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1.- INTRODUCCIÓ

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, declara l'estat d'alarma en tot el territori nacional amb la
finalitat d'afrontar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el qual ha sigut prorrogat en quatre
ocasions, l'última mitjançant el Reial decret 514/2020, de 8 de maig, fins a les 00.00 hores del dia 24
de maig de 2020. Ha resultat, per tant, necessària l'articulació de la seguretat i salut del personal
empleat públic amb l'efectiva prestació del servei públic educatiu. Per a això, s'han dictat resolucions
i instruccions tant en l'àmbit de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, com en el de la
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i, de manera específica per als centres
educatius, en l'àmbit de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Amb l'objectiu fonamental d'aconseguir, mantenint com a referència la protecció de la salut pública,
que es recuperi gradualment la vida quotidiana i l'activitat econòmica, minimitzant el risc que
representa l'epidèmia per la salut de la població i evitant que les capacitats del Sistema Nacional de
Salut es puguin desbordar, el Consell de Ministres va aprovar el 28 d'abril de 2020, el Pla per a la
transició cap a una nova normalitat, on estableix els principals paràmetres i instruments per
l'adaptació del conjunt de la societat a la nova normalitat, amb les màximes garanties de seguretat.
Així, una vegada publicada l’Ordre 399/2020, de 9 de maig, del Ministeri de Sanitat, en la qual es
regulen les condicions per a la reobertura dels centres educatius situats en zones que passen a la Fase
1, s'ha publicat la Resolució d'11 de maig de la consellera de Sanitat i Salut Pública de la Generalitat
Valenciana, per la qual s'autoritza l'obertura dels centres educatius per a la desinfecció,
condicionament, la realització de determinades funcions administratives i de coordinació, i habilita el
secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional perquè dicti les instruccions pertinents sobre
les tasques i funcions concretes que ha de realitzar el personal que haja d'acudir als centres durant la
Fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
En aplicació de tot això, s'ha publicat la Resolució de 13 de maig de 2020, de la Secretaria
Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a la prestació
de serveis administratius i de coordinació en els centres educatius, l’apartat setè de la qual indica que
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport elaborarà amb la participació dels representants del
professorat, dels comitès de seguretat i salut i l'assessorament del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals del personal propi (INVASSAT) els plans de contingència necessaris per a les següents
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fases definides pel Govern d'Espanya dins del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. A més,
la Resolució de 26 de maig, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la
qual es dicten instruccions per a la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat,
estableix les actuacions que s'han de dur a terme en els centres educatius durant la Fase 2 del Pla per
a la transició cap a una nova normalitat.
D'altra banda, amb data 22 d'abril de 2020, es va publicar la instrucció de la Secretaria General de
Funció Pública, del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, sobre mesures i línies d'actuació
en matèria de prevenció de riscos laborals enfront de la COVID-19 de cara a la reincorporació
presencial del personal, i en l'àmbit de la Comunitat Valenciana s'ha publicat la Resolució de 8 de
maig de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'estableix el
procediment i les mesures organitzatives per la recuperació gradual de l'activitat administrativa
presencial en la prestació de serveis públics en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, com a
conseqüència de la COVID-19. Per a l'elaboració d'aquest Pla de Contingència s'han tingut en compte
la Guia Tècnica per a l'elaboració del Pla de Contingència i Continuïtat del Treball durant la COVID19, elaborada pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals i aprovada per la Comissió Sectorial de
Seguretat i Salut en el treball de l'àmbit de justícia, administració pública i docent, en la reunió de
data 4 de maig de 2020, i el que es preveu en la Resolució de 8 de maig de 2020 adés citada.
Per tot això, resulta necessari un document general que serveixi de base per a l'elaboració dels plans
de contingència imprescindibles per a les següents fases definides pel Govern d'Espanya dins del Pla
per a la transició cap a una nova normalitat, en cada centre docent públic que imparteixi els
ensenyaments a què es refereix l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en
l'àmbit de les competències de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, inclosos els centres de
formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) i els serveis psicopedagògics escolars (SPE), i els
centres dependents de l’ISEACV.
Aquest pla de contingència s’anirà adaptant per a adoptar totes les mesures de la normativa vigent
que hi hagi en cada moment, tal i com s’ha fet arran de la publicació de:
• La RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública,
de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny,
del Consell, sobre mesures de prevenció front a la COVID-19.
• La RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació
Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i
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d’organització de l’activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments
artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs
2020-2021.
• La RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació
Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i funcionament de les
unitats específiques ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen
ensenyaments de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària
Obligatòria per al curs 2020-2021.

2.- OBJECTE

L’objecte d’aquest pla de contingència i continuïtat del treball durant les fases de desescalada
consisteix a determinar les condicions per a la reincorporació al treball presencial del personal de
l’escola de música de la Societat Musical “La Alianza” de Vinaròs, així com identificar els riscos
d’exposició al virus de la COVID-19 dels diferent llocs de treball i activitats que es desenvolupen en
el centre, i conté les mesures preventives i organitzatives per al seu control i les mesures de protecció
recomanades, d’acord en tot moment amb la normativa vigent i les recomanacions emeses per
l’autoritat sanitària. És, a més a més, una proposta general i variable segons les instruccions
sanitàries i ha d'anar adequant-se amb mesures concretes a cada moment de la crisi.
Per a la redacció d’aquest pla s’han tingut en consideració les recomanacions de la Guia tècnica
elaborada per l’INVASSAT i que va ser aprovada per la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el
Treball en data 4 de maig de 2020, les determinacions contingudes en la resolució de 8 de maig de
2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s’estableix el
procediment i les mesures organitzatives per a la recuperació gradual de l’activitat administrativa
presencial en la prestació de serveis públics en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, com a
conseqüència de la COVID-19.
En concret, aquest pla pretén:
•

Determinar les condicions per a la reincorporació al treball presencial del personal docent i no
docent de l’escola de música de la Societat Musical “La Alianza” de Vinaròs.
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•

Identificar els riscos d’exposició a la COVID-19 dels diferents llocs de treball i activitats que
es desenvolupen en el centre.

•

Minimitzar els riscos derivats d’aquesta situació i garantir la normalitat en totes les activitats
del centre.

•

Determinar els diversos escenaris enfront del virus, tant durant com després de l’amenaça.

•

Elaborar una estratègia de treball que contempli instruccions i responsabilitats, i definir els
recursos materials necessaris, persones o càrrecs implicats en el compliment del Pla.

3.- CENTRE DE TREBALL

L'edifici, construït l'any 1929, està ubicat al passeig marítim i consta de tres plantes comunicades
entre si. A la planta baixa es troba el centre de formació de persones adultes (FPA) i el primer i
segon pis estan destinats a l'escola de música de la Societat Musical "La Alianza". Totes les finestres
de les aules donen a l'exterior, ja que no existeixen altres edificacions al seu voltant.
L’entrada i sortida a l’edifici serà per la porta nord, la que habitualment ja utilitzem. A efectes de no
provocar aglomeracions, s’obriran les dues parts de la porta del carrer, les famílies no poden entrar a
l’edifici i no es permet la concentració de la gent al porxo. Per a les classes en grup, el professorat
recollirà a l’alumnat, que romandrà a l’espera en les zones habilitades a aquest efecte a la planta
baixa, mantenint les distàncies de seguretat i amb màscara higiènica.
Denominació: Escola de música de la Societat Musical “La Alianza” de Vinaròs.
Adreça: Passeig Colom s/n
Localitat: Vinaròs, Castelló Telèfon: 964 45 62 03
Correu electrònic: laalianza_vinaros@yahoo.es
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4.- RESPONSABLE DE L’ELABORACIÓ DEL PLA
Nom i cognoms: José Ramón Renovell Renovell
Càrrec: Director
Correu electrònic: laalianza_vinaros@yahoo.es
Telèfon de contacte: 964 45 62 03
Data d'elaboració del pla: 29/07/2020
Data d'aprovació del pla: 31/07/2020

