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1. HIGIENE DE MANS 

 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del 

personal docent i no docent.  

En el cas de tots els alumnes (infants, adolescents i adults) així com els seus acompanyants, es 

requerirà el rentat de mans:  

• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,  

• Abans i després d’anar al WC del centre  

• Abans i després de les diferents activitats 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’haurà de dur a terme:  

• A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants,  

• Abans i després d’acompanyar un infant al WC,  

• Abans i després d’anar al WC,  

• Abans i després de mocar un infant, si dona el cas (amb mocadors d’un sol ús),  

• Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

Hi haurà diversos punts de rentat de mans: gel hidroalcohòlic a totes les aules i oficines, i sabó 

amb dosificador i tovallons d’un sol ús per assecar-se les mans als lavabos. 

 

 

2.  ÚS DE MASCARETES 

 

Aquestes són les indicacions quant a l’ús de la mascareta:  

 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

Tallers en Família de Música i 

Moviment (De 0 a 3 anys) 

Obligatòria pels adults 

acompanyants. 

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE 

Taller de Petits Artistes 

(De 4 a 5 anys)  
Ús molt recomanable. 

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE  

Formació Bàsica 

(De 6 a 12 anys)  

Obligatòria dins l’aula i en tots els 

desplaçaments dins del centre. 

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE  
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Cicle Mitjà de Música 

Moderna 

(A partir de 12 anys)  

Obligatòria dins l’aula i en tots els 

desplaçaments dins del centre.  

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE  

Música a mida 

(De 6 a 99 anys) 

Obligatòria dins l’aula i en tots els 

desplaçaments dins del centre. 

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE 

Treballadors del centre: 

Personal docent i no docent.  

Obligatòria dins l’aula i en tots els 

desplaçaments dins del centre. 

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE  

 

Donat que els alumnes inclosos al programa de Musicoteràpia són infants, adolescents, joves i 

adults englobats en l’espectre de l’educació especial i que, per tant, tenen característiques i 

necessitats molt diverses, l’adopció de les mesures de protecció pot revestir una dificultat 

afegida que caldrà avaluar de manera individualitzada. En tot cas, per aquest col·lectiu, les 

mascaretes estan indicades quan no és possible mantenir el distanciament físic de seguretat (1,5 

metres). A la vegada, no es recomana l’ús de mascareta si impedeix respirar amb normalitat o 

bé si la persona que la porta no és capaç de treure-se-la sense ajuda si així ho necessita. 

 

Hi han altres excepcions, com és el cas dels instruments de vent o les classes de cant, on no es 

pot fer l'ús de la mascareta i s'aconsella prendre la distància preventiva de 1,5 m en el cas dels 

instruments de vent i 2 m pel cant.  

 

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre hauran de portar la mascareta fins a la 

seva aula.  

 

En els passadissos i als lavabos també hauran de portar mascareta. 

 

 

3.  REQUISITS PER A L’ACCÉS AL CENTRE  

 

a) Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea, pèrdua d’olfacte i gust...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós (l’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac).  
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b) No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 14 dies anteriors.  

 

 

4. CONTROL DE SÍMPTOMES 

 

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de l’estat 

de salut dels seus fills i filles.  

A l’inici del curs, totes les famílies hauran de signar una declaració responsable a través de la 

qual:  

a) Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que 

això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en 

cada moment.  

b) Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i 

a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder 

prendre les mesures oportunes.  

 

És obligatori comunicar al centre si un/a alumne/a presenta símptomes compatibles amb la 

COVID-19. 

 

 

5. GESTIÓ DAVANT DE POSSIBLES CASOS 

 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la Direcció, amb el suport 

de l’empresa Geseme (servei de prevenció de riscos laborals).  

 

No han d’assistir al centre l’alumnat, el personal docent i altres professionals que tinguin 

símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es trobin en aïllament 

per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte 

estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.  

 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç̧ de casos i el seu 

aïllament, així com dels seus contactes més estrets, serà una de les mesures més rellevants per 
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mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i 

pedagògics.  

 

El centre té establert un protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que es descriu 

a continuació i inclou la ràpida coordinació entre el centre i els serveis territorials d’Educació i 

de salut pública.  

