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PROTOCOL D’ACTUACIÓ, PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DAVANT DE LA COVID-19

Distingides Famílies:

Des del CONSERVATORI ELEMENTAL DE DANSA D’ALCOI demanem l’estreta col·laboració i
corresponsabilitat de les famílies i la resta de la comunitat educativa en el compliment de totes i
cada una les mesures previstes que, sens dubte, intenten crear un entorn escolar saludable i
garanteixen un retorn segur al Conservatori.

MESURES QUE CAL PRENDRE ABANS DE LA INCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT

• Les famílies hauran d’omplir una declaració responsable que s’entregarà en mà el primer dia de
classe presencial pel mateix alumne, per a garantir el compromís i el compliment de les normes
de salut i higiene (el model que s’ha d’omplir el podran trobar en l’ANNEX I  d’aquest document,
s’enviarà per correu electrònic o el podran trobar en el web del centre). En el cas de no dur la
declaració  degudament  omplida  i  firmada,  o  no  haver-la  enviada  per  correu  electrònic,  els
alumnes no podran accedir al centre.

MESURES PER A LA LIMITACIÓ O CONTROL DE CONTACTE INTERPERSONAL

1. DESPLAÇAMENT AL CENTRE EDUCATIU

 Com a norma general, es mantindrà una distància interpersonal de com a mínim 1,5 metres.

2. NO S’HA D’ASSISTIR AL CENTRE

No podrà accedir al centre educatiu l’alumnat que es trobe en alguna de les circumstàncies
següents:

• En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19.

• Quan es troben en situació d’aïllament per haver sigut positiu a la COVID-19.

• En el cas d’estar esperant el resultat d’una PCR o una altra prova diagnòstica.

• En el cas de trobar-se en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona
diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes compatibles.

Es considera que una persona presenta simptomatologia compatible amb la infecció per SARS-CoV-2
quan presenta una infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada amb febre i sensació de falta d’aire.

En alguns casos també pot haver-hi una disminució del gust i de l’olfacte, mal de gola, dolors musculars,
mal de cap, cansament general, diarrea i vòmits (aquests són els símptomes que actualment defineix el
Ministeri de Sanitat, però poden veure’s sotmesos a canvis).

En aquesta circumstància, s’ha de contactar amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) que li pertany

i/o mitjançant l’app GVA Coronavirus per a mòbils. També es pot demanar consulta amb el seu professional
sanitari de referència a través de cita web:

[http://coronavirusautotest.san.gva.es/citacoronavirus-registro-va.html].

http://coronavirusautotest.san.gva.es/citacoronavirus-registro-va.html
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3. ESCOLARS QUE PRESENTEN CONDICIONS ESPECIALS DE SALUT

L’alumnat que presenta condiciones de salut que els fa més vulnerables a la COVID-19 (com, per
exemple,  malalties  cardiovasculars,  diabetis,  malalties  pulmonars  cròniques,  càncer,
immunodepressió o hipertensió arterial), podran  acudir  al centre, sempre que la seua condició
clínica estiga controlada i així ho permeta, mantenint mesures de protecció rigoroses, excepte
indicació medica de no assistir-hi.

4. MESURES ORGANITZATIVES AL CENTRE EDUCATIU PER AL MANTENIMENT DEL 
DISTANCIAMENT INTERPERSONAL

4.1. ENTRADA I EIXIDA DEL NOSTRE CENTRE:

• Serà imprescindible mantenir la distància interpersonal de com a mínim 1,5 metres en les
interaccions entre les persones de la comunitat escolar en tot el  recinte educatiu i  fora
d’aquest.

• Hi haurà zones d’entrada i eixida assignades (Porta B; Zona d’aparcament) i (Porta A;
accés principal escales), estes estaran ben senyalitzades i tots hauran de respectar-les.

