Pla de contingència pel curs 2020-21
L’ Equip de l’Estudi Musical 143 seguint les instruccions del Departament d’Educació hem
elaborat el pla de contingència per tal de garantir les mesures i els protocols sanitaris en l’inici
del curs acadèmic 2020-21.
Ens hem esforçat al màxim per aconseguir que tots els aspectes de salut i educatius
compleixin els objectius perseguits i perquè l’aprofitament de les classes sigui òptim i
agradable.
Protocol d’accés i sortida de l’Estudi:
1. Serà obligatori portar mascareta per tots els alumnes a partir dels 6 anys. Caldrà dur-la
posada durant tota la permanència a l’Estudi exceptuant a les classes de flauta
travessera, clarinet, trompeta i cant, en les quals es disposarà d’una mampara
protectora.
2. Els alumnes entraran sense pares i/o acompanyants.
- A la classe d’instrument els pares i / o acompanyants deixaran i recolliran a l’alumne
a la porta d’entrada de l’estudi.
- A la classe de llenguatge musical en grup, els pares i / o acompanyants deixaran a
l’alumne a l’entrada de la porteria on la secretaria estarà a l’espera per acompanyarlos a l’Estudi. A l’acabar la classe també serà la secretaria que els acompanyarà a baix.
Aquesta mesura reverteix en evitar les acumulacions i respectar les distàncies tant a
l’escala com a l’Estudi.
3. Els alumnes es rentaran les mans a l’entrada i sortida de l’Estudi amb gel
hidroalcohòlic.
4. Els pianos es netejaran després de cada classe.
5. Les aules es ventilaran i desinfectaran amb freqüència.
6. És imprescindible que cada alumne porti el seu propi material, instrument ,llibres,
partitures, llapis, goma i maquineta.
7. A les classes col·lectives els grups seran reduïts i hem vetllat per mantenir la distància
de seguretat.
Control de símptomes i gestió dels casos:
1. Els pares es comprometen a no portar l’alumne a classe en cas de presentar
simptomatologia compatible amb la Covid 19.
2. Si l’alumne es troba malament o presenta símptomes mentre es troba a l’Estudi, se li
prendrà la temperatura i s’avisarà a la família.
3. En cas que qualsevol tipus de mesura ens obligui a tancar parcialment o totalment
l’Estudi, els professors mantindran les classes adaptades a les diferents plataformes
on-line.
4. En cas que l’alumne s’hagi de confinar per motius aliens a l’Estudi les classes
d’instrument es continuaran on line i a les classes de llenguatge es farà un seguiment
personalitzat.
Des de l’Estudi treballem perquè les classes es desenvolupin amb la major normalitat i la total
seguretat sanitària, per aquest motiu hem procedit a una nova desinfecció, hem reforçat els
serveis de neteja i hem ampliat l’horari de les secretaries perquè l’atenció als pares i alumnes
sigui més eficient.

