Ajuntament de l’Hospitalet

Mesures per evitar els brots de la COVID-19 a l’EMMCA
Curs 2020-2021
Benvolgudes famílies,
Ens trobem a les portes d’un curs amb unes circumstàncies extraordinàries causades per la
pandèmia de COVID-19. El nostre objectiu és mantenir la nostra activitat educativa i artística
de qualitat i amb equitat, de manera presencial, mentre prenem les mesures necessàries per
reduir el risc de contagi i garantir la traçabilitat dels casos que puguin aparèixer.
L’EMMCA està en coordinació amb el Departament d’Educació i el Departament de Salut, per
tal de seguir en tot moment les mesures que la situació epidemiològica del nostre entorn
requereixi. Alhora, vetllarem per fer-vos arribar, a l’alumnat i les famílies, aquesta informació
de manera directa i immediata. Esperem que aquesta comunicació respongui bona part dels
dubtes que pugueu tenir.
Per a les famílies que teniu fills i filles a l’educació obligatòria o postobligatòria, veureu que
bona part de la mesures coincideixen. Els principis generals són els mateixos. Totes les
indicacions que es recullen en aquest document segueixen les normes i recomanacions de les
autoritats educatives i sanitàries.
Ens cal també demanar-vos tota la col·laboració i comprensió en aquest moment. El vostre
compromís és fonamental per poder seguir efectivament bona part de les mesures que es
recullen en aquesta comunicació i, en definitiva, per poder fer que l’EMMCA segueixi sent un
espai d’aprenentatge, pràctica de les arts, socialització i construcció de comunitat.
Salutacions,

Escola Municipal de Música – Centre de les Arts
L’Hospitalet, 10 de setembre de 2020
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Què heu de tenir en compte a diari abans d’accedir a l’EMMCA?


El primer dia de classe, caldrà portar signada la declaració responsable que s’adjunta a
aquesta comunicació.



L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5o ni haver reduït la
temperatura amb antitèrmics.



L’alumnat més gran de 6 anys hi ha d’entrar amb la mascareta ben posada.



L’alumne/a no pot tenir cap d’aquests símptomes:
o

Febre o febrícula >37,5ºC

o

Tos

o

Dificultat de respirar

o

Mal de coll*

o

Refredat nasal*

o

Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap

o

Mal de panxa amb vòmits o diarrea

o

Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)
*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en
infants i només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19
quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista.





Cap persona pot accedir a l’EMMCA si:
o

Està en aïllament per ser positiu de COVID-19.

o

Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de
COVID-19.

o

Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.

o

Està en aïllament preventiu per se contacte estret d’un positiu per COVID-19.

Si hi ha alumnes amb malalties cròniques o d’elevada complexitat, caldrà que
l’alumne/a i/o família valorin amb el seu equip mèdic les implicacions a l’hora de
reprendre l’educació presencial i assistir a l’EMMCA. En cas que no pugui fer activitat
presencial a l’EMMCA, es buscaran vies personalitzades per fer un seguiment del seu
programa.

Com s’accedirà i es sortirà de l’EMMCA?


L’accés de l’alumnat a l’EMMCA es farà a través del pati, entrant per la reixa que es
troba a la dreta de la façana. Un cop al pati, les entrades es faran per les portes d’accés
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al vestíbul i les sortides, per la porta del porxo. Caldrà mantenir les distàncies quan
s’esperi l’entrada o sortida d’alumnat, i seguir sempre les instruccions del personal
que indicarà quins grups poden entrar en cada moment.


L’alumnat adult, o joves que marxin sols del centre, podrà fer servir l’escala exterior
que dona al pati només per sortir, i sempre seguint les indicacions del personal de
l’EMMCA.



Només podrà accedir dins l’edifici l’alumnat a la seva hora de classe, sense la
possibilitat de ser-hi abans o quedar-se després en espais d’espera i sense
acompanyats.



En casos en què un/a alumne/a tingui franges buides entre classes, es valorarà la
possibilitat de fer ús d’un espai d’espera, en funció de l’edat i de la durada de la franja.
Es contactarà cada alumne/a o família que tingui aquesta situació per fer-ho saber.



L’accés d’acompanyats es podrà permetre per a activitats molt concretes o per a
alumnat que per les seves característiques ho necessiti, sempre seguint les indicacions
del personal de l’EMMCA.

Quines són les mesures de prevenció a les classes per minimitzar els contagis?
GRUPS ESTABLES


Cada grup de cada activitat serà un grup estable, de manera que es puguin controlar i
conèixer tots els contactes que es donin dins el centre. En cap cas es barrejarà un grup
amb membres d’altres grups, ni a classe ni a cap espai comú.



Els recorreguts en passadissos i escales estaran marcats per minimitzar el contacte
entre grups.

MASCARETA


S’haurà de dur posada de casa i en bon estat.