• S’informarà, a través d’un  quadrant horari, de les entrades i eixides de l’edifici. Serà un
horari  específic per a cada curs,  per a evitar aglomeracions, per la qual cosa hi haurà
xicotetes alteracions en l’horari establit (s’adjunta el quadrant en l’annex II adjunt a aquest
document.  També  el  podran  trobar  en  el  web  del  centre  i  estarà  exposat  a  la  zona
d’entrada).

• AQUEST HORARI ÉS DE COMPLIMENT OBLIGATORI per  a  garantir  les mesures de
seguretat. Es demana puntualitat.

• Abans  d’entrar a  l’edifici,  els  alumnes  hauran  d’esperar el  seu  torn en  les  marques
destinades per a això (zona d’espera), se’ls prendrà la temperatura, es netejaran el calçat
en les estores desinfectants que hi haurà en l’entrada del centre i  es desinfectaran les
mans amb el gel hidroalcohòlic disponible en dispensadores (als més xicotets se’ls aplicarà
un per un).

• L’alumnat dels cursos preparatoris 4, 5, 6, 7 anys i 1r i 2n curs d’EE.EE. seran arreplegats
en la zona d’espera i acompanyats a l’eixida pel docent o persona autoritzada.

• L’alumnat de 3r, 4t de las EE.EE. i els cursos d’ampliació d’estudis no se’ls arreplegarà, ni
se’ls  acompanyarà,  es  dirigiran  a  la  seua  classe  de  forma  autònoma  i  ordenada,  i
respectant la distància interpersonal.

• El trànsit per l’edifici es realitzarà estrictament seguint els circuits marcats en el terra de tot
el centre (zones d’espera o recollida, escales, corredors, etc.).

• Es respectaran les indicacions verticals de capacitat que s’indiquen a la porta d’entrada de
cada estança (lavabos, oficines, despatxos, biblioteca, etc.) i les indicacions de prohibició
d’entrar a qualsevol estança en què així s’indique.

• La distància, al temps de pujar i baixar por les escales, serà de 4 escalons per alumne. Per
a aquesta finalitat, es posarà una marca que ajude a això sobretot per a l’alumnat de menor
edat.
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• Els vestidors no podran ser utilitzats; per això s’ha buscat una altra solució (vegeu la zona
de canvi de vestuari).

4.2. ACCÉS A LES AULES

• L’accés a les aules (amb les portes obertes i  ventilades) serà ordenada i  mantenint  la
distància de seguretat.

• Hi haurà una organització/distribució de les aules per a garantir la seguretat, amb la divisió
d’aquestes  en  quadrícules  de  2  metres  quadrats  amb senyalització  horitzontal,  en  les
barres  també  s’ha  senyalitzat  la  distància  de  seguretat  d’1,5  i  s’han  habilitat  espais
individuals senyalitzats i destinats com a zona de motxilles repartides per tota l’aula.

• El calçat es llevarà abans d’entrar en l’aula. Una vegada a l’aula, el calçat de carrer es
ficarà en una bossa destinada a aquesta finalitat que haurà de portar l’alumne/a.

• Abans d’entrar en l’aula, es desinfectaran les mans amb el gel hidroalcohòlic disponible en
cada planta i en cada porta d’aula.

• En cada planta hi haurà un termòmetre per si fa falta tornar a prendre la temperatura.

4.3 ZONA DE CANVI DE VESTUARI

• Aquest curs a causa de les circumstàncies, els vestidors estaran tancats, per la qual cosa
el servei de taquilles tampoc no estarà disponible (pròximament se’ls informarà de com
realitzar la devolució de les claus de la taquilla del curs 2019/2020).

• L’alumnat vindrà de casa vestit amb l’uniforme de dansa, i en cas que necessite canviar-se
al centre, aquest es realitzarà dins de l’aula a l’espai establit per a cada un d’ells com a
zona de treball. Posteriorment, deixaran les bosses a la zona de motxilles establida per a
això.