5.- IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES ENCARREGADES DE LA GESTIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL HIGIÈNIC I DE PROTECCIÓ
Nom i cognoms: Sergio Tortajada Gómez
Càrrec: Cap d’estudis
Correu electrònic: laalianza_vinaros@yahoo.es
Telèfon de contacte: 964 45 62 03

6.- IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES RESPONSABLES DEL SEGUIMENT I
CONTROL DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA
Al centre s’ha constituït una comissió de control i seguiment de l’aplicació del pla formada per:
●

Representant de l’empresa:
Nom i cognoms: Marc Borràs Castell
Càrrec: Secretari de l’escola de música i vocal de la junta directiva
Correu electrònic: laalianza_vinaros@yahoo.es
Telèfon de contacte: 964 45 62 03
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●

Representant dels treballadors i treballadores:
Nom i cognoms: Sergio Tortajada Gómez
Càrrec: Cap d’estudis
Correu electrònic: laalianza_vinaros@yahoo.es
Telèfon de contacte: 964 45 62 03

●

Representant de l’equip directiu:
Nom i cognoms: José Ramón Renovell Renovell
Càrrec: Director de l’escola
Correu electrònic: laalianza_vinaros@yahoo.es
Telèfon de contacte: 964 45 62 03

Una vegada aprovat el pla es mantindran reunions periòdiques amb la comissió encarregada del seu
disseny i control per assegurar la deguda consulta i estudiar mesures de millora.
Tot el personal, docent i administratiu, vetllarà pel compliment d’aquest pla, controlant l’aplicació
per part de l’alumnat i informant a la comissió de seguiment en cas necessari.

7.- DESCRIPCIÓ

DE

LES

PRINCIPALS

ACTIVITATS

PRESENCIALS

DESENVOLUPADES
• Classes de música, en tots els seus formats i agrupacions.
• Atenció al públic amb cita prèvia
• Atenció a l’alumnat i famílies per l’equip docent amb cita prèvia
• Reunions de l’equip directiu i de les comissions de treball de llenguatges i agrupacions
• Servei de secretaria
• Serveis de neteja i manteniment de l’edifici (personal de l’ajuntament)
• Serveis de manteniment de les instal·lacions (empreses externes)
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8.-

IDENTIFICACIÓ

D’ESCENARIS

I

ESTABLIMENT

DE

MESURES

DE

CONTINGÈNCIA
El Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició a la
COVID-19

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf) , assenyala en el paràgraf segon del primer
apartat que “correspon a les empreses avaluar el risc d'exposició en què es poden trobar les
persones treballadores en cadascuna de les tasques diferenciades que realitzen i seguir les
recomanacions que sobre el particular emeta el servei de prevenció, seguint les pautes i
recomanacions formulades per les autoritats sanitàries”.
Les mesures preventives i protectores a adoptar en el centre per a protegir el seu personal treballador
segueixen totes les instruccions i recomanacions previstes per l'autoritat sanitària en tot moment i són
addicionals i complementaris a la resta de mesures preventives implantades ja en el centre de treball
amb motiu del compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.
Per a la reincorporació al treball presencial del personal docent i no docent del centre s'han identificat
els següents escenaris d'exposició, en els quals s'han planificat les mesures necessàries per a eliminar
o minimitzar en tot el possible la potencial exposició a la COVID- 19, tal com han establert les
autoritats sanitàries.
Les persones treballadores poden ser situades en qualsevol dels 3 escenaris, no de manera permanent
i general, sinó sempre en funció de la naturalesa de les activitats i avaluació del risc d'exposició.

10

8.1.- IDENTIFICACIÓ D’ESCENARIS
En el nostre centre, en el moment de l'aprovació de l'informe, considerem els escenaris següents:
ESCENARI 1

ESCENARI 2

EXPOSICIÓ DE RISC

EXPOSICIÓ DE BAIX RISC

ESCENARI 3
BAIXA PROBABILITAT
D’EXPOSICIÓ

Personal administratiu, l’equip
directiu, personal docent, alumnat i
famílies continuen l’activitat
telemàticament.
Personal de neteja, de manteniment
i altres empreses concurrents
romandran a les ordres que dicti
l’ajuntament.
REQUERIMENTS

Personal administratiu, l’equip directiu,
personal docent, alumnat i famílies
continuen l’activitat telemàticament.

Personal administratiu.

Personal de neteja, de manteniment i
altres empreses concurrents
romandran a les ordres que dicti
l’ajuntament.

Personal docent.

Personal de l’equip directiu.

Alumnat, famílies i altres usuaris.
Personal de neteja.
Personal de altres empreses concurrents

REQUERIMENTS

REQUERIMENTS
No és necessari ús d’EPI, encara que en el
moment actual s’ha prescrit la utilització de
màscares sempre que no es pugui garantir la
distància de seguretat.

Figura 1. Criteris per a la identificació dels possibles escenaris de risc
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8.2.- DESCRIPCIÓ DE MESURES DE CONTINGÈNCIA
Les mesures preventives i protectores adoptades en el centre per a protegir el personal treballador
segueixen totes les instruccions i recomanacions previstes per l'autoritat sanitària en tot moment, i són
addicionals i complementàries a la resta de mesures preventives implantades ja en el centre de treball
amb motiu del compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.
Taula 1. Tipus de mesura: codificació:
1- Formació/ informació/instruccions

8- Teletreball

2- Distanciament

9- Neteja i desinfecció

3- Barreres físiques

10- Higiene personal

4- Limitació d'aforament

11- Gestió de residus

5- Senyalització

12- Ventilació

6- Mesures de protecció individual

13- Coordinació d'activitats empresarials

7- Redistribució de torns

14- Organització
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Ordre

Tasca/activitat/recinte

Escenari (1, 2, 3)

Tipus de

Descripció de les mesures a implantar

mesura
(codificació)
1

3

1

Cartell informatiu que indica que no es permet

5

l’entrada a persones que presenten símptomes
compatibles amb SARS-CoV-2 a la porta d’entrada
del centre.

2

3

1

Cartell informatiu a la porta d’entrada del centre

5

amb les normes a complir per accedir: ús obligatori
de màscara higiènica, higiene de mans, distància

ACCESSOS/EIXIDES

de seguretat, aforament limitat.

DEL CENTRE
3

3

2

Cartell aforament màxim per garantir la

4

distància de seguretat a la porta d’entrada del
centre.

5

3

2

Cintes adhesives al terra per senyalitzar

5

distància de seguretat.

13

6

3

14

Es disposarà el sistema de control d'accés
consistent en control de les cites prèvies i registre
d’assistència del personal docent i no docent.

7

3

14

Les dues parts de la porta d'accés al centre

5

romandran obertes per establir zona d’entrada i
zona de sortida i no tindre contacte amb
superfícies.

8

3

6

No es permetrà l’accés al centre sense màscara
higiènica

9

3

6

S’indicarà a totes les persones que entren al centre
que han d’utilitzar gel hidroalcohòlic.

10

3

14

El fitxatge es farà amb fulles de control

11

3

2

El centre disposa de senyals al terra per indicar els
recorreguts d’entrada i els recorreguts de sortida.

5
12

3

2

Cartells en totes les zones del centre per recordar
mantenir la distància de seguretat de 1,5 m.
14

14

3

9

S'establirà una instrucció de treball específic en què
s'indiquen el reforç de la neteja i es concreten les
zones, llocs, elements superficials a incidir, la
freqüència de neteja diària de cadascun d'aquests i

EN L'ÚS DE TOT EL

responsables de comprovació de les mesures.

CENTRE
13

3

9

Es redactarà una instrucció de treball en la qual
s’inclogui una política intensificada de neteja i
desinfecció on existeixi evidència d'un cas o contacte
estret.

14

3

10

El centre disposa de dispensadors de solucions
hidroalcohòliques en despatx, zones comunes, aules i
en la zona d'accés/eixida del centre per a garantir la
correcta higiene de mans.

15

3

10

El centre disposa de sabó i paper d’un sol ús en els
banys per a garantir la correcta higiene de mans.

16

3

11

Els banys del centres disposen contenidors amb tapa i
pedal per a rebutjar paper d'un sol ús.

