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PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ I RECOMANACIONS 

Mesures extraordinàries de salut preventies en el marc de la Covid-191 

 

1.- Què heu de tenir en compte cada dia abans d’accedir a l’Escola i 

Conservatori?     

 Cap alumne/a pot accedir al centre amb una temperatura de 37,5º o 

superior. Tampoc es pot reduïr la temperatura amb antitèrmics. 

 L’alumnat de 6 anys en endavant  ha d’entrar amb la mascareta ben 

posada que haurà de dur des de casa. 

 Es recomana l’assistència al centre per part de l’alumnat amb un mínim 

de 10 minuts abans, per organitzar de forma esglaonada l’entrada a les 

aules. 

 Les famílies/tutors o alumnat -en cas que siguin majors d’edat- haureu 

d’haver signat una Declaració responsable per la qual us comprometeu a 

seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir a l’Escola i 

Conservatori informada de qualsevol novetat al respecte i permetre 

l’intercanvi de dades personals entre els Departament d’Educació i Salut 

amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la 

gestió de casos.  

Aquesta Declaració de responsabilitat, s’ha de lliurar el primer dia de 

classe al entrar al centre. 

 No es pot entrar  al centre amb cap de les símptomes que el 

Departament de Salut indica en cada moment segons l’evolució i situació 

de la malaltia. Us anirem informant i actualitzant les seves variacions 

mitjançant la pàgina Web del centre. 

2.- Què us trobareu a l’entrada del centre? 

 Tot el personal del centre durà mascareta. 

 El personal responsable del centre prendrà la temperatura a l’alumnat i 

li facilitarà solució hidroalcohòlica. 

o Si la temperatura de l’alumnat és inferior a 37,5º: 

L’alumnat accedirà al centre, seguirà la senyalització marcada i 

s’adreçarà a la seva aula. En el supòsit que hagi d’anar al bany, 

es rentarà les mans a l’entrada i sortida del servei, abans de 
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disposant sobre la malaltia. 
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dirigir-se a l’aula. Una vegada a l’aula la professora li tornarà a 

facilitar solució hidroalcohòlica. 

o Si  la temperatura de l’alumnat és de 37,5º o més: 

Si ve acompanyat per algun familiar o tutor, s’informarà del fet a la 

família, perquè s’adrecin al CAP de referència el més aviat 

possible. L’alumnat no accedirà al centre. 

Si no vingués acompanyat per algun familiar o tutor, s’activarà el 

protocol d’Actuació Covid. 

 L’alumnat no podrà romandre als passadissos, pati i altres espais 

comuns i abandonarà el centre una vegada finalitzi la seva classe. 

 En el supòsit que l’alumne/a hagi d’esperar entre classe i classe en un 

interval de temps inferior a una hora, haurà de dirigir-se a l’espai que 

cada centre te reservat per al temps d’espera. Si el temps d’espera 

entre classe i classe és superior a 1h haurà d’abandonar el centre. 

 No es podrà fer ús dels espais office per menjar/beure/cafè, etc 

 Les famílies/tutors no podran accedir al centre, llevat de casos 

excepcionals que es gestionen amb cita prèvia. En aquests casos, 

s’haurà de complir amb les mateixes mesures de protecció i 

seguretat i els mateixos requisits que l’alumnat per accedir al 

centre. 

 

3.- Quines són les mesures de prevenció a les classes per minimitzar els 

contagis? 

 Tot el personal docent durà mascareta, llevat dels docents de les 

especialitats de vent, i només en el moment de fer la pràctica amb 

l’instrument. Després es tornaran a posar la mascareta. 

 Cada classe té la consideració de grup-classe referent.  

 L’alumnat de 6 anys en endavant, haurà de dur mascareta a l’aula (així 

com també durant tot la seva estada al centre) en totes les matèries, 

llevat de les classes d’instrument de vent i cant individual, sempre i quan 

estiguin tocant o cantant. Després se l’hauran de posar. En aquestes 

aules està previst la incorporació de mampares de separació.  

 Al finalitzar la classe, es ventilarà l’aula durant aproximadament 10 

minuts i es demanarà la col·laboració de l’alumnat per netejar la 

cadira, instrument, taula i faristol que hagin utilitzat amb el material 

de neteja que hi haurà a disposició a l’aula. Es llençaran els papers 

utilitzats en la paperera que hi haurà situada fora al passadís. 
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 Les especialitats instrumentals que requereixin per part de l’alumnat la 

neteja del seu instrument personal, caldrà que la realitzin en el seu 

domicili particular. 

 

4.- Si hi ha un alumne/a cas sospitós COVID 19? 

 Si es produeix un cas de sospita d’un alumne/a al centre s’activarà el 

Protocol d’Actuació Covid per a la realització, si escau,  de les proves 

de PCR el més aviat possible. Fins que s’obtinguin els resultats de la 

prova, l’alumne/a i els seus convivents han de fer l’aïllament domiciliari 

i sempre d’acord al que indiqui el professional sanitari de referència.  

L’alumne/a continuarà  fent de forma telemàtica l’activitat lectiva.  

La resta d’alumnat dels diferents grups assistiran a classe.  