4.4. ZONA DE TREBALL

• Aquesta  zona  de  treball  fa  referència  a  l’espai  delimitat  en  quadrícules  de  2  metres
quadrats per alumne i haurà de respectar-se durant tota la sessió.

• Si hi ha desplaçament, la professora indicarà les pautes que cal seguir.

• En cas d’utilització de les barres, el docent estructurarà les transicions adequades.
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4.5. ZONA DE MOTXILLES

• Quedarà establit el lloc on es depositaran les motxilles per a cada alumne. Tindran una
distància  de  seguretat  perquè  no  hi  haja  contacte  entre  aquestes.  I  respectant  l’ordre
pautat per la professora.

4.6. MATERIAL NECESSARI DE CADA ALUMNE

• Motxilla, bossa d’esport o semblant per a incloure tot el material necessari.

• Bossa individual que s’utilitzarà només per a calçat del carrer.

• Una tovallola, destinada al treball de sòl per a exercicis de preparació física i tècniques
somàtiques (tovallola de grandària de dutxa).

• Botella d’aigua

• Mascareta de recanvi, mocadors de paper.

• Si haguera alguna altra necessitat, es comunicaria als pares.

• De l’uniforme: se’ls informarà en la reunió d’inici de curs. Hi haurà flexibilitat pel que fa a
l’equipament i utilització de roba d’abrigar per als mesos d’hivern.

• L’alumnat no podrà intercanviar cap tipus de material i no es tindrà a la seua disposició el
material del centre.

4.7. CANVIS DE CLASSE

• En els canvis de classe es transitarà d’una aula a una altra respectant la distància i de
forma ordenada. Aquests es produiran amb el rigor més gran possible.

 4.8. BIBLIOTECA CADE 2 I 3

• Se’ls  ubicarà  en  zones  on  es  garanteix  la  distància  interpersonal  i  les  mesures  de
seguretat.

5. ZONA DE MÀQUINES EXPENEDORES

• No es disposarà d’aquest servei.

• Se’ls donarà indicacions específiques per a cada curs, d’on i quan podran berenar. També
es donaran pautes en relació amb els aliments més adequats per a poder fer-ho dins de
les aules en les seues zones de treball o zona de motxilles (ANNEX II)

http://alcoi.org/conservatori
http://www/


6. INTERACCIÓ AMB PERSONES EXTERNES A L’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

La comunicació amb les famílies i els responsables legals de l’alumnat es realitzarà de manera
preferent  per  telèfon  i  correu  electrònic  i  es  facilitarà  al  màxim que  les  gestions  es  puguen
realitzar  de forma telemàtica.  Per  a  aquells  assumptes que hagueren de tractar-se de forma
presencial, es demanarà cita prèvia.

7. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES

La programació d’activitats del curs 2020-2021 s’ajustarà a l’evolució de la pandèmia COVID-19. 

Funcionament de les activitats extraescolars i complementàries:

• Es podran realitzar aquestes activitats sempre que es puga garantir la distància mínima
interpersonal d’1,5 m i, a més, dispose d’un registre en relació amb l’alumnat assistent.

• L’ús de la mascareta serà obligatori.

8. US DE MASCARETES

• Cal ajustar-se al que disposa l’apartat 1.3 de la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la
Conselleria  de  Sanitat  Universal  i  Salut  Pública,  de  modificació  i  adopció  de  mesures
addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de
prevenció davant la COVID-19 (DOGV 18/07/2020).

• L’ÚS  SERÀ  OBLIGATORI,  A  PARTIR  DELS  6  ANYS  COMPLITS  EN  2020
(PREPARATORI 6 ANYS)

• L’obligació  de  l’ús  de  les  mascaretes  preferentment  higièniques  i  quirúrgiques
homologades, així com l’ús adequat d’aquestes, cobrint  des de la paret nasal fins a la
barbeta inclosa. No es permet l’ús de mascaretes amb vàlvula exhaladora.