15

18

3

12

Es reforçarà la neteja dels filtres de l'aire i
s'augmentarà el nivell de ventilació dels sistemes de
climatització per a aconseguir una major renovació de
l'aire i millorar la qualitat d'aire interior d'aquest.

19

3

13

S'establirà un procediment de treball específic per a la
realització de la neteja en el qual s'indiquen les zones,
llocs, elements superficials a incidir, la freqüència de
neteja diària de cadascun d'aquests i les persones
responsables de comprovació de les mesures. Se
sol·licitarà la intensificació d'aquestes tasques de
manera que s'incideixi sobre elements de treball com:
taules de treball, taules d'atenció al públic, teclats i
pantalles d'ordinadors, passamans, telèfons, pantalles
tàctils, lavabos, mobiliari d'ús públic, polsadors i
botoneres d'ascensors, filtres del sistema de
climatització, papereres de pedal per al material
d'higiene, etc.

21

3

14

Les persones responsables del seguiment i control del
pla mantindran reunions periòdiques cada 7 dies,
preferentment via telemàtica o, guardant les mesures
de distanciament corresponents per a fer un seguiment
de les actuacions, així com determinar la forma de
transmissió de canvis o modificacions al personal
empleat.
16

22

3

6

En les tasques d’atenció presencial a l’alumnat i
famílies sempre s’usarà màscara higiènica.

23

3

2

S'informarà el públic que haurà de dirigir-se al personal
de recepció i mantenir la distància de 1,5 m.

24

3

6

Les persones ateses hauran d'usar en tot moment
màscara higiènica, en serà informada mitjançant
cartells i verbalment.

25

3

5

El sòl disposa de senyalització de distància mínima a la
qual ha de situar-se el públic del taulell, per a garantir
la distància de seguretat

27

3

14

Tota la recepció de paqueteria d'ús personal és farà
pels canals de recepció oficials.

28

3

14

En cas necessari, es reforçaran els llocs d'atenció al
públic per a evitar aglomeracions.

17

29

3

14

Per tal d’evitar aglomeracions s’utilitzarà la cita prèvia i
atenció telefònica.

30

3

2

La reducció de l'aforament haurà d'aconseguir que la
distribució física de les persones ocupants permeti
complir els criteris de distanciament mínim de 1,5
metres entre elles.

32

3

2

Es redistribuiran els espais (mobiliari, prestatgeries,
corredors, etc.) per a mantenir la distància de seguretat
de 1,5 m.
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9.- MESURES GENERALS
Des de l’escola de música de la Societat Musical “La Alianza” de Vinaròs acollim aquest Pla de
Contingència com un document pràctic que permetrà la continuïtat del treball en general i de l’acció
docent en particular amb garanties de prevenció davant el risc de contagi. Les mesures que aquí
s’adopten estaran sotmeses a contínua revisió en funció dels resultats obtinguts.
Els usuaris del centre es poden tipificar de manera general en els següents grups:
•

Treballadors propis del centre: Entren a formar part d'aquest grup, el conjunt de persones que

conformen la plantilla del centre.
•

Treballadors externs: S'inclouen en aquest grup, a tots els treballadors i treballadores

pertanyents a altres empreses, però que realitzen funcions de gestió i manteniment de les diferents
instal·lacions, xarxes, màquines i equips que està dotat el centre. Es tracta de treballadors i
treballadores subcontractats no pertanyents a la plantilla del centre, que poden prestar serveis durant
un període de temps més o menys breu i les seues actuacions són concurrents amb les pròpies de
l'activitat desenvolupada en el centre.
•

Visitants: S'inclouen en aquest grup, a totes aquelles persones que esporàdicament acudeixen

les dependències del centre a realitzar diverses gestions i que durant un cert interval de temps formen
part de l'ocupació de l'edifici. En l'escenari actual, és prioritari evitar la introducció del virus en els
centres, les persones ateses necessiten cita prèvia per ser atesos. És restringeixen totes les visites
sense vinculació professional amb el centre llevat que sigui estrictament necessari. En cap cas es
permetran visites de persones que presenten qualsevol símptoma respiratori o febre.
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9.1.- INSTRUCCIONS GENERALS QUE S'HAURAN DE GARANTIR PER A LA
PREVENCIÓ DE LA COVID-19
✓ Qualsevol persona que accedeixi al centre haurà de procedir a la desinfecció de les mans
mitjançant l'ús de gels hidroalcohòlics. El personal docent col·laborarà en l'organització i vigilància
de la rentada de mans de l'alumnat a l'entrada del centre i a l’inici i finalització de cada sessió de
treball perquè es realitzi amb les mesures de seguretat oportunes.
✓ L’alumnat serà recollit puntualment a l’hora d’entrada i acompanyat a l’hora d’eixida per un
professor/a.
✓ Es limitarà al màxim possible l'ús de documents en paper i la seua circulació comptant cada
alumne/a amb el seu propi quadern o material en paper necessari.
✓ En l’acció docent es combinarà el treball presencial i el treball telemàtic amb la plataforma “Aula
virtual” de la qual formarem part a partir del curs 2020/2021.
✓ Quan siga necessari la presència física al centre de pare, mare o tutor legal, es farà amb cita
prèvia.
✓ No es permetrà el moviment de personal aliè al centre.
✓ L’ús de la mascareta serà obligatori en tot el centre.
✓ El personal ha de rentar-se freqüentment les mans amb sabó o solució hidroalcohòlica durant tota
la jornada de treball.
✓ Es proveirà el personal dels productes d’higiene necessaris per a poder seguir les recomanacions
individuals, adaptant-se a cada activitat concreta.
✓ Tot el personal haurà de deixar, en la mesura que sigui possible, les taules lliures de papers i de la
resta d’objectes a fi de facilitar la neteja diària.
✓ Es farà una distribució dels espais i les aules que garanteixin la aplicació d’aquest Pla.
✓ Es disposarà de tota la cartelleria necessària, imprescindible per a oferir el màxim d'informació
general i s'establiran les zones i dependències del centre, que permeti a tot el personal, alumnat i
personal aliè al centre, seguir les mesures de prevenció de contagis de la COVID-19 establides.
✓ El centre ha senyalitzat els recorreguts d’entrada i eixida del centre, així com l’ús diferenciat de
les escales, unes per a la pujada i les altres per a la baixada.
✓ Hi haurà sabó, paper d’un sol ús i contenidors amb tapa i pedal en tots el banys del centre.
✓ La zona de secretaria disposa d’una mampara transparent entre els treballadors/-res del centre i
les persones ateses.
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✓ Es dissenyarà l'estratègia d'educació per a la salut en les mesures de prevenció i higiene, per a fer
a l'alumnat agents actius en la millora de la salut de la comunitat educativa.
✓ L’aforament màxim de les aules es detalla a l’Annex I.

9.2.- FORMACIÓ EN MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE
✓ Es comunicarà al claustre i a la comunitat educativa les indicacions recollides en el present Pla
de Contingència i les mesures de prevenció i higiene enfront de COVID-19 en el centre educatiu.
✓ Es potenciarà l'ús d'infografies, cartells i senyalització que fomenten les mesures de prevenció i
higiene. S'adaptarà la informació i la formació en funció de les mesures que vaja actualitzant el
Ministeri de Sanitat.
✓ Es proporcionarà informació a l’alumnat i es facilitarà l'adquisició d'habilitats sobre les mesures
de prevenció i higiene, com llavar-se les mans amb freqüència, ventilació dels espais del centre
educatiu, i la neteja de superfícies i objectes.

9.3.- ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS DEL CENTRE
✓ No podran reincorporar-se al seu lloc de treball les persones que presenten símptomes o estiguin
en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es troben en període de
quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o
diagnosticada de COVID-19 fins no haver obtingut l’alta mèdica corresponent o haver donat negatiu
en les proves mèdiques.
✓ Si un treballador/-a comença a tindre símptomes de cas sospitós de COVID-19, es retirarà a
l’aula d’aïllament (1.6) i es col·locarà una màscara quirúrgica.

