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Per afrontar amb les màximes garanties aquest curs, la xarxa d’Escoles de Música AD LIBITUM, 

junt a PREVINSA (empresa de prevenció de riscos laborals) ha elaborat el Pla de Contingència, 

on explica totes les mesures a tenir en compte per a garantir la seguretat de totes i tots.  

Tant xiquets i xiquetes com persones adultes poden desenvolupar la malaltia ocasionada per la 

COVID-19. Encara que, cal destacar que en Espanya, segons la Xarxa Nacional de Vigilància 

Epidemiològica dins el 31-05-2020 un 1.37% del total de casos confirmats, corresponien a 

població entre 0 i 19 anys, una producció molt Baixa. No obstant, i per a mantenir la seguretat 

tant de professors/es, alumnes i famílies, s’ha preparat el següent Pla de Contingència que 

cadascú deurà seguir per previndre possibles contagis.  

REQUISITS PER A L’ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU: 

No podran accedir al centre educatiu l’alumnat, professorat i altres: 

• En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19.  

• En situació d’aïllament per haver sigut positius per a la COVID-19.  

• En cas que s’estiga en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic 

molecular.  

• En cas d’estar en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona 

diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes d’aquesta.  

NORMES I FUNCIONAMENT DE LES CLASSES GRUPALS:  

(Llenguatge Musical, Iniciació, Música per a nadons, Orquestra Jove, Conjunt Instrumental, etc.) 

1. L’alumne deu prendre’s la temperatura abans d’acudir a l’escola de música, si 

aquesta supera els 37 graus (frontals) o 37,5 graus (axials), no deu acudir al 

centre.  

2. Els alumnes esperaran fora del centre fins que el professor els arreplegue i 

entre de manera ordenada, en fila i mantenint la distància de seguretat. 

3. La distància entre els alumnes a les aules serà com a mínim d’1,5m.  

4. L’ús de la mascareta serà obligatori per a tots/es els/les alumnes majors de 6 

anys.  

5. Les entrades seran escalonades per a totes les activitats grupals, i així evitar les 

aglomeracions tant a les entrades com a les eixides.  

6. Es realitzarà llavat de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i eixida de  

l’escola de música. 

7. Es realitzaran classes online per grups organitzats per nivells, per a aquells/es 

alumnes que estiguin en procés d’aïllament, amb símptomes de Covid-19, etc.  

8. L’alumne tindrà determinat el seu lloc a la classe per a tot el curs.  

9. Els professors impartiran les classes sempre amb mascareta obligatòriament. 

(Mascareta FPP2. Equip de protecció individual) 

10. L’alumne deu portar el material necessari per a realitzar les classes. 

(Recomanem que el material de papereria estiga marcat amb el nom i cognom 

de l’alumne/a) 



Usuario 

 PLÀ DE CONTINGÈNCIA DE LA XARXA D’ESCOLES DE MÚSICA AD LIBITUM 
 

2 
 

11. Les classes grupals acabaran 10 minuts abans per poder ventilar les aules i 

desinfectar totes les superfícies necessàries.  

12. Les famílies que acudeixen al centre a recollir als alumnes, hauran d’esperar 

fora de l’escola. 

13. Instruccions específiques de les classes d’iniciació musical i música per a nadons 

(alumnes menors de 6 anys) 

I. A més del llavat de mans amb gel hidroalcohòlic, també es realitzarà 

desinfecció de peus.  

II. Cada alumne tindrà la seua caixa de material i no es compartiran els 

instruments entre ells.  

 

NORMES I FUNCIONAMENT DE CLASSES INDIVIDUALS:  

1. L’alumne deu prendre’s la temperatura abans d’acudir a l’escola de música, si 

aquesta supera els 37 graus (frontals) o 37,5 graus (axials), no deu acudir al 

centre.  

2. Es realitzarà llavat de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i eixida de  

l’escola de música. 

