PLA DE REOBERTURA
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE NAVÀS
CLASSES Tres escenaris possibles
 Classes presencials contemplant les mesures de prevenció i
traçabilitat que el departament estableix per al grups estables,
en el quals cal mantenir la distància d’un m. L’ús de la
mascareta només és necessari en cas de relacionar-se amb
persones externes al grup.
 Classes semipresencials
 Classes a distància
 Els projectes de música comunitària estaran sotmesos al vist i
plau dels centres que han de rebre aquest servei.
 CLASSES D’INSTRUMENT
 Els instruments seran d’us exclusiu
 Les classes individuals d’instrument finalitzaran cinc minuts
abans de l’hora estipulada en l’horari, per tal de poder fer una
adequada desinfecció de l’espai.
 En el cas dels instruments de vent cada alumne haurà de
disposar d’una embocadura pròpia i al final de la classe el
professor netejarà el terra amb aigua i íquid antibacterià.
 Els instruments d’us compartit, com els pianos s’hauran de
netejar i desinfectar després de cada classe.
 En el cas dels instruments de corda cada alumne serà
responsable d’afinar-los.
 Cal el rentat de mans abans i després de cada classe i una
correcta ventilació dels espais.

 Ús de mascareta per part de l’alumnat, excepte en el cas dels
instruments de vent en el moment de tocar.

MESURES PREVENTIVES

 Desinfecció de les aules després de cada classe, terra (a les
aules on facin classe els instruments de vent),cadires i
ventilació abans de l’entrada i sortida dels alumnes i com a
mínim tres cops al dia durant 10 minuts.
 Les classe col·lectives finalitzaran cinc minuts abans i
començaran cinc minuts després de l’horari estipulat per tal
d’adequar els espais.
 Desinfecció diària de l’escola
 Higiene de mans. Els alumnes s’han de rentar amb aigua i
sabó o amb gel hidroalcohòlic abans i després de cada classe i
abans i després d’usar el WC
El personal docent es netejarà les mans en arribar al centre,
abans i després d‘acompanyar un alumne al WC i un cop cada
dues hores, com a mínim.
Gel hidroalcohòlic a cada aula.
 Mascareta. No és obligatòria per als alumnes de menys de sis
anys. A partir de sis anys serà d’us obligatori, et tot l’alumnat,
excepte en les classes d’instruments de vent.
 Les mascaretes han de ser quirúrgiques o homologades.
Els professors l’hauran d’utilitzar sempre que imparteixin
classe a diferents grups i no es pugui mantenir la distància de
seguretat d’ 1,5m.
 El pati de l’escola passarà a tenir la consideració exclusiva de
lloc de pas. En cap cas s’hi podrà jugar o crear-hi grups
d’interacció social.

 A la part central de l’escola hi haurà una porta d’entrada i una
de sortida degudament senyalitzades i s’haurà de respectar el
seu ús.
 Els pares només podran entrar a l’edifici de l’escola mitjançant
cita prèvia acordada amb la direcció.
 A l’entrada a totes les classes de grup es prendrà la
temperatura als alumnes. En cas que algun d’ells presenti
febre e procedirà a activar el protocol descrit en la gestió de
casos
GESTIÓ DELS CASOS
Les famílies es comprometen a emplenar una declaració
responsable, relativa a la salut dels seus fills, i el profesorat
una declaració autoresponsable, relativa a la seva pròpia salut,
documents que adjuntem en aquest pla.
En essència, davant d'una persona que comença a
desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al
centre educatiu:
• 1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual.
• 2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la
persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi
al seu càrrec).
• 3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar
l’infant o adolescent.
• 4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar
també al CAP i/o al 061.
• 5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació
per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de
salut pública.
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R/N: 13958/ED00202

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes de l’escola de música
Dades personals

NOM I COGNOMS DEL PARE, MARE O TUTOR:
NOM DE L’ALUMNE/A
Declaro, responsablement:
1 . Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
 No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat
positives.
 No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni
que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
 Té el calendari vacunal al dia. ( recomanable)
2 . (Seleccioneu una de les dues opcions)
Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:
 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport
ventilatori.
 Malalties cardíaques greus.
 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que
necessiten tractaments immunosupressors).
 Diabetis mal controlada.
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu
metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:
 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport
ventilatori.
 Malalties cardíaques greus.
 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que
necessiten tractaments immunosupressors).
 Diabetis mal controlada.
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre
educatiu i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles
amb la covid-19, no assistirà al centre.

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas
de covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el
centre educatiu davant de qualsevol incidència.

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a :
________________________________________________________________________
_ , al centre educatiu ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE JOSEP MARIA
CASTELLA, signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el
tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu.
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió
o la limitació del tractament de les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa
als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web del Departament
d'Educació.
Informació addicional sobre aquest tractament:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament

Navàs, setembre de 2020.
Signatura

QÜESTIONARI AUTORESPONSABLE
A EMPLENAR PELS TREBALLADORS EN RETORNAR A LA FEINA
Empresa: Ajuntament de Navàs
Nom i cognoms:
DNI:
Telèfon:
Correu electrònic:
Lloc de treball:
1- He tingut algun dels següents símptomes els darrers 10 dies?
- Tos
- Febre>37,5ºC
- Dificultat respiratòria
- Malestar general o calfreds
- Mal de gola
- Evidència clínica o radiològica de pneumònia
2- He estat a <2m d´algun cas confirmat per Covid19 mentre tenia símptomes els darrers 15 dies?

Si responc SI algun dels anteriors criteris: contactar amb l’empresa de Riscos Laborals o metge de capçalera per
valorar la situació actual.
3- Treballadors especialment sensibles: acompleixo algun dels següents criteris?
- Diabetes Mellitus
- Malaltia Pulmonar Crònica (Asma, Enfisema)
- Malaltia Cardiovascular (inclosa la Hipertensió Arterial)
- Immunodeficiència (us permanent de corticoides, immunosupressors, VIH)
- Càncer en tractament actiu (quimio i/o radioteràpia)
- Embaràs
- Majors de 60 anys
- Malaltia hepàtica crònica greu
- Malaltia renal crònica
- Obesitat greu (mòrbida) Si no ho saps, doneu si us plau, el teu pes i alçada____________________
- Esteu embarassada?
Si acompleixo algun dels criteris anteriors:
- Contactar amb Riscos Laborals de l’Ajuntament de Navàs per valorar la situació personal del treballador/a.
- Garantir les mesures preventives adequades al lloc de treball/reubicació a un lloc de treball on es puguin
garantir les mesures adequades vers el Covid19/Teletreball.
Si no acompleixo cap criteri del qüestionari, vol dir que no he tingut símptomes compatibles amb la malaltia els darrers
dies, ni he estat en contacte amb infectats per Covid19, ni soc personal especialment sensible.
Per tant puc tornar a treballar amb tranquil·litat.
4.- Davant de símptomes compatibles amb la COVID19 durant el curs escolar, informaré a direcció per actuar en
conseqüència
5.- Seguiré els protocols establerts en el pla de reobertura de l’ecola de música, aprovat en consell escolar l’1 de
setembre de 2020
Responc aquest qüestionari conscientment i sota la meva responsabilitat i em comprometo a comunicar de nou
qualsevol canvi d’estat o situació del que aquí es sol·licita.

En……………………………………….,
QÜESTIONARI AUTORESPONSABLE
A EMPLENAR PELS TREBALLADORS AL RETORN AL TREBALL

a …......../.......…../……....….

Signatura declaració responsable 2020-2021