Serà obligatori l’ús de mascareta per a tot l’alumnat a partir de 6 anys, així com per
a tot el professorat i personal de l’EMMCA.



Serà sempre el professorat qui indiqui quan l’alumnat es pot treure la mascareta,
per activitats que ho requereixin (instruments de vent, dansa, cant, etc.). Caldrà
portar una bossa per desar-la en cas que sigui necessari.

DISTÀNCIA


Cada grup estarà assignat a una aula que permeti una distància de 1,5 metres entre
persones.



En les activitats que no permetin l’ús de mascareta (instruments de vent, dansa,
cant, etc.), s’assegurarà una distància de 2 metres entre persones.
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HIGIENE


Tot l’alumnat es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic quan accedeixi a l’aula.



Es minimitzarà l’ús de material compartit. Quan s’hagi de compartir material o
instruments, es desinfectarà degudament entre ús i ús. El professorat indicarà com
fer aquesta neteja, corresponsabilitzant l’alumnat de les mesures higièniques en
funció de la seva edat i autonomia.



Es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció de les aules i els espais comuns, i es
garantirà l’accés a gel hidroalcohòlic i/o sabons allà on sigui necessari.



Les activitats en què l’alumnat seu a terra, es faran sense calçat, que es deixarà a
l’entrada.

I si algú presenta símptomes un cop dins l’EMMCA?
En cas que es detecti que algú presenta símptomes compatibles amb COVID-19, s’aïllarà
aquesta persona en un espai de l’EMMCA, amb mascareta quirúrgica, fins que pugui anar a
casa o fins que la família el vingui a buscar (si és menor d’edat).
Un cop a casa, haurà de contactar amb el seu CAP de referència per informar dels símptomes i
seguir les indicacions. Serà imprescindible informar al CAP que aquest/a alumne/a fa activitat a
l’EMMCA.

I si hi ha un cas de COVID-19?
Si es produeix un cas positiu, l’EMMCA traslladarà al Servei de Vigilància Epidemiològica i al
CAP els contactes que aquest/a alumne/a hagi tingut al centre. Els serveis de salut podran
indicar l’aïllament preventiu de 14 dies i la prova PCR per al grup.
En aquest cas, el resultat negatiu en una prova PCR no eximeix la necessitat de mantenir
l’aïllament domiciliari durant 14 dies, atès que és el període màxim d’incubació del virus.

És possible que s’hagi d’aturar l’activitat presencial?
En funció de la situació a l’EMMCA i a l’Hospitalet i l’estat de la pandèmia, l’autoritat sanitària,
en coordinació amb l’autoritat educativa, prendrà les mesures i les decisions que
corresponguin i que seran resultat de la valoració sobre el terreny.
En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, es farà un seguiment telemàtic del
programa de cada alumne/a, com ja es va fer durant l’anterior període de confinament.
També si un grup està en aïllament, el professorat s’hi posarà en contacte per poder tenir un
seguiment telemàtic durant aquestes setmanes.
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Puc venir a l’EMMCA a demanar informació o a estudiar?


L’atenció a la comunitat educativa o a la ciutadania es farà prioritàriament per
telèfon o correu electrònic. En cas que calgui una atenció presencial, es farà sempre
amb cita prèvia i fora dels horaris de classe.



L’accés a l’EMMCA per estudiar s’haurà de fer sempre amb reserva prèvia de l’espai,
deixant les dades de les persones en facin ús, per garantir el control dels contactes que
es donin dins l’edifici. S’hauran de seguir les mesures d’higiene ja explicades.

Canals de comunicació
Com sempre, tota la comunicació de l’EMMCA amb l’alumnat i les famílies es farà a través del
correu electrònic. Us demanem que estigueu especialment atents a possibles comunicacions
de millores i modificacions d’aquests procediments durant el curs. També les xarxes socials de
l’escola són un bon canal de comunicació per estar alerta de les novetats del centre.
Us recordem els canals de comunicació de l’EMMCA:
Correu electrònic

emusica.arts@l-h.cat

Telèfon

93 403 29 40

Twitter

@EMMCACentreArts

Facebook

/EMMCACentreArts

Instagram

@EMMCACentreArts

Youtube

Escola Municipal de Música – Centre de les Arts

Us convidem, així mateix, a apuntar-vos als canals de comunicació de Salut:


La Meva Salut (lamevasalut.gencat.cat). Podreu contactar amb el vostre equip sanitari
d’atenció primària, conèixer els resultats de les proves i rebre SMS del vostre interès.



Canal de Telegram /Salut Escola. Rebreu informació al dia i de fonts oficials.



Canal Salut (canalsalut.gencat.cat/salutescola). S’ha obert un apartat al web per veure
les darreres informacions i actualitzacions.



Seminaris web. Es faran sessions informatives amb professionals sanitaris per a tota la
comunitat educativa. S’anunciaran a través del canal de Telegram.
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