
 

PLA D’ORGANITZACIÓ DE LES MESURES DE PREVENCI

COVID-19 PEL CURS 21

 

Mesures a aplicar L’Escola d’Arts en Viu
 
 

1. Grups estables 
 
Els grups es mantindran estables durant tot el curs. 
d’alumnat durant el curs
Setmana Santa. 
El professorat també serà estable en cadascun dels grups al llarg de tot el curs.
No es podran barrejar grups.
 

2. Neteja d’espais 
 
El servei de neteja municipal realitza diàriament la neteja de tots els espais que 
utilitza L’Escola. 
Aquest curs ja es poden compartir materials i no cal realitzar la neteja de 
superfícies entre classes.
 

3. Ventilació 
 
El professorat ventilarà les aules entre cada classe de dansa
 

4. Entrades, sortides i espais d
 

Les entrades i sortides de L’Escola d’Arts en Viu són habitualment en horaris 
diversos i no produeixen gran
d’entrada i sortida en cada Seu.
 
Es donarà la consigna a tot l’alumnat que no es pot entrar a una aula fins que el 
grup anterior no ha sortit. Per regular
vinguin abans de l’hora d’inici de la classe, i es demanarà que esperin a fora de 
l’edifici fins que el professorat surti a buscar
 
També s’estableix que els adults que acompanyin als alumnes menors d’edat 
no poden entrar als edif
escolars dels centres de primària
amb mobilitat reduïda o diversitat funcional
classes en família). 
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Mesures a aplicar L’Escola d’Arts en Viu 

Els grups es mantindran estables durant tot el curs. Si s’han de fer canvis 
durant el curs, es faran aprofitant els períodes de Nadal o de 

El professorat també serà estable en cadascun dels grups al llarg de tot el curs.
an barrejar grups. 

El servei de neteja municipal realitza diàriament la neteja de tots els espais que 

Aquest curs ja es poden compartir materials i no cal realitzar la neteja de 
superfícies entre classes. 

El professorat ventilarà les aules entre cada classe de dansa, teatre o música. 

i espais d’espera. 

Les entrades i sortides de L’Escola d’Arts en Viu són habitualment en horaris 
diversos i no produeixen grans aglomeracions. Tot i això s’establiran 
d’entrada i sortida en cada Seu. 

Es donarà la consigna a tot l’alumnat que no es pot entrar a una aula fins que el 
grup anterior no ha sortit. Per regular-ho es demanarà als usuaris que no 

l’hora d’inici de la classe, i es demanarà que esperin a fora de 
l’edifici fins que el professorat surti a buscar-los per acompanyar

També s’estableix que els adults que acompanyin als alumnes menors d’edat 
no poden entrar als edificis on es realitzi l’activitat ni als patis dels recintes 
escolars dels centres de primària (a excepció dels acompanyants de persones 
amb mobilitat reduïda o diversitat funcional, i dels adults que participen en

 

 

 

Ó CONTRA LA 

Si s’han de fer canvis 
ant els períodes de Nadal o de 

El professorat també serà estable en cadascun dels grups al llarg de tot el curs. 

El servei de neteja municipal realitza diàriament la neteja de tots els espais que 

Aquest curs ja es poden compartir materials i no cal realitzar la neteja de 

, teatre o música.  

Les entrades i sortides de L’Escola d’Arts en Viu són habitualment en horaris 
s’establiran circuits 

Es donarà la consigna a tot l’alumnat que no es pot entrar a una aula fins que el 
ho es demanarà als usuaris que no 

l’hora d’inici de la classe, i es demanarà que esperin a fora de 
los per acompanyar-los. 

També s’estableix que els adults que acompanyin als alumnes menors d’edat 
ni als patis dels recintes 

(a excepció dels acompanyants de persones 
, i dels adults que participen en les 



Es retiraran dels espais d’espera t
com a tals. Ni l’alumnat ni els acompanyants es podran esperar dins de
edificis. 

 
5. Circulació dins dels edificis i

 
Es seguiran les indicacions d
Capsa, L’Artesà, escoles, etc.
 

6. Rentat de mans 
 

Tothom està obligat a fer un
aigua i sabó en entrar als edificis. 

 
7. Vestuaris 

 
S’organitzarà l’ús dels vestuaris per a què no es barregin els diferents grups 
estables. 
 