A continuació, es contactarà

immediatament amb el seu centre de salut o amb el telèfon 900300555, havent d'abandonar, en tot
cas, el seu lloc de treball fins que la seua situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.
✓ Les persones vulnerables per a COVID-19 podran tornar al treball, sempre que la seua condició
clínica estigui controlada i ho permeti, i mantenint les mesures de protecció de manera rigorosa. En
cas de dubte, el servei sanitari del Servei de Prevenció de Riscos Laborals haurà d'avaluar
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l'existència de treballadors especialment sensibles a la infecció per coronavirus i emetre informe
sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció necessàries, seguint el que s'estableix en el
Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició a la
COVID-19.
✓ Les persones que es consideren pertanyents als grups de major vulnerabilitat han de consultar al
Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
✓ S'informarà les famílies sobre les mesures de prevenció i higiene que se seguiran durant la
reobertura del centre educatiu.
✓ S'establirà un mecanisme de coordinació amb els serveis socials per al suport a l'alumnat en
situació de vulnerabilitat social.

9.4.- DOTACIÓ DE MATERIAL DE PREVENCIÓ I HIGIENE
✓ El centre educatiu haurà de proveir als seus treballadors/-es de l'equip de protecció adequat per a
la realització de les seues funcions, es subministraran dues màscares reutilitzables. Tot el personal
haurà d'estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció
✓ S'ha d'assegurar el subministrament de material d'ús higiènic - preventiu mentre funcionen el
centre educatiu reposant-ho quan sigui necessari.
✓ S'assegurarà que tots els treballadors/-es tinguin permanentment a la seua disposició en el lloc de
treball aigua, sabó i paper d’un sol ús per a l'assecat de mans, així com gels hidroalcohòlics per a la
neteja de mans. En cas de brutícia visible, la higiene de mans s'ha de realitzar amb aigua i sabó.

9.5.- INCORPORACIÓ PRESENCIAL TREBALLADORS I TREBALLADORES
La incorporació del personal a l'activitat presencial serà gradual i progressiva. Aquesta incorporació
gradual s'articularà, amb les recomanacions establides pel Pla per a la transició cap a una nova
normalitat aprovat pel Consell de Ministres el 28 d'abril de 2020, i tenint en compte les fases de
desescalada previstes que aquest preveu, sempre tenint en compte les instruccions que per a cada fase
i tipus de centre dicti la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
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No podran incorporar-se al treball presencial els treballadors/-re mentre es troben en alguna de les
circumstàncies següents:
1.

Situació d'incapacitat temporal per la COVID-19.

2.

Tindre o haver tingut simptomatologia recent relacionada amb la COVID-19. En aquest cas,
hauran de contactar amb els serveis d'atenció primària segons s'haja establert en els protocols
de les autoritats sanitàries.

3.

Haver estat en contacte estret amb persones afectades per aquesta malaltia. S'entén per
contacte estret la situació del treballador/-a que haja proporcionat cures o que haja estat a una
distància menor de 2 metres durant un temps d'almenys 15 minuts d'una persona malalta. En
aquests casos s'haurà de contactar amb els serveis d'atenció primària i realitzar la corresponent
quarantena domiciliària durant 14 dies.

9.6.- INCORPORACIÓ DE L'ALUMNAT
L’alumnat no podrà acudir al centre amb símptomes compatibles amb la COVID-19 o diagnosticats
de COVID-19, o quan es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb
alguna persona amb símptomes o diagnosticat de COVID- 19.
Les famílies vigilaran l'estat de salut i faran una presa de temperatura tots els dies abans d'eixir de
casa pera anar al centre. Si l'alumnat tingues febre o símptomes compatibles amb COVID-19, no
haurà d'assistir al centre i han de cridar al seu centre de salut o al telèfon habilitat per a COVID-19.
L'alumnat que presenta condicions de salut que el fa més vulnerable per a COVID-19 (com, per
exemple,

malalties

cardiovasculars,

diabetis,

malalties

pulmonars

cròniques,

càncer,

immunodepressió o hipertensió arterial), podrà acudir al centre, sempre que la seua condició clínica
estigui controlada i ho permeti, i mantenint mesures de protecció de manera rigorosa. En eixos casos
les famílies autoritzaran l’assistència al centre de l’alumne/a.
El professorat haurà de garantir que l'alumnat manté la distància mínima de seguretat estipulada dins
i fora de l’aula.
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❖Mesures de prevenció:
o

Higiene de mans de manera freqüent i meticulosa, durant almenys 40 segons. S'ha de tindre

en compte que quan les mans tenen brutícia visible el gel hidroalcohòlic no és suficient, i és
necessari usar aigua i sabó.
o

Evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió.

o

En tossir o esternudar, cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat.

o

Mantenir una distància interpersonal de 1,5 metres.

o

Usar mocadors d'un sol ús per a eliminar secrecions respiratòries i tirar-los després del seu

o

Evitar donar-se la mà.

ús.

❖En relació a l'ús de màscara:
o

L'ús de màscara serà obligatori quan no es garanteixi la distància de seguretat entre les

persones.
o

Ha d'explicar-se l'ús correcte de la màscara ja que un mal ús pot comportar més risc de

transmissió.
L'alumnat que iniciï símptomes estant en el centre haurà d'anar a l’aula d’aïllament el més

o

prompte possible.

❖Entrada i eixida del centre:
o

Les persones acompanyants de l'alumnat, tant a l'entrada com a l'eixida, hauran de romandre

en l'exterior del centre, evitar les aglomeracions i guardar la distància física de seguretat.
o

Els alumnes esperaran a l’entrada del centre, sempre que no es superi l’aforament d’aquesta

zona, mantenint la distància de seguretat d’1,5 metres, fins que el seu professor/-a el reculli.
o

Haurà d’arribar puntual.

o

No podrà abandonar el centre a soles, el professorat serà l’encarregat d’acompanyar-lo fins a

l'exterior.
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❖Durant la permanència al centre:
o

Evitarà transitar pel centre.

o

Haurà de mantenir un mínim de distància física de 1,5 metres tant amb el professorat o

qualsevol dels seus companys i companyes a l'aula.
o

No tindrà interaccions físiques amb cap company o companya.

o

L'ús dels banys, es realitzarà sempre que sigui necessari, rentant-se les mans abans i

després de la seua utilització.

9.7.- ACCÉS A L’EDIFICI I DEAMBULACIÓ
Entrada i eixida del centre
- L'entrada a l'edifici del centre educatiu es limitarà a l'alumnat, famílies, professorat i personal
del centre i serà per l’accés principal.
- S'indicarà a les famílies que no pot acudir al centre l’alumnat amb símptomes o diagnosticat de
COVID-19, o que es trobi en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb
alguna persona amb símptomes o diagnosticat de COVID-19. Per a això, les famílies vigilaran l'estat
de salut i realitzaran presa de temperatura tots els dies abans d'eixir de casa per a anar al centre
educatiu. Si l'alumne/a tingues febre o símptomes compatibles amb COVID-19 no haurà d'assistir al
centre havent de cridar al seu centre de salut o al telèfon 900300555. En cas d'absència per motius de
salut no se sol·licitarà informe mèdic, i serà suficient amb la declaració de la família o tutors a
càrrec.
- S'evitaran les aglomeracions en l’accés al centre. Les famílies només podran entrar a l'edifici
escolar en cas de necessitat o indicació del professorat o de l'equip directiu, complint sempre les
mesures de prevenció i higiene, amb cita prèvia.
- Els contactes amb les famílies es mantindran mitjançant telèfon o correu electrònic.
- Se supervisarà l'adequat compliment de les normes durant l'entrada i l'eixida del centre.
- S'establiran horaris flexibles que permeten l'entrada i eixida escalonada en grups i amb distància
interpersonal d’1,5 metres.
- Totes les persones que accedeixen al centre educatiu han de llavar-se les mans en entrar al
centre amb gel hidroalcohòlic.
- Es marcarà en tot el centre el sentit de la marxa i en els corredors es senyalitzarà el sentit cap a
l’eixida com a preferent.
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- Es col·locarà cartelleria d’informació necessària per indicar els accessos i els recorreguts per
dins del centre que eviten afluència de personal o alumnat.

