Mesures de prevenció per al curs 2020-2021 en el marc
de la pandèmia per COVID-19

ESCOLA D’ART
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Introducció

El present document s’ha elaborat seguint les recomanacions publicades al
BOPA sobre les mesures per fer front a la infecció. Els documents són:
1. Mesures excepcionals per fer front a la infecció del nou coronavirus
SARS-CoV-2 i recomanacions per a l'organització d'actes i reunions,
amb data 8 de juny.
2. “Nota informativa II” Mesures excepcionals per fer front a la infecció del
nou coronavirus SARS-CoV-2 i recomanacions organitzatives per als
assajos de col·lectius culturals, amb data 25 de maig.
3. Mesures excepcionals per fer front a la infecció del nou coronavirus
SARS-CoV-2 i recomanacions organitzatives per a centres
d'aprenentatge, amb data 29 de maig.
Per altra banda aquestes mesures s’han hagut d’adaptar a les especificitats
que requereix la modalitat de l’ensenyament de l’Escola d’art.

Objectiu del document

L’objectiu d’aquest document és establir les mesures de prevenció que s’han
d’aplicar a l’Escola d’art, de manera que es pugui reprendre l’activitat i
minimitzar el risc de transmissió de la infecció.
L’obertura del centre es farà tenint en compte les dades d’incidència de la
malaltia i sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació
sanitària de la pandèmia i seguint la normativa existent.
Els pares i mares o tutors legals han de rebre informació de les mesures
adoptades al centre en relació a la prevenció i control de la COVID.
L’ensenyament de l’escola d’art ha de poder continuar amb la màxima
normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de
l’educació.
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A través de les diferents mesures aquí exposades, el centre ha d’estar en
condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de
casos i de contactes.

1.- Requisit d’accés al centre

Ja siguin alumnes, acompanyants, famílies, professors o personal de servei, no
podran accedir al centre aquelles persones que:
a) Presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, etc.) o qualsevol altre quadre infecciós.
b) Convivents o persones que hagin estat en contacte estret amb positiu
confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

Per accedir al centre s’ha de:
1. Respectar la distància mínima interpersonal d’1,5 metres i les altres
mesures de protecció.
2. Utilitzar las mascareta en tots els espais.
3. Extremar la neteja i desinfecció de les superfícies de contacte amb les
mans.

2.- Control de símptomes

a) En cas que un/a usuari/a presenti símptomes de malaltia durant el
servei, caldrà ubicar-lo en un espai separat d’ús individual, sempre amb
la mascareta posada (també el/la professor/a que està a càrrec) en
espera a que arribi la família a recollir-lo. El retorn al servei de l’usuari/a
estarà condicionat a la presentació d’un certificat mèdic que acrediti
aquest retorn.
b) En cas que un/a professor/a es trobi malament caldrà que es desplaci
urgentment al seu domicili i contacti amb el seu metge. El retorn del
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professor/a estarà condicionat a la presentació de l’alta mèdica
corresponent.
c) Si es té coneixement d’un cas positiu, ja sigui d’una classe col·lectiva o
individual, es comunicarà a les autoritats sanitàries per tal que puguin
realitzar el rastreig corresponent i prendre els mesures corresponents.

3.- Senyalització

Es penjaran cartells informatius adreçats als usuaris del centre sobre les
mesures sanitàries i de prevenció que s’han de respectar.
S’instal·laran barreres de separació física, si s’escau, o marques de
distanciament al terra.
S’establiran circuits per organitzar la circulació dels diferents membres del
centre.

4.- Mesures de prevenció personal
a) Distanciament físic:
1. La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com
a l’aire lliure, s’estableix en 1,5 metres en general, amb l’equivalent a un
espai de seguretat de 2,5m² per persona.
2. Caldrà evitar el contacte físic.
c) Higiene de mans:
1. En tot l’alumnat es requerirà rentat de mans:
A l’arribada i sortida del centre.
Abans i després d’anar al WC.
Abans i després de les diferents activitats.
Després de tossir, esternudar o mocar-se.
2. En el personal docent que treballa al centre:
A l’arribada i sortida del centre.
Abans i després d’acompanyar un infant al WC (si es dona aquest cas).
Abans i després d’anar al WC.
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Després de tossir, esternudar o mocar-se.
Com a mínim una vegada cada 2 hores.
d) Ús de mascaretes:
L’ús de mascaretes és obligatori per a tots els usuaris del centre.

