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PLA D’OBERTURA CURS 2020-2021
RESUM DE MESURES
• Classroom. És l’eina principal entre el professorat i l’alumnat atenent els

escenaris possibles davant de la pandèmia.

• Distància física. De 1,5 m i 2,5 m2 entre les persones
• Control de la temperatura. Es prendrà la temperatura a tothom que accedeixi
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al centre. No es podrà accedir al centre per damunt d’una temperatura de 37,5
graus.
Desinfecció de calçat. A l’entrada del Conservatori hi haurà estores
desinfectants de calçat per a tota persona que accedeixi al centre.
Sala Covid. S’habilitarà una sala aïllada destinada exclusivament a acollir
possibles casos de simptomatologia compatible amb la COVID-19.
Higiene de mans. Caldrà fer ús dels dispensadors de gel hidroalcohòlic a
l’arribada i a la sortida del centre educatiu, entre cadascuna de les assignatures
que es puguin fer en un mateix dia i abans i després d’anar al WC. Està garantida
l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb
dosificador. En punts estratègics estan col·locats diversos dispensadors de gel
hidroalcohòlic per a ús del personal i de l’alumnat de l’escola.
Ús de mascareta. És obligatori l’ús de la mascareta per a tot el personal i
alumnat que es trobi al conservatori durant tota l’activitat al Conservatori. Caldrà
portar obligatòriament una segona mascareta de recanvi per prevenir qualsevol
circumstància que impossibiliti fer ús de la primera.
Declaració responsable. Obligatòria a l’inici del curs. Tot l’alumnat haurà de
tenir signada una declaració responsable on es comprometen a no portar
l’alumne al Conservatori 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.
Accés al Conservatori. Serà permès a tot l’alumnat, professorat i personal
d’administració de l’Escola de Música i el Conservatori. No podran accedir
acompanyants i/o familiars dins de les seves instal·lacions.
Fluxos de circulació. S’establiran circuits per organitzar la circulació dels
diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.
Com a criteri general de moviment dins de l’edifici la circulació de persones es
farà pel costat dret de cada espai.
Entrades i sortides. Es faran de manera esglaonada, tenint en compte el
nombre d’accessos i el nombre de grups. Els horaris dels diferents grups s’han
planificat sota aquest criteri. S’identificaran els accessos possibles i els punts
d’entrada i sortida.
Ventilació. Es ventilaran les instal·lacions interiors abans de l’entrada i la sortida
de l’alumnat i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Pel que fa a les
instal·lacions mecàniques de renovació i climatització de l’aire de l’edifici,
aquestes compleixen la recomanació establerta per la normativa.
Neteja i desinfecció. La neteja d’espais es realitzarà amb una periodicitat de
dues vegades al dia. La desinfecció dels elements comuns (taules, cadires,
faristols, pianos i altres elements) es realitzarà entre cada classe. Els faristols
seran d’ús individual. Les classes d’orquestra, conjunt instrumental i coral
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comptaran amb un faristol per alumne, que no serà compartit. Tots els faristols
seran desinfectats a la finalització de cada classe.
• Aules de Llenguatge Musical, alumnat de Cant, de Cant Coral i de Vent.
Disposen de pantalles que actuen com a barrera davant la projecció de possibles
partícules. Aquestes classes es realitzaran en espais amplis i ventilats i es
respectarà la distància de seguretat de 2,5 m2 entre cada alumne, on caldrà
afegir una distància addicional d’un metre de distància entre les fileres.
• Identificació d’espais. Totes les aules i espais disponibles per a l’activitat
docent estaran degudament identificats amb la capacitat màxima de persones
atenent la distància de seguretat.

