EL MUSICAL
PLA D’OBERTURA DE CENTRE
setembre 2021

1.- Objectiu: Garantir la seguretat dels alumnes i els treballadors de l’escola detallant la informació següent:
● Organització d’horaris, entrades i sortides, relació amb les famílies
● Protocol sanitari vigent
● Neteja i desinfecció
● Organització de grups d’alumnes, de professionals i espais
● Organització pedagògica del Centre en cas de confinament. (Pla de contingència)
● Protocol de gestió de casos COVID-19

ORGANITZACIÓ D’HORARIS i PRIMER DIA DE CLASSES
●

●
●

Les classes seran 100% presencials. - Tots els alumnes per poder accedir al centre han d’estar
absents de simptomatologia i han de portar firmada el primer dia de classes la “Declaració
responsable COVID” que han entregar a secretaria.
Podeu clicar a continuació per descarregar-la i signar-la:
○ Declaració per alumnes de 0-6 anys
○ Declaració per alumnes de 6-12 anys
○ Declaració per alumnes de 12-18 anys
○ Declaració per alumnes majors de 18 anys
El primer dia de classes serà el divendres 17 de setembre de 2021.
Rebreu per correu la confirmació del vostre horari (que ja us vam enviar al mes de juliol) durant la
setmana vinent.

ENTRADES I SORTIDES
●
●
●
●
●
●
●

Els primers dies de classe: els alumnes trobareu un punt de rebuda dels alumnes al jardí on us
indicaran a quina aula aneu.
Senyalització dels circuits d’entrada i sortida
Temporalment, l’ascensor queda fora de servei.
Els instruments de les especialitats seran d'ús exclusiu, no es poden compartir.
Els alumnes de menys de 6 anys poden accedir al centre amb 1 acompanyant.
Els alumnes més grans han d’accedir sense acompanyant.
Les famílies us podeu esperar al jardí, a la zona reservada per famílies, sempre i quan no
sobrepassem l’aforament estipulat (des de secretaria us avisarem).

PROTOCOL SANITARI VIGENT
●
●
●
●

Rentat de mans: Per accedir al Centre us heu de rentar les mans a la font del jardí o bé amb gel
hidroalcohòlic. Entre classe i classe ho podeu fer als lavabos de dins.
Distància de seguretat: 1,5 metres (el Centre disposa de mampares)
Ventilació de les aules constant
Control de temperatura: ja no es considera necessari prendre la temperatura per accedir al centre.
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●

Ús de la mascareta:
Dins el Centre
i al jardí

NETEJA I DESINFECCIÓ
●
●
●
●

Es mantindrà la neteja dels espais i aules per part de l'empresa contractada seguint els protocols
vigents.
Cal mantenir una adequada ventilació, es deixaran les portes de pas i finestres de les aules obertes.
Tindrem a l’abast gel hidroalcohòlic, rotllos de paper de neteja de mans i producte desinfectant.
Hi ha la font del jardí on us podeu rentar les mans abans d’accedir i al sortir.

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES
●
●
●

Les entrevistes amb les famílies seguirant sent telemàtiques.
Si us heu de posar en contacte amb l’Escola/Conservatori podeu trucar al 93 580 42 46 o bé fer un
correu a info@elmusical.cat
Si us voleu posar en contacte amb el vostre tutor d’instrument o llenguatge ho podeu fer a través del
seu correu d’El Musical, si no el sabeu pregunteu a secretaria.

GESTIÓ DE CASOS DE COVID-19
●

●

●

S’aplicarà el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o simptomatologia
susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu. La gestió de tots els casos la fa el RECO de Sant
Cugat del Vallès.
Si detectem un cas de Covid-19 al Centre, es procedirà a portar a l’alumne a un espai separat i avisar
la família que el vinguin a recollir. La família ha de contactar amb el seu CAP perquè els donin hora
abans de 24 hores i seguir les pautes que el CAP els aconselli.
Si la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius la família ha de contactar
amb el seu CAP per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.

EN CAS DE CONFINAMENT...
●

●

En cas de produïr-se un confinament parcial o total totes les classes passaran a ser telemàtiques
mantenint els mateixos horaris establerts. La gestió acadèmica i administrativa també serà de forma
telemàtica.
Si un alumne està confinat farà les classes telemàticament amb l’horari establert. Ha d’informar al seu
mestre.
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