 

5.1.  Alumnes  

 

Davant d'un infant o adolescent que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 el centre farà les següents actuacions:  

a) Se’l portarà a un espai separat d’ús individual.  

b) S’utilitzarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a 

la que quedi al seu càrrec). 

c) Se li prendrà la temperatura. 

d) Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.  

e) Davant de qualsevol possible complicació, es trucarà també al 061.  

f) La família haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer 

les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la 

família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el 

resultat.  

g) En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la 

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.  

 
Davant d'un adult que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al 

centre farà les següents actuacions:  

a) S’utilitzarà una mascareta quirúrgica (tant la persona que ha iniciat símptomes com la 

que l’acompanyi).  

b) Se li prendrà la temperatura. 

c) Si el seu estat ho permet, se l’acompanyarà a abandonar el centre.  

d) Davant de qualsevol possible complicació, se’l portarà a un espai separat d’ús individual 

i es trucarà també al 061.  
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e) De manera individualitzada, es valorarà la idoneïtat de contactar amb la família per a 

informar-los de la situació.  

f) L’alumne haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer 

les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’alumne 

haurà d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat.  

g) En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la 

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

 

5.2. Personal docent i no docent 

 

Quan un docent o treballador del centre comenci a desenvolupar símptomes compatibles amb 

la COVID-19 al centre farà les següents actuacions:  

a) Utilitzarà una mascareta quirúrgica.  

b) Avisarà a la Direcció del centre.  

c) Abandonarà el centre per dirigir-se a casa.  

d) Davant de qualsevol possible complicació, se’l portarà a un espai separat d’ús individual 

i es trucarà també al 061.  

e) El centre informarà de la situació als Serveis Territorials i, a través d’ells, al servei de 

salut pública.  

f) El treballador haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i 

fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, el 

treballador i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins 

conèixer-ne el resultat.  

g) En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la 

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

 

5.3. Procediments en cas de període de quarantena 

 

Quan un docent presenti símptomes o hagi estat en contacte estret amb un positiu de SARS-

CoV-2, haurà de realitzar un període de quarantena obligatòria. Durada de la quarantena: 14 

dies en cas que es presentin símptomes compatibles amb la COVID-19, 10 dies per als contactes 

estrets amb positius de la COVID-19. 
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Les classes d’instrument que no es puguin realitzar presencialment durant el període de 

quarantena del docent, es realitzaran de forma telemàtica, preferiblement el mateix dia i hora 

previstos al GWIDO. En cas que no sigui possible, el docent es posarà en contacte amb la família 

de l’alumne i s’acordarà una data i hora per la recuperació de la classe (aquesta serà telemàtica 

i es realitzarà durant el període de quarantena). 

 

Si es dona el cas que el docent en quarantena duu a terme classes grupals, durant el període 

estipulat es realitzaran les sessions i el seguiment a través de mitjans telemàtics. 

 

Quan un alumne presenti símptomes o hagi estat en contacte estret amb un positiu de SARS-

CoV-2, haurà de realitzar un període de quarantena obligatòria. Durada de la quarantena: 14 

dies en cas que es presentin símptomes compatibles amb la Covid-19, 10 dies per als contactes 

estrets amb positius de la Covid-19. 

 

En cas que un alumne d’una classe d’instrument hagi de realitzar un període de quarantena, 

podrà seguir realitzant les classes de forma telemàtica en l’horari habitual. 

 

Quant a les classes grupals, l’alumnat en quarantena (un alumne o diversos), podrà seguir les 

classes telemàticament en l’horari habitual. Els docents tindran un dispositiu propi per 

connectar-se des de l’aula amb l’alumnat que no pugui seguir la classe presencial. 

 

En casos o circumstàncies excepcionals, es durà a terme una valoració individual per acordar el 

procediment a seguir. 

 

 

6. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE  

 

6.1.  La ventilació  

 

És una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors.  

a) Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida de 

cada grup i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.  

b) Totes les aules seran adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres 

obertes durant les classes.  
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c) Es dedicaran a ventilar l’espai els 10 minuts de descans entre sessions d’instrument.  

d) Es mantindran les portes obertes en la majoria de situacions en què això sigui possible, 

sobretot a les aules quan no es duguin a terme classes.  

 

6.2. Neteja i posterior desinfecció d’espais  

 

a) La neteja del centre es realitzarà diàriament seguint les recomanacions de Neteja i 

desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.  

b) Es farà desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les 

portes, instruments d’ús compartit (pianos i bateries), terres de parquet (en cas 

d’activitats sense taules i cadires), etc.  

c) Les taules i cadires de les aules es netejaran i desinfectaran després de cada classe.  

d) Canvis de grups: es farà una neteja, desinfecció i ventilació de l’espai abans de l’ocupació 

del grup següent.  

e) La neteja dels instruments es durà a terme segons els protocols específics de cada 

instrument. 