 L’alumnat que ha resultat negatiu d’un cas sospitós o no hagi estat 

necessari fer-li la prova PCR per indicació mèdica, es pot reincorporar 

al centre un cop hagi cedit la seva simptomatologia i sempre sota el 

criteri del professional sanitari, qui ha de decidir si és aconsellable la 

tornada al centre educatiu en funció de la seva evolució mèdica.  

 

5.- Si hi ha un alumne/a cas postiu COVID 19? 

 Si  es produeix un alumne/a positiu entre l’alumnat, tot  l’alumnat 

dels grups que hagin tingut contacte estret amb aquest alumne/a 

positiu,  hauran de fer aïllament a casa durant 14 dies a l’espera del 

resultat de les proves dels membres del grup i sempre segons indiqui el 

professional sanitari de referència.  

  L’activitat lectiva continuarà de forma telemàtica. 

 Les famílies hauran de posar-se en contacte amb el CAP de referència 

per activar les proves de PCR si escau, i es seguirà les indicacions que 

marqui l’autoritat sanitària. L’alumnat no podrà tornar presencialment 

al centre fins tenir l’autorització mèdica.  

Mentrestant l’activitat lectiva continuarà per a tot l’alumnat de 

forma telemàtica.  

 Si la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no 

lectius, la família o l’alumnat en cas de majors d’edat, ha de contactar 

amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions 

necessàries. Ho hauran de posar en coneixement a la direcció del 

centre al més aviat possible i seguir les indicacions mèdiques. 

L’alumnat no podrà assistir al centre.  

L’activitat lectiva continuarà de forma telemàtica.  
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6.- Si hi ha un familiar d’un alumne/a cas sospitós o postiu COVID 19? 

 

 En el cas que el familiar convivent de l’alumne/a matriculat al centre fos 

cas sospitós, l’alumne/a no podrà assistir al centre fins conèixer el 

resultat de la prova del familiar i segons indiquin els professionals 

sanitaris. 

o Si el resultat del familiar sospitós és negatiu, l’alumne/a  podrà 

reincorporar-se al centre educatiu, sempre i quan el 

professional sanitari ho determini. 

o Si el resultat del familiar és positiu, l’alumnat no podrà accedir al 

centre fins que a l’alumne/a li realitzin les proves. En el cas que 

el resultat sigui negatiu, hauran de fer igualment la quarentena i 

sempre d’acord amb les indicacions mèdiques. 

 L’activitat lectiva continuarà de forma telemàtica. 

 

7.- Quin és el Protocol d’Actuació Covid?  

 

Davant d'un alumne/a que comença a desenvolupar símptomes compatibles 
amb la COVID-19 dins de l’Escola i Conservatori: 
 

 Se l’ha de portar a l’aula d’aïllament Covid que cada centre té assignada. 
 

 Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha 
de col·locar, tant a l’alumne/a que ha iniciat els símptomes, com al docent o 
personal del centre que l’acompanya (en cas que es tracti d’un/a menor o 
d’un alumne/a que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sol/a). 
 

 Si l’alumnat presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, 
afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor 
abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061. 
 

El director, o membre de l`equip directiu de l’Escola i Conservatori haurà de 
realitzar les següents accions: 

 

 Establir contacte immediat amb la família per tal que vingui a buscar 
l’infant o adolescent. 

 Recomanar a l’alumnat i famílies (en el cas d’un/a menor) que es traslladin 
al domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció 
primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la 
persona del sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del 
contagi i el seguiment epidemiològic. 
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8.- És possible que s’hagi d’aturar l’activitat presencial? 

 En funció de la situació del centre educatiu i l’estat de la pandèmia, 

l’autoritat sanitària, en coordinació amb l’autoritat educativa, i d’acord 

amb el titular del centre, prendrà les mesures i les decisions que 

corresponguin segons valoració sobre el terreny a cada centre. 

 En cas que s’hagi d’aturar l’activitat lectiva de forma presencial, la 

formació musical es continuarà fent de forma telemàtica i es 

garantirà la continuïtat del curs escolar. 

 

9.- Alumnat amb malalties cròniques o d’elevada complexitat 

 La família de l’alumnat menor d’edat, i en cas de l’alumnat major 

d’edat, ell mateix, informarà i documentarà si escau, segons 

preinscripció mèdica la impossibilitat de reprendre l’educació 

presencial. L’alumnat mantindrà l’activitat lectiva de forma 

telemàtica. 

10.- Què us recomanem? 

 Que la mascareta sigui quirúrgica. En el cas de les mascaretes de roba 

que siguin homologades. 

 Portar al centre una ampolla d’aigua d’us individual amb aigua de casa. 

 Higiene de mans freqüent i si escau, portar solució hidroalcohòlica d’us 

personal. 

 Evitar el contacte estret. 

 Evitar el contacte amb instruments, estris i objectes de persones externes. 

 Mantenir el distanciament senyalitzat marcat entre taules  i passadissos. 

 Mantenir distanciament en els espais comuns, com els serveis públics. 

 

Us recordem, que aquestes mesures s’adapten en cada moment en funció 

de l’evolució i la nova informació que es vagi disposant sobre la malaltia. 

La informació actualitzada la tindreu disponible en les pàgina Web del 

centre 


