PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CURS 2020-2021 EN EL MARC DE LA
PANDÈMIA PER COVID-19
ASSOCIACIÓ AULA DE SONS
D’acord amb el document INSTRUCCIONS PER AL CURS 2020-2021 DELS CENTRES EDUCATIUS
DE CATALUNYA (30 de juny de 2020), EL PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020-2021 PER A
CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC DE LA PANDÈMIA PER COVID-19 (3 de juliol de 2020), PLANS
DE REPRESA DEL SECTOR CULTURAL (17 de juliol de 2020) i FAQS I GUIA PER ELABORAR EL PLA
D’ORGANITZACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS PER AL CURS 2020-2021 (9 de juliol de 2020) on
s’especifica la realització d’un pla d’organització bàsic provisional on es tinguin present la
distribució d’espais, esglaonaments d’entrada i sortida, franges horàries i utilització dels espais
del centre.

L'Aula de Sons elabora un Pla d’Organització bàsic per al curs 2020-2021 dins el marc de la
pandèmia per COVID-19.
En aquest pla incorpora els principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut,
orientacions per l’organització de l’Aula de Sons i les mesures especifiques.
L’objectiu principal de l’Aula de Sons és poder reprendre l’activitat amb la màxima normalitat
possible, buscant l’equilibri entre la protecció de la salut de l’alumnat i professors i la correcta
gestió de la pandèmia.
Per tal garantir la continuïtat del curs 2020-2021 i vetllar per l’aprenentatge de l’alumnat, l’Aula
de Sons planteja 3 escenaris d’actuació:
1r Escenari: context de normalitat
2n Escenari: microconfinaments
3r Escenari: confinament total
1r Escenari: context de normalitat. L’Aula de Sons realitza la seva formació de manera
presencial. Garantint en tot moment la seguretat tan del professors com de l’alumne adoptant
les mesures necessàries.

2n Escenari: microconfinaments.
Situacions que puguin promoure aquest escenari:
 Un alumne ha estat en contacte amb un positiu COVID-19. Tan si dona negatiu com
positiu, aquest alumne ha d’estar a casa confinat durant 14 dies. Si l’alumne es troba en
condicions, les classes passen a ser en línia (horari a concretar amb el professor) o, si hi
ha acord amb el professor es recuperaran de manera presencial durant el calendari
lectiu de l’Aula de Sons.
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 Un alumne ha donat positiu en COVID-19. Ha d’informar a l’Aula de Sons el més aviat
possible d’aquest positiu. El professor passarà a estar confinat durant 14 dies i quedarà
a criteri del seu metge si s’ha de fer el test o no. En cas que es faci el test i sigui positiu,
s’avisaran a tots els alumnes amb el que hagi tingut contacte aquest professor i tots
hauran d’estar confinats.
En cas de donar negatiu, haurà d’estar confinat durant 14 dies i les sessions es
realitzaran en línia. Si hi ha acord amb l’alumne aquestes sessions es podran dur de
forma presencial tot garantint que es faran dins el calendari lectiu de l’Aula.
 En el cas que un professor/a sigui positiu les classes es reprendran quan la situació
sanitària del professor es normalitzi i pugui reempendre la seva activitat laboral.
S’estudiarà, en cada cas particular, la opció de posar substitut/a durant aquell període.
 En el cas que un professor/a hagi d’estar confinat haurà d’avisar el més aviat possible a
l’Aula de Sons i les classes presencials passaran a ser en línia.

3r Escenari: confinament total. En cas que les autoritats competents (ajuntament, sanitat,
estat...) determinin que les instal·lacions es tanquin i no es pugui dur a terme l’activitat de forma
presencial, el format passa a ser directament EN LÍNIA.

