Decàleg Mesures Pla d’Actuació

Escola Municipal de Música i Dansa de Mollet del Vallès

4. La distància interpersonal a l’aula de
música serà d’1,5 m, equivalent a una distància de seguretat de 2,5 m2 per persona. En el
cas de la dansa la distància serà de 2x2 m. Els
aforaments de cada espai estaran limitats
per tal que es compleixin aquestes mesures.
5. Les entrades i sortides de l’escola es faran
per les portes que s’indicarà a cada grup en el
document de mesures de caràcter específic.

MÚSICA
Amb motiu de la pandèmia generada per
la COVID-19, tots els cursos i activitats que
tindran lloc a l’Escola Municipal de Música
i Dansa, s’adequaran a les mesures de seguretat vigents actualment.
Les famílies han de signar una “Declaració
responsable” per la qual es comprometen
a seguir les normes establertes davant la
COVID-19, mantenir el centre educatiu
informat de qualsevol novetat al respecte
i permetre l’intercanvi de dades personals
entre els Departaments d’Educació i Salut
amb la finalitat de fer la traçabilitat de
possibles contagis amb relació a la gestió
dels casos.

Abans d’assistir al centre
Les famílies vigilaran diàriament l’estat
de salut dels seus fills i filles prenent-los
la temperatura abans de sortir de casa
per anar al centre educatiu. En el cas que
el fill o filla tingui una temperatura superior
als 37,5° o presenti algun dels símptomes
compatibles amb la COVID-19, no podrà
assistir a l’Escola Municipal de Música i
Dansa i haurà d’informar al centre.

DANSA
Un cop al centre
Cada dia es prendrà la temperatura amb
un termòmetre frontal a l’alumne. A partir
de 37,5º l’infant no podrà entrar a l’escola.
En cas que en alguna de les activitats
de l’escola hagi d’entrar un adult acompanyant també es prendrà la temperatura.
L’escola disposarà d’un fitxer de registre
dels integrants dels diferents grups i activitats del centre.

Mesures excepcionals de caràcter
general COVID-19
1. L’alumnat, a partir dels 6 anys, haurà
d’entrar al centre amb mascareta i no se
la podrà treure per fer l’activitat. Només se
la podrà treure l’alumnat dels instruments
de Vent, en el moment de la classe.
2. Els pares, les mares i els tutors/es entraran
fins al pati per deixar i recollir els/les fills/filles
respectant la distància de seguretat indicada
al terra i no podran accedir a l’escola, tret
de casos excepcionals.
3. Tothom haurà d’utilitzar el gel hidroalcohòlic i la catifa humit-assecat a l’entrada
del centre i a l’entrada de l’aula on faci
l’activitat.

6. Tothom quan entri a l’aula haurà de
col·locar-se a la cadira o espai que l’indiqui
el professorat, mantenint, fins arribar a
l’aula, les distàncies de seguretat marcades
a terra. La sortida de l’aula es farà seguint
les indicacions del professorat i mantenint
les distàncies de seguretat marcades al
terra fins a sortir de l’escola. Sempre se
circularà per la dreta.
7. Entre activitats en un mateix espai, hi
haurà un mínim de 10 minuts de temps
abans de començar la nova activitat per a
ventilar l’aula. L’alumnat de música haurà
de netejar, amb una tovalloleta higiènica,
que hi haurà a l’aula, la seva taula i cadira
abans i després de fer-ne ús.
8. Tothom s’haurà de portar de casa els
materials que necessiti per fer l’activitat:
instrument, faristol, llibres, llibretes, llapis,
goma...

9. Les pissarres, els retoladors i esborradors
seran d’ús exclusiu del professorat.
10. L’activitat es farà, sempre que sigui
possible, amb les finestres obertes.
11. L’alumnat haurà d’acceptar aquestes
mesures de seguretat.

Com es fa la prevenció de casos de
la COVID-19?
· Rentat de mans sistemàtic
· Distanciament físic
· Ventilació i activitats a l’espai exterior

I si hi ha un cas de COVID-19?
En cas que l’Escola Municipal de Música i
Dansa comuniqui el confinament d’un grup,
l’import proporcional dels serveis no gaudits
seran descomptats de la quota corresponent.

Aquestes mesures es podran anar
modificant en funció de l’evolució
de la pandèmia i de les indicacions
de les autoritats sanitàries.