• El centre disposarà d mascaretes quirúrgiques per a utilitzar en cas que algú comence a
tenir símptomes, mentre s’activa el seu aïllament en aplicació del protocol de gestió dels
casos. A més, en cas de necessitat, disposarà de mascaretes higièniques per a l’alumnat
en cas d’oblit, deteriorament o altres contingències.

• És recomanable portar una mascareta de reserva per si de cas cau a terra, es perd, es
trenca, així com gel hidroalcohòlic d’ús personal.



MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL

PRINCIPALS MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL QUE CAL COMPLIR PER PART 
DE L’ALUMNAT

Llavat de mans, durant almenys 40 segons amb aigua i sabó. Si no és possible, o de manera 
complementària, podrà utilitzar la desinfecció durant 20 segons amb gel hidroalcohòlic (al centre 
hi haurà disponibilitat de dispensadors de solució hidroalcohòlica a les zones d’entrada i 
d’eixida del centre, a les aules i en punts estratègics).

• Evitar tocar-se el nas i la boca.

• Quan es tussa o esternude, hauran de cobrir la boca i el nas amb el plec del colze.

• Per a eliminar secrecions respiratòries, s’han d’utilitzar  mocadors d’un sol ús,  que han
de tirar-se en una paperera amb bossa.

MESURES PER A LA NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ

Amb l’objectiu de mantenir un ambient sa en les instal·lacions del nostre centre:

• Es ventilaran diàriament les instal·lacions, a utilitzar, com a mínim durant cinc-deu minuts,
abans de l’inici  de les sessions i  en els canvis de classe. A més de mantenir un punt
continu de ventilació.

• Es reforçarà la neteja i desinfecció de les instal·lacions, dels lavabos i dels llocs comuns.
Es posarà èmfasi en superfícies, poms, portes, barres, sòl d’aules, baranes i passamans.

• Es farà una gestió correcta dels residus.

GESTIÓ DE LA SOSPITA DE CASOS EN ELS CENTRES EDUCATIUS

POSSIBLES CASOS EN L’ALUMNAT

El centre disposa d’un responsable COVID-19 que tindrà les funciones de:

• Vetlar pel compliment de les normes establides en els centres educatius per a la protecció i
la prevenció referent a la COVID-19.

• La coordinació i la comunicació amb el centre de salut d’atenció primària de referència, i de
les famílies de l’alumnat.

• Contactar amb la família o tutor/a legal per a comunicar l’aparició de símptomes de sospita
i perquè vagen a arreplegar l’alumne o alumna.

• El  centre  té  habilitat  un  “espai  COVID-19” separat,  d’ús  individual,  per  a  possibilitar
l’aïllament de qualsevol  persona que inicie símptomes compatibles amb la COVID-19 i
espere ser traslladat i que s’informe la família.
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• En  el  supòsit  de  sospita  que  un  alumne presente  simptomatologia  compatible  amb la
“Covid-19”,  s’haurà de col·locar  una mascareta quirúrgica.  La persona adulta  que haja
detectat  el  cas,  tret  que siga una persona vulnerable,  s’ha de quedar  amb l’alumne o
alumna,  fins  que  un  familiar  o  tutor/a  el/la  vinguen  a  buscar.  S’ha  d’evitar  que  altres
persones  adultes  del  centre  educatiu  entren  en  contacte  amb  l’alumne/a  per  a evitar
possibles contagis.

• S’ha d’acompanyar a l’espai COVID-19, comunicar a la direcció del centre i a través del
responsable  COVID-19  contactar  amb  la  família,  que  ha  d’activar  el  circuit  d’atenció
sanitària contactant amb el seu centre de salut de referència i que seguirà les instruccions
del  centre  de  salut  d’atenció  primària  de  referència  i  seguir  les  instruccions  d’aquest.
L’eixida de l’alumne/a des del centre escolar s’ha de procurar fer en un vehicle particular i
no en transport públic col·lectiu.
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