9.8.- AULES DE LLENGUATGE MUSICAL
✓

S'ha distribuït el mobiliari de les aules per a garantir una distància mínima interpersonal de 1,5

metres.
✓ El personal docent i les persones que estiguin a càrrec de l’alumnat de jardí musical vigilaran i
fomentaran mitjançant estratègies educatives el compliment de les mesures de distància física en la
interacció entre alumnat, entre alumnat i professorat.
✓ Les pissarres digitals seran d’ús exclusiu del professorat.
✓

S'organitzaran les eixides i entrades de les aules i altres espais amb distància interpersonal de 1,5

metres i de manera escalonada.
✓

Es col·locarà dispensador de gel desinfectant en totes les aules.

✓

Després de cada classe es realitzarà neteja i ventilació de l’aula, d'almenys 5 minuts cada

vegada.
✓

S'ha de fer èmfasi en les mesures de prevenció i higiene individuals i en la neteja, especialment

si són objectes compartits.

9.9.- AULES D’INSTRUMENT
Piano:
-

S’haurà de desinfectar les superfícies de piano i la cadira entre classe i classe.
Es ventilarà l’aula 5 minuts després de cada sessió.

Instruments de vent-fusta:
-

No compartir canyes ni provar boquilles.

-

A l’aula de flauta, més distància de seguretat entre professor/a i alumnes.
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-

No bufar sobre l’instrument per a netejar la condensació de les claus, utilitzar un mocador
d’un sol ús que després es tirarà al contenidor del fem.
Es ventilarà l’aula 5 minuts després de cada sessió.

Instruments de vent-metall:
-

No compartir boquilles.

-

Desaiguar en terra i fregar amb aigua i lleixiu/desinfectant.
Es ventilarà l’aula 5 minuts després de cada sessió.

Instruments percussió:
-

Cadascú durà les seues baquetes i en acabar la classe es desinfectaran les superfícies.
Es ventilarà l’aula 5 minuts després de cada sessió.

Sales d’assaig (Bandes, orquestres i cor)
- Assajos respectant la distància interpersonal d’1,5 metres.
- Músics de corda i percussió amb mascareta sempre que no es pugui mantenir la distancia d’1,5
metres.
- Músics de vent-fusta, no bufar sobre l’instrument per a netejar la condensació de les claus.
- Músics de vent-metall, desaiguar en terra i fregar amb aigua i lleixiu.
- Desinfecció després de cada sessió.
- A l’aula de cor, els cantaires respectaran una distància interpersonal de 3 metres, utilitzaran
mascaretes i es duran les carpetes de casa.
Es ventilarà l’aula 15 minuts després de cada sessió.
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9.10.- ZONES COMUNES
- S'evitarà l’ús dels banys. En totes les aules i a la secretaria del centre hi haurà dispensadors de
sabó i paper d’un sol ús disponible per a l'assecat de mans, l’alumnat haurà de llavar-se
acuradament les mans cada vegada que facin ús del bany.
-

La fotocopiadora serà utilitzada exclusivament per les persones designades per a això per
l'equip directiu del centre, i quedaran instal·lades en zones d'accés restringit, a les quals
només elles puguin accedir. Les còpies realitzades seran custodiades per aquest personal, que
les entregarà al destinatari i vetlarà perquè aquest no toqui les prestatgeries, altres còpies o
qualsevol superfície susceptible de ser contaminada. Es netejarà amb una solució desinfectant
les parts de la màquina més exposades (teclat, superfície on es depositen les còpies, pantalla,
etc.) de manera freqüent.

9.11.- SECRETARIA
✓ S'establiran les mateixes mesures de prevenció i higiene que les establides amb caràcter general
per a tot el centre, extremant la neteja en l'ús d'equips informàtics i mobiliari, donat l'habitual ús
d'aquest.
✓ L'atenció al públic es reduirà a serveis que siguin imprescindibles, prioritzant els enviaments per
correu, missatges, el contacte telefònic i en línia.
✓ S'incrementarà la desinfecció i ventilació periòdica dels espais i superfícies de la secretaria i
altres despatxos administratius.

9.12.- ATENCIÓ DELS CASOS AMB SÍMPTOMES DE COVID-19
Els símptomes més comuns compatibles amb COVID-19 inclouen febre, tos i sensació de falta
d'aire. En alguns casos també pot haver-hi disminució de l'olfacte i del gust, esgarrifances, mal de
gola, mal de cap, feblesa general, dolors musculars, diarrea o vòmits.
✓ Quan un alumne/-a iniciï símptomes o aquests siguin detectats per personal del centre durant la
seua jornada escolar, el portaran a l’aula d’aïllament (1.6). Se li facilitarà una màscara quirúrgica i
una altra per a la persona adulta que estigui amb ell fins que arriben els seus pares/mares o tutors.
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S'avisarà a la família que ha de contactar amb el seu centre de salut o amb el telèfon 900300555, que
serà qui avaluï el cas.
✓ Les persones treballadores que inicien símptomes, es retiraran a l’aula d’aïllament i es posaran
una màscara quirúrgica. Contactaran amb el seu centre de salut o amb el Servei de Prevenció de
Riscos Laborals.
✓ En cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat o té
dificultat per a respirar s'avisarà al 112.
✓ En cas que haja sospites d’un augment del nombre de casos, s'informarà a Salut Pública per a
valorar la situació.

9.13.- AULA D’AÏLLAMENT
S’habilitarà l’aula 1.6, situada al primer pis i al costat del despatx, que compta amb ventilació
adequada i amb una paperera de pedal amb bossa, on llençar la mascareta i mocadors d'un sol ús.
Qualsevol personal del centre que presenti simptomatologia (tos, febre, dificultat per a respirar, etc.)
que pogues estar associada amb la COVID-19 i aquelles persones que hagen estat en contacte estret
sense guardar la distància de seguretat de 1,5 metres durant un temps d'almenys 15 minuts hauran de
comunicar-ho al professor/a de la classe en la que estigui en eixe moment.
Immediatament el professor/a contactarà per telèfon amb la direcció del centre, que iniciarà el
protocol d’aïllament temporal que consistirà en:

1.

Traslladar a la persona amb símptomes a l’aula d’aïllament. Aquest espai serà l’aula 1.6. Com

que l'estada no disposa de lavabos, si fos precís que el pacient fes ús de les zones comunes, indicar
que es realitzarà amb la màscara quirúrgica i rentada de mans abans i després d'eixir de l'estada. El
lavabo comú utilitzat haurà de ser netejat amb lleixiu domèstic, després de cada ús que se'n realitzi.

2.

La direcció o un membre de l’equip directiu contactarà amb la família de la persona amb

simptomatologia, qui esperarà fins que vinguin a recollir-lo.

3.

Tots els residus generats a l'interior (bossa 1) hauran de tancar-se adequadament i introduir-se

en una segona bossa de fem (bossa 2), al costat de l'eixida de la sala, on a més es depositaran els
guants i màscara utilitzats per altres persones acompanyants, i es tancarà adequadament abans d'eixir
d'aquesta. La bossa 2, amb els residus anteriors, es depositarà amb la resta dels residus domèstics en
la bossa de fem (bossa 3), corresponent al poal de fracció de la resta.
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4.

La família haurà de contactar amb el seu centre de salut o amb el telèfon de referència

900300555, perquè s’avaluï el cas. Si la persona amb símptomes és un treballador o treballadora del
centre es contactarà amb el seu centre de salut o amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals o
amb el telèfon de referència 900300555 i seguiran les seues instruccions.

5.

En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat o té

dificultat per a respirar s'avisarà el 112.
Junt a la porta de l’aula d’aïllament es disposarà d’un contenidor per a la gestió dels residus generats
a l’interior, així com per als equips de protecció utilitzats per la persona que haguera a l’estança.
La porta serà senyalitzada i haurà de romandre tancada fins a la finalització de l’aïllament
(senyalització de prohibit el pas, no passar). Es garantiran els mitjans necessaris per a assegurar al
personal treballador amb símptomes que tingui disponibles mocadors de paper d’un sol ús, gel
hidroalcohòlic, aigua i mascareta quirúrgica.