8. Ús de mascaretes 
 

L’ús de mascaretes serà obligatori 
com per a l’alumnat.
D’acord amb el que estableix la normativa no serà obligatori per als menors de 
6 anys. 
Es realitzaran excepcions per a 
aplicant mesures de 
 

9. Atenció al públic 
 

L’atenció al públic a Torre Balcells es mantindrà presencial amb les mesures de 
protecció ja establertes (mampara 
Informadora com per a l’usuari)
 
Les informadores del programa de Sensibilització també hauran d’acollir els 
infants i les famílies 

 
10. Concerts i espectacles

 
Es programaran concert i
moment per a aquest tipus d’actes.
 
 
 
 

Es retiraran dels espais d’espera totes les cadires i no estarà permès usar
com a tals. Ni l’alumnat ni els acompanyants es podran esperar dins de

irculació dins dels edificis i ascensors 

seguiran les indicacions de circulació que s’estableixin a cada edifici (La
Capsa, L’Artesà, escoles, etc.).  

Tothom està obligat a fer una rentada de mans amb gel hidroalcohòlic
entrar als edificis.  

ús dels vestuaris per a què no es barregin els diferents grups 

L’ús de mascaretes serà obligatori a totes les classes, tant per al 
com per a l’alumnat. 
D’acord amb el que estableix la normativa no serà obligatori per als menors de 

Es realitzaran excepcions per a l’alumnat d’instruments de vent i
aplicant mesures de distanciament i/o de protecció amb mampares

L’atenció al públic a Torre Balcells es mantindrà presencial amb les mesures de 
protecció ja establertes (mampara de protecció, mascareta tant per a la 
Informadora com per a l’usuari) 

Les informadores del programa de Sensibilització també hauran d’acollir els 
i les famílies amb mascareta. 

oncerts i espectacles 

programaran concert i espectacles amb les mesures establertes en cada 
nt per a aquest tipus d’actes. 

 

 

otes les cadires i no estarà permès usar-los 
com a tals. Ni l’alumnat ni els acompanyants es podran esperar dins dels 

cada edifici (La 

de mans amb gel hidroalcohòlic o amb 

ús dels vestuaris per a què no es barregin els diferents grups 

, tant per al professorat 

D’acord amb el que estableix la normativa no serà obligatori per als menors de 

l’alumnat d’instruments de vent i de cant, 
pares. 

L’atenció al públic a Torre Balcells es mantindrà presencial amb les mesures de 
de protecció, mascareta tant per a la 

Les informadores del programa de Sensibilització també hauran d’acollir els 

espectacles amb les mesures establertes en cada 



11. Reunions de l’equip professional
 

Les reunions de l’equip professional del cen
vetlladora) o amb tècnics d’altres serveis s’hauran de realitzar en espais qu
puguin garantir la distància de seguretat.
Es combinarà el format de reunions presencials amb el format de reunions 
online. 

 
12. Gestió de casos COVID

 
En el cas que un/a alumne
l’activitat, si és menor
la seva mascareta, se li prendrà la temperatura i s’avisarà als seus pares,
o tutors que són els encarregats de dur
se l’informarà que ha d’anar al CAP.
Seran els professionals
de rastrejar els contactes i 
confinament al grup.
 
L’alumnat no pot assistir a L
19  o si ha estat en contacte recentment amb un cas positiu.

 

Reunions de l’equip professional 

Les reunions de l’equip professional del centre (professorat, informadores, 
vetlladora) o amb tècnics d’altres serveis s’hauran de realitzar en espais qu

antir la distància de seguretat. 
Es combinarà el format de reunions presencials amb el format de reunions 

de casos COVID i condicions d’accés als centres 

alumne/a es trobi malament durant la realització de 
l’activitat, si és menor, se l’aïllarà, se li posarà una mascareta quirúrgica sobre 
la seva mascareta, se li prendrà la temperatura i s’avisarà als seus pares,
o tutors que són els encarregats de dur-lo al CAP. Si l’alumne és major d’edat
se l’informarà que ha d’anar al CAP. 

professionals del servei de SALUT qui activaran el protocol, qui hauran
de rastrejar els contactes i qui decidiran si cal establir algun tipus de 
confinament al grup. 

alumnat no pot assistir a L’Escola si té símptomes compatibles amb la Covid
19  o si ha estat en contacte recentment amb un cas positiu. 

 

 

tre (professorat, informadores, 
vetlladora) o amb tècnics d’altres serveis s’hauran de realitzar en espais que 

Es combinarà el format de reunions presencials amb el format de reunions 

es trobi malament durant la realització de 
se l’aïllarà, se li posarà una mascareta quirúrgica sobre 

la seva mascareta, se li prendrà la temperatura i s’avisarà als seus pares, mares 
s major d’edat, 

del servei de SALUT qui activaran el protocol, qui hauran 
stablir algun tipus de 

tomes compatibles amb la Covid-