3. L’alumne entrarà a l’escola acompanyat del seu professor i sempre utilitzant 

mascareta. (Alumnes majors de 6 anys) 

4. Sols es permetrà l’accés del pare/mare/tutor a l’aula per aquells alumnes que 

cursen mètode Suzuki, AD Libitum Menuts o d’alumnes menors de 6 anys on el 

paper del pare/mare/tutor es fonamental per al procés d’aprenentatge de 

l’alumne. L’ús de la mascareta serà obligatori i gel hidroalcohòlic.  

5. Els professors impartiran les classes sempre amb mascareta obligatòriament. 

6. L’alumne deu portar el material necessari per a realitzar les classes. 

(Recomanem que el material de papereria estiga marcat amb el nom i cognom 

de l’alumne/a) 

7. Les famílies deuran esperar fora del centre fins que l’alumne finalitze la classe. 

8. Mesures específiques per famílies d’instruments: 

I. PERCUSSIÓ: 

i. L’ús de mascareta serà obligatori. (A partir de 6 anys) 

ii. No es podran intercanviar les baquetes ni els instruments entre 

el  professor i l’alumne-a.  

II. VENT METALL/ VENT FUSTA: 

i. Professor i alumne tocaran en la mateixa direcció i mai un 

enfront de l’altre.  

ii. En ningun cas, professor i alumne tocaran simultàniament.  

iii. El professor, sempre que no tinga que donar un exemple pràctic 

a l’alumne, farà us de la mascareta. (FPP2) 

iv. Les gotícules que desprenen els instruments de vent seran 

depositades damunt de paper. Una vegada acabada la classe, 

l’alumne deurà depositar-lo a la paperera i el professor 

procedirà a la desinfecció del sòl amb lleixiu.  

 

III. CORDA: 

i. L’ús de mascareta serà obligatori. (A partir de 6 anys) 
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ii. No es podran intercanviar els instruments entre el  professor/a 

i l’alumne/a.  

iii. En cas que el professor necessita agafar l’instrument de 

l’alumne/a deurà desinfectar-se les mans abans i després 

d’agafar-lo.  

IV. PIANO: 

i. L’ús de mascareta serà obligatori. (A partir de 6 anys) 

ii. El teclat del piano serà desinfectat entre classe i classe.  

iii. En cas que el professor necessite fer us del piano, per donar un 

exemple pràctic, aquest es desinfectarà les mans abans i 

després de tocar-lo.  

 

CONTROL ENTRADES I EIXIDES AL CENTRE 

• Les primeres setmanes de curs disposarem d’una persona encarregada de controlar les 

entrades i eixides del alumnes junt als professors i així assegurar-nos de complir totes 

les mesures de seguretat i higiene.  

• El professor serà sempre l’encarregat de controlar l’accés a les seues classes.  

Es prega puntualitat a l’hora d’entrada per evitar aglomeracions i deixar lliure l’espai de la porta 

d’accés al recinte per tal que l’alumnat puga accedir de manera autònoma al Centre. L’alumne 

que no estiga a l’hora entrarà una vegada hagen entrat la resta de grups. 

 

ALTRES MESURES  

• La comunicació de les famílies amb els mestres i l’equip directius es durà a terme 

preferentment de manera telemàtica, evitant reunions presencials, ni accés al centre. 

• Es reduiran al mínim els desplaçaments pel Centre. 

• Les portes de les dependències d’ús comú romandran sempre obertes. 

• Intentarem no tocar els passamans.  

• Les portes de les aules romandran obertes, sempre que no creen una contaminació 

acústica elevada.   

• No es pot acudir al Centre en cas de manifestar símptomes característics de la COVID-

19.  

• En el supòsit de sospita que un alumne inicie símptomes en el Centre, el responsable es 

quedarà amb l’alumne en la sala d’aïllament (DESPATX) fins que un familiar vinga a 

recollir-lo. Haurà de comunicar-ho a l’equip directiu. S’ evitarà que altres adults del 

Centre entren en contacte amb l’alumne/a. Preguem que en faciliteu a administració, 

un telèfon de contacte de la persona encarregada de la recollida de l’alumne.  

 

MESURES PREVENTIVES A LES AULES:  

• En totes les aules hi ha gel hidroalcohòlic. Cal recordar que és inflamable i s’ha de 

mantenir allunyat de qualsevol font de calor.  