9.14.- INSTRUCCIONS I CANALS DE COORDINACIÓ
La web oficial del centre serà el canal oficial de comunicació on s’informarà de totes les mesures del
Pla. A més, els tutors i tutores traslladaran tota la informació a les famílies mitjançant el correu
electrònic.

9.15.- DESINFECCIÓ
✓ Elaborar un protocol de neteja i desinfecció adaptat a les característiques del centre i a la
intensitat d'ús.
✓ Es realitzarà una desinfecció inicial profunda en totes les zones del centre, així com de les
superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls,
telèfons, penjadors, i altres elements de similars característiques.
✓ Es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys una vegada al dia, reforçant-la
en aquells espais que el precisen en funció de la intensitat d'ús.
✓ En les tasques de neteja es prestarà especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de
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contacte més freqüents com a poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, i
altres elements de similars característiques.
✓ S'utilitzaran desinfectants com a dilucions de lleixiu (1:50) acabada de preparar o qualsevol dels
desinfectants amb activitat viricida que es troben en el mercat i que han sigut autoritzats i registrats
pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aqueix producte es respectaran les indicacions de l'etiqueta.
✓ Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de
manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans.
✓ Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball després de la finalització
de cada ús, deixant que actuï el producte de neteja, amb especial atenció al mobiliari i altres elements
susceptibles de manipulació, sobretot en aquells utilitzats per més d'un treballador.
✓ S'han de fer tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de manera diària
i per espai de 5 minuts, preferiblement a l'inici de la jornada.
✓ S'ha de vigilar la neteja de papereres i la disponibilitat de sabó, paper d’un sol ús i gel
hidroalcohòlic. Les papereres han de quedar netes i els materials recollits amb la finalitat d'evitar
qualsevol contacte accidental.
✓ S'hauran d'organitzar i preveure els recursos necessaris per a la realització de les tasques de
neteja i ventilació que suposa l'increment d'aquests serveis.
✓

Es comunicarà al personal i visitants sobre les pautes de comportament social recomanades per

les autoritats sanitàries.

9.16.- GESTIÓ DE RESIDUS
✓ Els mocadors d'un sol ús que el personal i l'alumnat empre per a l'assecat de mans o per al
compliment de la “etiqueta respiratòria” seran rebutjats en papereres amb bossa o contenidors
protegits amb tapa i, si pot ser, accionats per pedal. Aquestes papereres hauran de ser netejades de
manera freqüent.
✓ Tot material d'higiene personal ha de dipositar-se en la fracció resta (agrupació de residus
d'origen domèstic que s'obté una vegada efectuades les recollides separades).
✓ En cas que un alumne/-a o persona treballadora present símptomes mentre es trobi en el centre
educatiu, caldrà aïllar el contenidor on haja dipositat mocadors o altres productes usats. Aqueixa
bossa de fem haurà de ser extreta i col·locada en una segona bossa de fem, amb tancament, per al seu
dipòsit en la fracció resta.
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10.- APROVACIÓ I VIGÈNCIA
Aquest pla de contingència té caràcter temporal, i mantindrà la seua vigència fins que, de conformitat
amb el Pla per a la transició cap a una nova normalitat, es determini el pas a la fase de nova
normalitat. Durant la seua vigència podrà ser objecte d’actualització permanent.
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ANNEX I.- AFORAMENT MÀXIM
ZONA DEL CENTRE

AFORAMENT MÀXIM

Entrada del centre - Vestíbul

12

Entrada del centre - Zona escales

9

Despatx - Secretaria

5 (s’atenen màx. 2 pers.
simultàniament)

Aula 1 - 1.1

23

Aula 2 - 1.2

8

Sala d’assaig primera planta

40

Aula 3 - 1.3

5

Aula 4 - 1.4

5

Aula 5 - 1.5

13

Aula 6 - 2.1

14

Aula 7 - 2.2

8

Sala d’assaig segona planta

32

Aula 8 - 2.3

9

Aula 9 - 2.6

15

Aula 10 - 2.4

12

Aula 1.6 (aula aïllament)

-

Banys

1
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ANNEX II: RECORREGUT CENTRE

2.1

2.2

2.3

2.4

2.6

2.5

planta bajo cubierta

1.4
1.1

1.2

1.3

1.5
V 1.1

V 1.2

vestíbulo

1.7
aseos

1.6

secretaria

planta primera

0.1

0.2

V 01

0.3

0.4

V 02

0.5

0.6

0.7

V 03

escaleras

escaleras
V 04

Trastero

vestíbulo

ACCESO 1

vestíbulo

aseos

ACCESO 2

planta baja
entrada/subida
salida/bajada

distancia entre alumnos 1,5 m

Recorridos y situación de alumnos
escala: 1/250
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ANNEX III.- INFORME BÀSIC PROFESSORAT I SECRETARIA
A la pàgina web https://laalianzavinaros.com/ podreu trobar el document complet, que s’anirà
modificant, per adaptar-se a la normativa vigent en cada moment d’escoles de música, conservatoris,
guarderies i educacions infantil, primària i secundària.
Aquest informe conté la informació bàsica d’actuació que heu de dur a terme:
1. COMISSIÓ DE SEGUIMENT: Les persones responsables del seguiment i control de la
implantació del pla són José Ramón Renovell (director), Sergio Tortajada (cap d’estudis) i
Marc Borràs (secretari), mantenint reunions periòdiques cada 7 dies per a fer seguiment de
les actuacions i determinar la forma de transmissió de canvis o modificacions a personal
empleat, alumnat i famílies. D’altra banda, tot el personal, docent i administratiu, vetllarà pel
compliment d’aquest pla, controlant l’aplicació per part d’alumnat i famílies i informant a la
comissió en cas necessari. Les famílies també poden comunicar el que estimen oportú.
2. NO ES PERMET L’ENTRADA A PERSONES QUE PRESENTEN SÍMPTOMES
COMPATIBLES AMB SARS-CoV-2, NI A CONVIVENTS O CONTACTES
ESTRETS: Les famílies vigilaran l'estat de salut i faran una presa de temperatura tots els
dies abans d'anar al centre. Els símptomes més comuns compatibles amb COVID-19 inclouen
febre, tos i sensació de falta d'aire. En alguns casos també pot haver-hi disminució de l'olfacte
i del gust, esgarrifances, mal de gola, mal de cap, feblesa general, dolors musculars, diarrea o
vòmits. Tampoc es permet i l’accés al centre sense màscara higiènica i s’ha d’utilitzar el gel
hidroalcohòlic però, en cas de brutícia visible, la higiene de mans s'ha de realitzar amb aigua i
sabó. S’ha d’utilitzar la part interior del colze al tossir o esternudar, utilitzar mocadors d’un
sol ús i evitar tocar ulls, nas i boca.
3. ENTRADA I SORTIDA A L’EDIFICI: No es permetrà l’accés al centre sense màscara
higiènica. Serà per la porta nord, la que habitualment ja utilitzem. A efectes de no provocar
aglomeracions, s’obriran les dues parts de la porta del carrer, i no es permet la concentració
de la gent al porxo. Per a les classes en grup, el professorat recollirà a l’alumnat, que
romandrà a l’espera en les zones habilitades a aquest efecte a la planta baixa, mantenint les
distàncies de seguretat i amb màscara higiènica. El professor que arriba primer al centre,
obrirà les dues parts de la porta d'accés al centre, així com les de les demés portes que
ofereixen aquesta possibilitat. Romandran obertes per establir zona d’entrada i zona de
sortida i no tindre contacte amb superfícies.
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4. ATENCIÓ TELEFÒNICA O AMB CITA PRÈVIA: La secretaria, l’equip directiu i
l’equip docent tan sols atendran a famílies i públic telefònicament o concertant prèviament
una cita (sempre amb mascareta higiènica). Es disposa d’un sistema de control d'accés,
consistent en control de les cites prèvies i registre d’assistència del personal docent i no
docent.
5. REGISTRE HORARI: Seguirà realitzant-se mitjançant fulls de control horari.
6. REFORÇ DE LA NETEJA I LES MESURES D’HIGIENE: S'establirà una instrucció de
treball específic en què s'indica el reforç de la neteja i es concreten les zones, llocs, elements
superficials a incidir, la freqüència de neteja diària de cadascun d'aquests i els responsables
de comprovació de les mesures. Se sol·licitarà la intensificació d'aquestes tasques de manera
que s'incideixi sobre els elements de treball. S’inclourà una política intensificada de neteja i
desinfecció on existeixin evidència d'un cas o contacte estret. Es ventilaran molt totes les
sales. El centre disposa de dispensadors de solucions hidroalcohòliques en despatx, zones
comunes, aules i en la zona d'accés/eixida del centre per a garantir la correcta higiene de
mans. Cada aula també disposa de polvoritzador desinfectant, paper d’un sol ús, paper
higiènic, poal i pal de fregar amb aigua i desinfectant viricida i contenidors amb tapa i pedal.
○ CLASSES GRUPALS: Sempre amb màscara higiènica (excepte alumnat de 0 a 6
anys i instrumentistes de vent) i començaran amb desinfecció de mans o «joc/exercici
de neteja». Entre cada classe hi ha 15 minuts perquè l’alumnat sortint se’n vaja i el
professorat ventili l’aula, reposi el material necessari o canviï l’aigua del poal i baixi a
buscar a l’alumnat entrant, que romandrà a la zona d’espera habilitada. Es donaran
instruccions a l’alumnat del lloc on han de seure per a aconseguir la distància de
seguretat (s’ha canviat mobiliari i s’han redistribuït les taules i cadires).
■ MÚSICA EN FAMÍLIA (0-3 anys): L’adult responsable d’acompanyar
durant l’activitat a l’alumnat, a part de seguir totes les mesures indicades,
també haurà d’utilitzar la màscara higiènica en tot moment.
■ MÚSICA EN FAMÍLIA, JARDÍ MUSICAL I «PRESOLFEIG»: Totes les
activitats que impliquen «música i moviment» compliran la normativa vigent
d’escoles de música, conservatoris, guarderies i educacions infantil, primària i
secundària.
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■ CORS