Mesures de seguretat, protecció i prevenció:
1. Mesures generals per a tothom
L’alumnat i el personal docent que accedeixin al centre han de complir els següents requisits:
● Ús de la mascareta. En aquells casos que l’alumnat no toleri l’ús de la mascareta per problemes
respiratoris justificats prèviament, es vetllarà per mantenir la distància de seguretat entre ells i
les altres persones.
● Han de permetre que se’ls hi prengui la temperatura corporal. (Es considera febre 37,5º)
● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea...) i absència de qualsevol altre quadre infecciós.
● Alumnat de risc: aquells alumnes que accedeixin al centre i que pateixin una malal a de risc
davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia
hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer
en fase activa, obesitat mòrbida), hauran d’avaluar personalment la conveniència d’accedir-hi.
En cas que determinin accedir hauran de seguir les màximes mesures de seguretat.
● Que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
● Que no hagin estat en contacte estret o siguin convivents amb posi u conﬁrmat o
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
● El personal docent ha de portar mascareta en aquelles activitats en les quals no es pugui
mantenir la distància física de seguretat.
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En les classes de cant i d’ instruments de vent, s’utilitzarà una pantalla protectora entre el
professor/a i alumne/a.
● Els instruments i mobiliari del centre que s’utilitzin per varies persones, (cadires, faristols etc.),
el professor haurà de netejar abans i després de cada ús.
● Es requerirà el rentat de mans tant per part de l’alumnat com del professorat:






A l’arribada i sortida del centre educatiu
Abans i després d’entrar a les aules
Entre classe i classe
Abans i després d’anar al bany
Com a mínim una vegada cada 2h

2. Mesures per l’alumnat i les famílies
● No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin
símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament
per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte
estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
● Les famílies acompanyaran als seus fills/es fins a l’entrada de l’edifici.
● No podran accedir a l’interior del centre llevat de situacions prèviament concretades amb el
professorat, qui ho posarà en coneixement amb antelació suficient a la direcció del centre.
●El professors serà l’encarregat d’acompanyar a l’alumne fora de l’aula i d’acollir el pròxim
alumne per tal d’evitar aglomeracions a les portes de les aules.
● En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar
el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-COVID-19, es valorarà de manera
conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions
a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu.
● Es consideren malalties cròniques d’elevada complexitat i malalties de risc per a complicacions
de la COVID-19 les que es relacionen a continuació:
 Les malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport
ventilatori.
 Les malalties cardíaques greus.
 Les malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells alumnes que
necessiten tractaments immunosupressors).
 La diabetis mal controlada.
 Les malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. Les famílies han de
fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles.
● Caldrà que les famílies informin a l’Aula de Sons el més aviat possible de l'aparició de qualsevol
cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’alumnat.
● Caldrà mantenir un contacte estret amb el centre davant de qualsevol incidència, i també
caldrà que les famílies vigilin diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la
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temperatura abans de sortir de casa. En el cas que el fill o filla o el familiar tingui febre o presenti
algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podran assistir al centre.
● Per tot l’exposat, a l’inici de les classes al mes d’octubre, les famílies/tutors legals /alumnat
menors i majors de 18 anys signaran una declaració responsable (Declaració Responsable
Famílies/Alumnat ) a través de la qual:
 Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que
això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en
cada moment.
 Es comprometran a no portar al seu fill/a al centre educatiu 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 de l’Aula de Sons per tal de poder
prendre les mesures oportunes.

Equips de protecció individual, vestuari i altres materials de protecció
El nostre centre comptarà per l’inici de curs a l’octubre de diversos materials per a la prevenció,
higiene i seguretat de salut personal i es seguiran les corresponents instruccions d’ús.
1. Mascaretes higièniques (blaves) per a tots els seus professionals.
2. Gel hidroalcohòlic. (EN14476)
3. Desinfectant per a superfícies del mobiliari utilitzat (cadires, faristols..). (EN14476)

Neteja, desinfecció i ventilació.
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors.
Caldrà ventilar les instal·lacions interiors abans de l’entrada i la sortida de cada alumne com a
mínim 10 minuts cada vegada.
A poder ser es deixaran les finestres i portes obertes durant les classes perquè hi hagi flux d’aire.
Els professors hauran d’arribar almenys 10’ abans de començar la primera classes per tal de
poder ventilar l’aula que utilitzaran.
El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferent alumnat i
professionals si no se’n fa una desinfecció després del seu ús.
Es prioritzarà que cada alumne utilitzi el seu propi material. Sempre que sigui possible l’alumnat
ha d’utilitzar material individual.
No s’han de distribuir documents en paper, excepte en casos imprescindibles i amb les mesures
de seguretat necessàries
No es farà servir material que no es pugui rentar o desinfectar amb facilitat.
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