 

6.3.  Altres mesures 

 

a) L’aforament de les sessions s’ha adaptat a les sales disponibles. 

b) Els alumnes majors de 12 anys que participin als conjunts instrumentals, combos, La 

Moderna Big Band i Girona Marxing Band hauran de portar el seu propi faristol a totes 

les sessions d’aquestes assignatures. 

c) Hi ha estores desinfectants a l’entrada de totes les seus. 

d) A l’arribada al centre, es prendrà la temperatura a tots els alumnes. 

e) Les persones que acompanyin els alumnes al centre hauran de romandre a l’exterior. 

I. Seu Jurats i Nou local Plaça de Sant Pere: els alumnes accediran sols al recinte 

(la família només acompanyarà l’alumne fins a l’entrada principal, la porta del 

carrer). 

II. Seu Coma Cros: la família només acompanyarà l’alumne fins a l’accés a les aules 

de música (segona planta) en cas que sigui menor de 12 anys. Els majors de 12 

anys hauran d’accedir sols al recinte (a excepció del primer dia de classe). 
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f) En cas de voler realitzar consultes a la secretaria del centre en el moment de l’entrada 

dels alumnes, s’haurà d’esperar fins que tot l’alumnat sigui dins l’aula i la sessió hagi 

començat. Aforament màxim sales d’espera: 2 persones. 

g) Es disposen de pantalles de metacrilat per dur a terme l’atenció al públic. 

 

 

7. PROTOCOL PEL DESENVOLUPAMENT DE LES CLASSES D’INSTRUMENT 

 

7.1.  Classes de piano 

 

a) El professorat realitzarà la desinfecció del teclat, faristol i banquetes del piano 

abans i després de cada classe. 

b) Abans i després de manipular l’instrument, cal aplicar-se gel hidroalcohòlic a les 

mans i assegurar-se que s’ha assecat. 

c) Es deixarà la tapa del teclat oberta i el faristol posat per tal de reduir el 

contacte amb l’instrument. 

 

 

7.2. Classes d’instruments de corda 

 

a) Abans de manipular l’instrument cal aplicar-se gel hidroalcohòlic a les mans i 

assegurar-se que s’ha assecat. 

b) Ús de l’instrument: 

I. Obrir l’estoig i agafar l’instrument 

II. Utilitzar l’instrument 

III. Netejar l’instrument 

IV. Desar l’instrument a l’estoig 

V. Tornar a netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic 
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7.3. Classes d’instruments de vent 

 

a) Abans de manipular l’instrument cal aplicar-se gel hidroalcohòlic a les mans i 

assegurar-se que s’ha assecat. 

b) Ús de l’instrument: 

I. Ocupar la posició indicada per mantenir la distància de seguretat per a 

instruments de vent. 

II. Obrir l’estoig i agafar l’instrument 

III. Treure’s la mascareta 

IV. Utilitzar l’instrument 

V. Netejar l’instrument 

VI. Desar l’instrument a l’estoig 

VII. Tornar a netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i posar-se la 

mascareta. 

IMPORANT: no compartir embocadures. L’aigua de l’instrument caldrà dipositar-la en 

un recipient propi que es pot buidar als lavabos, però MAI a les papereres. 

 

 

7.4. Classes de cant 

 

a) Abans d’entrar a la classe i abans de sortir-ne, cal aplicar-se gel hidroalcohòlic a 

les mans. 

b) Desenvolupament de la classe: 

I. Ocupar la posició indicada per mantenir la distància de seguretat 

II. Treure’s la mascareta 

III. Realitzar la classe 

IV. Posar-se la mascareta i tornar a netejar-se les mans amb gel 

hidroalcohòlic. 
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7.5. Classes de bateria 

 

a) L’alumnat haurà de portar les seves baquetes per reduir el risc de contagi. 

b) S’aplicarà gel hidroalcohòlic a les mans abans i després de tocar. 

c) El professorat abans i després de la classe desinfectarà suports i mobiliari, però 

no les membranes, amb líquid desinfectant de superfícies i paper d’un sol ús. 

 