I

AGRUPACIONS

INSTRUMENTALS

INFANTILS

I

JUVENILS: Cada alumne entrarà amb mascareta i s’asseurà a una cadira, des
d’on prepararà l’instrument i demés materials. Deixaran estoigs, fundes i altres
pertinències es baix i al costat de la cadira, dintre dels 1,5m. de distància de
seguretat. En acabar, es posen la mascareta, netegen i guarden instruments i
altres materials asseguts a la cadira.
○ CLASSES INDIVIDUALS: Sempre amb màscara higiènica (excepte instruments de
vent) i començaran amb desinfecció de mans. Entre cada classe hi ha 5 minuts per a
que l’alumnat sortint se’n vaja i el professorat ventili l’aula, netegi i desinfecti el
material utilitzat (faristol, taula on s’han deixat fundes, partitures, etc. instruments de
percussió, pianos, banquetes i fregar el sol d’instruments que desaigüen...) i reposi el
material necessari o canviï l’aigua del poal. L’alumnat entrant puja sense
acompanyants fins a l’aula, excepte casos indispensables (instruments grans o altres
justificacions). En aquest cas, s’ha de sol·licitar autorització a la comissió de
seguiment per a poder ser acompanyats d’un adult fins a la porta de classe, que deurà
complir estrictament les mesures higièniques.
7. ÚS DE MATERIALS: La fotocopiadora serà utilitzada exclusivament per les persones
designades per l'equip directiu del centre, i quedaran instal·lades en zones d'accés restringit, a
les quals només elles puguin accedir. Les còpies realitzades seran custodiades per aquest
personal, que les entregarà al destinatari i vetllarà perquè aquest no toqui les prestatgeries,
altres còpies o qualsevol superfície susceptible de ser contaminada. Es netejarà amb una
solució desinfectant les parts de la màquina més exposades (teclat, superfície on es depositen
les còpies, pantalla, etc.). No es permet l’ús de ventiladors. De manera freqüent, s’extrema la
neteja d'equips informàtics i mobiliari, donat l'habitual ús d'aquest. No es permet compartir
instruments musicals, canyes, filtres («boquilles»), arquets o baquetes. S’exceptuen pianos,
percussió i instruments de corda per a afinar, que es netejaran i desinfectaran meticulosament
abans de cada ús. No es permet bufar sobre l’instrument per a netejar la condensació de claus.
Instruments, annexos, mobiliari, faristols i partitures seran d’ús individual.
8. LAVABOS RESTRINGITS: Tan sols s’utilitzaran en casos estrictament necessaris.
Professorat i secretaria disposaran de sabó, paper d’un sol us, paper higiènic i s’encarreguen
de permetre l’accés. Els usuaris dels lavabos se deuen netejar i desinfectar les mans abans i
després del seu ús.
37

9. ESPAI D’AÏLLAMENT: S’ha habilitat un espai tancat que disposarà al seu interior de
termòmetre, gel hidroalcohòlic, màscares quirúrgiques, guants i una paperera amb tapa i
pedal i, a l’exterior, contenidor per a residus tancat. Aquesta estança estarà senyalitzada a la
seua porta d’accés (prohibit el pas, no passar). Si algun membre del personal, famílies i
alumnat presentes símptomes compatibles amb la COVID-19, se’ls dotarà de màscara
quirúrgica i, en cas de ser un/a alumne, una altra per a la persona adulta que estigui amb ell
fins que arriben els seus pares/mares o tutors. Romandrà en l’espai habilitat com a aïllament
temporal mentre pugui abandonar el centre, a més d’activar el protocol de neteja i ventilació
del lloc on estava. Es contactarà immediatament amb el seu centre de salut o amb el telèfon
900300555, havent d'abandonar el centre fins que la seua situació mèdica sigui valorada per
un professional sanitari. En cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una
situació de gravetat o té dificultat per a respirar s'avisarà al 112, i si hi ha sospites d’un
augment del nombre de casos, s'informarà a Salut Pública per a valorar la situació. Tots els
residus generats a l'interior (bossa 1) hauran de tancar-se adequadament i introduir-se en una
segona bossa de fem (bossa 2), al costat de l'eixida de la sala, on a més es depositaran els
guants i màscara utilitzats per altres persones acompanyants, i es tancarà adequadament abans
d'eixir d'aquesta. La bossa 2, amb els residus anteriors, es depositarà amb la resta dels residus
domèstics en la bossa de fem (bossa 3), corresponent al poal de fracció de la resta. Junt a la
porta de l’aula d’aïllament es disposarà d’un contenidor per a la gestió dels residus generats a
l’interior, així com per als equips de protecció utilitzats per la persona que haguera a
l’estança.