• Disposarem del mobiliari i material estrictament necessaris.  

• Mantenir les portes obertes en la mesura del possible.  
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• Ventilar a sovint.  

• Organitzar l’entrada i eixida de l’aula de forma escalonada. 

• Allunyar, si és possible, les taules de l’entrada a l’aula.  

• Es marcarà la ruta d’entrada amb cinta adherida a terra.  

• Limitar el desplaçament d’alumnes per la classe, ser el mestre/a qui s’aprope a cada 

alumne. 

• L’alumnat no ha de fer intecanvi de taules o cadires de manera que cada dia i en totes 

les classes utilitzen el mateix lloc.  

• No compartir llibres, llibretes, instruments…  

• Totes les famílies han d’entregar signat l’Annex I del Pla de Contingència. 

Es demanarà la implicació a les famílies apel·lant a la seua responsabilitat per a evitar 

que els menors acudisquen al Centre quan hagen tingut contacte estret amb un cas 

sospitós o confirmat o presenten símptomes compatibles amb COVID-19. 

 

GESTIÓ DE CASOS 

ACTUACIÓ AMB UN ALUMNE AMB SINTOMES  

Davant d’un alumne que desenvolupe símptomes compatibles amb la COVID-19, en el centre 

educatiu es seguirà el protocol d’actuació establert prèviament: 

• Es col·locarà una mascareta quirúrgica (si no la porta ja), es dirigirà a l’aula COVID 

(DESPATX) i es contactarà amb la persona encarregada COVID de l’escola (Toni 

Revert), així com les persones encarregades de la recollida de l’alumne.  

• La persona designada com responsable COVID-19 en l’escola, contactarà amb el 
responsable del menor, per a la recollida de l’alumne/a. Els majors d’edat podran 
simplement abandonar el centre i dirigir-se al seu domicili. 
 

• En cas que un menor d’edat, que acudeix al centre sol amb normalitat vulga/puga 

tornar a casa sol, es deurà informar al familiar/tutor-a abans d’autoritzar que 

abandone el centre.  

Si un alumne/a es confirma que està infectat, s’informarà als contactes estrets d’aquest 

alumne en el centre. Es considerarà contacte estret a qualsevol persona que haja compartit un 

espai amb el cas confirmat a una distancia menor a 2 metres i més de 15 minuts, menys en el 

cas que es puga assegurar que s’ha fet un us adequat de la mascareta. Es a dir, si els i les 

alumnes han desenvolupat l’activitat de forma correcta i segura, no tenen perquè considerar-

se contactes estrets de l’alumne infectat.  

Es tindrà en compte un període  de 2 dies abans que apareguen els símptomes o del positiu de 

la PCR. Un exemple seria, si un divendres per la vesprada te símptomes, valorarem als alumnes 

que comparteixen classe el dimecres i dijous solament.  

 

RETORN AL CENTRE EDUCATIU  

L’alumnat es podrà incorporar al centre educatiu quan s’haja complit el període d’aïllament 

preventiu indicat pel protocol sanitari vigent. 
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GLOSSARI 

• Grups no configurats com a GCE: la seua organització a l’aula s’ha de conformar 

respectant la distància mínima interpersonal d’1,5 m i l’ús de mascareta higiènica a 

partir dels 6 anys. El personal de suport docent i no docent que hi interactue haurà de 

portar mascareta higiènica i mantenir la distància interpersonal.  

 

• Brot: qualsevol agrupació de 3 casos o més amb infecció activa en els quals s’haja 

establert un vincle epidemiològic segons el que recull l’Estratègia de detecció precoç, 

vigilància i control de COVID-19. La declaració de brot la determinarà el centre de Salut 

Pública del departament on estiga ubicat el centre educatiu.  

 

 

• Cas sospitós: persona amb un quadre clínic d’infecció respiratòria aguda d’aparició 

sobtada de qualsevol gravetat que té, entre altres, febre, tos o sensació de falta d’aire. 

Altres símptomes com mal de gola, pèrdua de l’olfacte, pèrdua del gust, dolors 

musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre altres, poden ser considerats també 

símptomes de sospita d’infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic. 
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