possible han d’haver anar al lavabo abans de venir. 

● L’entrada al Teatre es realitzarà per la porta lateral del passeig. El professorat recollirà i 

tornarà a la porta. Primer entrarà el grup A que serà també el primer a sortir i després el B.  

● Cal tenir en compte que hauran canviat de professora especialista a mitja sessió i no serà la 

mateixa que els reculli i els deixi al final. 

● Els pares s’hauran d’endur les jaquetes o bé portar una bossa amb el nom per posar-la dins. 

● Vestuari a portar: roba còmoda i uns mitjons.. 

 

 

7. Alumnes de Música 

 

● Els alumnes no han d’entrar a l’aula fins que el professor els cridi al passadís. 

● Els pares no podran entrar a les classes d’instrument. 

● L’alumnat ha de portar els instruments de casa per fer la classe excepte el piano i la bateria. 

● En previsió de confinaments cal tenir habilitat un correu electrònic de gmail per crear grups 

de google classroom. 

● Material a portar a classe: Estoig amb llapis i goma. 

● En previsió de confinaments cal tenir habilitat un correu electrònic de gmail per crear grups 

de google classroom. 

 

 

 

 



8. Alumnes de Teatre 

 

● L’accès al teatre el realitzaran per la porta d'emergència del passeig que dona al costat de 

l'escenari. 

● Es recomana portar una ampolla d’aigua marcada amb el nom. No porteu menjar. 

● Per la durada de les classes es realitzaran  un descans per poder treure la mascareta 

mantenint les mesures de seguretat. 

● Els grups acabaran la classe 5 minuts abans per tal de poder ventilar l’espai. 

● En previsió de confinaments cal tenir habilitat un correu electrònic de gmail per crear grups 

de google classroom. 

 

 

 

9. Alumnes de Dansa 

 

● Espais:  

○ Dilluns: Edifici Escola 

○ Dimarts: Teatre - Escenari: Accés per la porta d’emergència del passeig. 

○ Dimecres i dijous: Sala Gran del Teatre: Accés per la porta lateral del passeig. 

● Han de portar: 

■ Una bossa de plàstic per guardar les sabates i estris personals. 

■ Han de portar una bossa per guardar la mascareta. 

● No es podran utilitzar els vestuaris. Hauran de venir vestits i pentinats. 

● Es recomana portar una ampolla d’aigua marcada amb el nom. No portar menjar. 

● Equipació: maillot i sabatilles (de tela de sola partida)(1r dia mitjons). Si no es poden canviar: 

leggins i samarreta. 

● En previsió de confinaments cal tenir habilitat un correu electrònic de gmail per crear grups 

de google classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instruccions resumides: 

 

PER TOT L’ALUMNAT 

 

➔ Enviar la declaració responsable. 

➔ No venir a l’Escola si es té febre o  algun símptoma de COVID-19. En cas de mocs o mal de coll s’ha de 

tenir també febre. 

➔ Mascareta obligatòria a partir de 6 anys. 

➔ Rentar les mans abans d’entrar a l’aula i al sortir 

➔ Acabament de classes col·lectives 5 minuts abans per ventilar 

➔ Es recomana puntualitat a l’entrar i en sortir. 

 

ACCESSOS 

 

➔ Teatre Escenari: Porta d’emergència. Els pares esperen fora. 

➔ Teatre Sala gran i petita: Porta lateral. Els pares esperen fora. 

➔ Escola: Els pares poden entrar a deixar els fills però no poden entrar a les aules ni esperar. 

 

ALUMNES D’INICIACIÓ 

 

➔ Mascareta opcional 

➔ Recomanat haver anat abans al lavabo. 

➔ Portar bossa amb nom per deixar la jaqueta quan faci falta 

➔ Han de portar roba còmoda, uns mitjons per canviar i el cabell recollit 

 

ALUMNES DE LLENGUATGE MUSICAL 

 

➔ No han de portar llibre.  

➔ Només han de portar un petit estoig amb llapis, goma i maquineta. 

 

ALUMNES D’INSTRUMENT 

 

➔ Han de portar l’instrument de casa (excepte piano i bateria), no es prestaran instruments per fer 

classe. 

➔ Recomanat portar estoig amb llapis, goma i maquineta 

 

ALUMNES DE TEATRE 

 

➔ Es recomana portar una ampolla d’aigua marcada amb el nom. No porteu menjar. 

➔ Per la durada de les classes es realitzaran  un descans per poder treure la mascareta mantenint les 

mesures de seguretat. 

➔ En previsió de confinaments cal tenir habilitat un correu electrònic de gmail per crear grups de google 

classroom. 

 

ALUMNES DE DANSA 

 

➔ Material: Bossa de plàstic per guardar les sabates. Bossa per mascareta. 

➔ Han de venir vestits i pentinats. 

➔ Es recomana portar una ampolla d’aigua marcada amb el nom. No portar menjar. 

➔ Equipació: maillot i sabatilles (de tela de sola partida)(1r dia mitjons). Si no es poden canviar: leggins i 

samarreta. 