AUGMENT RISC DE CONTAGI: Si es passa a un escenari de major risc i les autoritats sanitàries
determinen el tancament de l’escola de música, personal docent i administratiu, equip directiu,
alumnat i famílies continuaran telemàticament. Si en les classes presencials el professorat
d’instrument utilitza temps de la classe individual per a agrupar diferents alumnes, reassignarà la part
corresponent a les classes individuals online de cada alumne. Les assignatures col·lectives de cor,
agrupacions infantils i agrupacions juvenils quedaran anul·lades, suprimint la part corresponent de la
quota.
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ANNEX IV.- INFORME BÀSIC ALUMNAT I FAMÍLIES
A la pàgina web https://laalianzavinaros.com/ podreu trobar el document complet, que s’anirà
modificant, per adaptar-se a la normativa vigent en cada moment d’escoles de música, conservatoris,
guarderies i educacions infantil, primària i secundària.
Aquest informe conté la informació bàsica d’actuació que heu de dur a terme:
1. COMISSIÓ DE SEGUIMENT: Les persones responsables del seguiment i control de la
implantació del pla són José Ramón Renovell (director), Sergio Tortajada (cap d’estudis) i
Marc Borràs (secretari), mantenint reunions periòdiques cada 7 dies per a fer seguiment de
les actuacions i determinar la forma de transmissió de canvis o modificacions a personal
empleat, alumnat i famílies. D’altra banda, tot el personal, docent i administratiu, vetllarà pel
compliment d’aquest pla, controlant l’aplicació per part d’alumnat i famílies i informant a la
comissió en cas necessari. Les famílies també poden comunicar el que estimen oportú.
2. NO ES PERMET L’ENTRADA A PERSONES QUE PRESENTEN SÍMPTOMES
COMPATIBLES AMB SARS-CoV-2, NI A CONVIVENTS O CONTACTES
ESTRETS: Les famílies vigilaran l'estat de salut i faran una presa de temperatura tots els
dies abans d'anar al centre. Els símptomes més comuns compatibles amb COVID-19 inclouen
febre, tos i sensació de falta d'aire. En alguns casos també pot haver-hi disminució de l'olfacte
i del gust, esgarrifances, mal de gola, mal de cap, feblesa general, dolors musculars, diarrea o
vòmits. Tampoc es permet i l’accés al centre sense màscara higiènica i s’ha d’utilitzar el gel
hidroalcohòlic però, en cas de brutícia visible, la higiene de mans s'ha de realitzar amb aigua i
sabó. S’ha d’utilitzar la part interior del colze al tossir o esternudar, utilitzar mocadors d’un
sol ús i evitar tocar ulls, nas i boca.
3. ENTRADA I SORTIDA A L’EDIFICI: Serà per la porta nord, la que habitualment ja
utilitzem. A efectes de no provocar aglomeracions, s’obriran les dues parts de la porta del
carrer, i no es permet la concentració de la gent al porxo. Per a les classes en grup, el
professorat recollirà a l’alumnat, que romandrà a l’espera en les zones habilitades a aquest
efecte a la planta baixa, mantenint les distàncies de seguretat i amb màscara higiènica.
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4. ATENCIÓ TELEFÒNICA O AMB CITA PRÈVIA: La secretaria, l’equip directiu i
l’equip docent tan sols atendran a famílies i públic telefònicament o concertant prèviament
una cita (sempre amb mascareta higiènica). Es disposa d’un sistema de control d'accés,
consistent en control de les cites prèvies i registre d’assistència del personal docent i no
docent.
5. REFORÇ DE LA NETEJA I LES MESURES D’HIGIENE: S'establirà una instrucció de
treball específic en què s'indica el reforç de la neteja i es concreten les zones, llocs, elements
superficials a incidir, la freqüència de neteja diària de cadascun d'aquests i els responsables
de comprovació de les mesures. Se sol·licitarà la intensificació d'aquestes tasques de manera
que s'incideixi sobre els elements de treball. S’inclourà una política intensificada de neteja i
desinfecció on existeixi evidència d'un cas o contacte estret. Es ventilaran molt totes les sales.
El centre disposa de dispensadors de solucions hidroalcohòliques en despatx, zones comunes,
aules i en la zona d'accés/eixida del centre per a garantir la correcta higiene de mans. Cada
aula també disposa de polvoritzador desinfectant, paper d’un sol ús, paper higiènic, poal i pal
de fregar amb aigua i desinfectant viricida i contenidors amb tapa i pedal.

○ CLASSES GRUPALS: Sempre amb màscara higiènica (excepte alumnat de 0 a 6
anys i instrumentistes de vent) i començaran amb desinfecció de mans o «joc/exercici
de neteja». Entre cada classe hi ha 15 minuts perquè l’alumnat sortint se’n vaja i el
professorat ventili l’aula, reposi el material necessari o canviï l’aigua del poal i baixi a
buscar a l’alumnat entrant, que romandrà a la zona d’espera habilitada. Es donaran
instruccions a l’alumnat del lloc on han de seure per a aconseguir la distància de
seguretat (s’ha canviat mobiliari i s’han redistribuït les taules i cadires).
■ MÚSICA EN FAMÍLIA (0-3 anys): L’adult responsable d’acompanyar
durant l’activitat a l’alumnat, a part de seguir totes les mesures indicades,
també haurà d’utilitzar la màscara higiènica en tot moment.
■ MÚSICA EN FAMÍLIA, JARDÍ MUSICAL I «PRESOLFEIG»: Totes les
activitats que impliquen «música i moviment» compliran la normativa vigent
d’escoles de música, conservatoris, guarderies i educacions infantil, primària i
secundària.
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■ CORS

I

AGRUPACIONS

INSTRUMENTALS

INFANTILS

I

JUVENILS: Cada alumne entrarà amb mascareta i s’asseurà a una cadira, des
d’on prepararà l’instrument i demés materials. Deixaran estoigs, fundes i altres
pertinències es baix i al costat de la cadira, dintre dels 1,5m. de distància de
seguretat. En acabar, es posen la mascareta, netegen i guarden instruments i
altres materials asseguts a la cadira.
○ CLASSES INDIVIDUALS: Sempre amb màscara higiènica (excepte instruments de
vent) i començaran amb desinfecció de mans. Entre cada classe hi ha 5 minuts per a
que l’alumnat sortint se’n vaja i el professorat ventili l’aula, netegi i desinfecti el
material utilitzat (faristol, taula on s’han deixat fundes, partitures, etc. instruments de
percussió, pianos, banquetes i fregar el sol d’instruments que desaigüen...) i reposi el
material necessari o canviï l’aigua del poal. L’alumnat entrant puja sense
acompanyants fins a l’aula, excepte casos indispensables (instruments grans o altres
justificacions). En aquest cas, s’ha de sol·licitar autorització a la comissió de
seguiment per a poder ser acompanyats d’un adult fins a la porta de classe, que deurà
complir estrictament les mesures higièniques.
6. LAVABOS RESTRINGITS: Tan sols s’utilitzaran en casos estrictament necessaris.
Professorat i secretaria disposaran de sabó, paper d’un sol us, paper higiènic i s’encarreguen
de permetre l’accés. Els usuaris dels lavabos se deuen netejar i desinfectar les mans abans i
després del seu ús.
7. ÚS DE MATERIALS: No es permet compartir instruments musicals, canyes, filtres
(«boquilles»), arquets o baquetes. S’exceptuen pianos, percussió i instruments de corda per a
afinar, que es netejaran i desinfectaran meticulosament abans de cada ús. Tampoc es permet
bufar sobre l’instrument per a netejar la condensació de claus. Instruments, annexos,
mobiliari, faristols i partitures seran d’ús individual.
8. ESPAI D’AÏLLAMENT: S’ha habilitat un espai tancat que disposarà al seu interior de
termòmetre, gel hidroalcohòlic, màscares quirúrgiques, guants i una paperera amb tapa i
pedal i, a l’exterior, contenidor per a residus tancat. Aquesta estança estarà senyalitzada a la
seua porta d’accés (prohibit el pas, no passar). Si algun membre del personal, famílies i
alumnat presentes símptomes compatibles amb la COVID-19, se’ls dotarà de màscara
quirúrgica i, en cas de ser un/a alumne, una altra per a la persona adulta que estigui amb ell
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fins que arriben els seus pares/mares o tutors. Romandrà en l’espai habilitat com a aïllament
temporal mentre pugui abandonar el centre, a més d’activar el protocol de neteja i ventilació
del lloc on estava. Es contactarà immediatament amb el seu centre de salut o amb el telèfon
900300555, havent d'abandonar el centre fins que la seua situació mèdica sigui valorada per
un professional sanitari. En cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una
situació de gravetat o té dificultat per a respirar s'avisarà al 112.
9. AUGMENT RISC DE CONTAGI: Si es passa a un escenari de major risc i les autoritats
sanitàries determinen el tancament de l’escola de música, personal docent i administratiu,
equip directiu, alumnat i famílies continuaran telemàticament. Si en les classes presencials el
professorat d’instrument utilitza temps de la classe individual per a agrupar diferents
alumnes, reassignarà la part corresponent a les classes individuals online de cada alumne. Les
assignatures col·lectives de cor, agrupacions infantils i agrupacions juvenils quedaran
anul·lades, suprimint la part corresponent de la quota.
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