Indicacions generals:

1. Cal evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.
2. En cas d’esternudar, cal tapar-se el nas i la boca amb un mocador d’un
sol ús i llençar-lo en un cubell adaptat per a l’ocasió, o bé cal utilitzar la
part interna del colze per evitar contaminar les mans. Després cal rentarse les mans.
3. Caldrà evitar utilitzar equips, dispositius i materials d’altres persones. En
cas que sigui imprescindible, caldrà netejar i desinfectar l’equip entre ús i
ús, i rentar-se les mans immediatament.
4. Es lliurarà a tots el docents del centre, abans de l’inici de curs,
mascaretes higièniques, gel hidroalcohòlic i tovalloles d’un sol ús.

5.- Neteja, desinfecció i ventilació

1. Es realitzarà com a mínim una neteja diària de totes les superfícies de
contacte freqüent amb les mans, utilitzant aigua i sabó, o amb els
detergents d’ús habitual en l’àmbit domèstic, que s’han d’aplicar en la
concentració i les condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada
producte.
2. L’empresa de neteja desinfectarà periòdicament els elements i utensilis
que es fan servir en la neteja i desinfecció.
3. Es netejarà i desinfectarà dos cops al dia els lavabos.
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4. A les aules, entre grup i grup, es dedicarà uns minuts a ventilar l’espai i
desinfectar les superfícies de contacte (taules, cadires, mobiliari, etc.) i
es reforçarà la neteja dels filtres d’aire i ventilació forçada.

6.- Fluxos de circulació

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits
i s’organitzarà la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa.
a) Entrades i sortides
El centre establirà punts d’entrada i sortida per evita aglomeracions:
En el cas dels adults l’entrada es farà per la 1ª planta, com és habitual, i la
sortida serà per la sortida d’emergències, a excepció dels alumnes de pintura
que sortiran per l’entrada de l’escola d’art.
En el cas dels infants (7 a 9 anys) es farà l’entrada per la 2a planta, en el cas
que vinguin acompanyats d’un pare/mare/tutor/a aquests hauran de garantir la
distància de seguretat d’1’5m. i l’ús de mascareta. La recollida també
s’efectuarà per la 2a planta, amb les mateixes condicions i es sortirà per la 1a
planta.
En el cas dels infants (10 a 12 anys) l’accés serà per la 2a planta, evitant en la
mesura del possible l’acompanyament dels pares, la recollida es farà per la 2a
planta, garantint totes les mesures de prevenció i la sortida es farà per la 1a
planta.
En el cas del curs jove l’entrada i sortida s’efectuarà per la 1a planta.
Els alumnes hauran de portar mascareta, respectar la distància de seguretat i
rentar-se les mans tan a l’entrada com a la sortida de l’aula.

b) Ascensors
Es recomana un ús esporàdic, reservant-los per a persones que tinguin
mobilitat reduïda i el seu personal de suport (en cas que sigui necessari).

6

7.- Aules, espais de reunió, banys i biblioteca

1. L’aforament de cada aula estarà limitat per garantir la distància de
seguretat.
2. Es garantirà la pertinent neteja i desinfecció dels tallers abans i després de
cada ús.
3. El taller disposarà de sabó i paper eixugamans, i serà obligatòria la higiene
de mans com a mínim a l’arribada i la sortida del taller.
4. Prestar atenció a la correcta ventilació de l’espai.
5. Es redistribuirà i separarà el mobiliari, si n’hi ha, per garantir una separació
mínima d’1,5 metres entre les persones.
6. En la mesura del possible s’aconsella als alumnes que portin els seus estris
personals, en el cas que s’hagi de compartir eines del taller serà
imprescindible la seva neteja en cada ús, per part de la persona que l’ha fet
servir.
7. L’ús de la mascareta és obligatori.
8. Caldrà disposar de cubells adequats per als mocadors d’un sol ús.
9. Es col·locaran cartells informatius explicant els passos per a un correcte
rentat de mans en els punts de rentat de mans.
El professorat de cada taller serà el seu responsable i el que garantirà el
compliment d’aquestes condicions, en l’inici del curs es donaran instruccions
més concretes per prevenir el risc d’infecció i el bon funcionament de cada
taller.

11.- Aforament màxim per aules

1. Taller de pintura: 8 alumnes + professora
2. Taller de gravat i joieria: 6 alumnes + professora
3. Taller de fotografia: 8 alumnes + professora
4. Taller de restauració: 5 alumnes + professora
5. Taller de ceràmica: 8 alumnes + professora
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6. Taller de plàstica: 12 alumnes + 2 professores
7. Curs jove: 8 alumnes + professora
8. Aula d’Història de l’art: 6 alumnes + professora
9. Aula d’història del cinema: 6 alumnes + professor

Aquestes mesures podran ser modificades en funció de les directrius de les
autoritats sanitàries.
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