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1. BASES LEGALS 

 L'Acord del Consell de 19 de juny de 2020, sobre mesures de prevenció davant la 

COVID-19, estableix les mesures de prevenció necessàries per a fer front a la crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19 en la primera etapa de nova normalitat i per a 

recuperar l'activitat administrativa presencial en la prestació de serveis públics en 

l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, aquest acord ha sigut actualitzat amb la 

publicació 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. 

 Resolució del 28 de juliol de 2020, per la qual es dicten instruccions en matèria 

d’ordenació acadèmica i d’organització de l´activitat docent dels conservatoris i 

centres autoritzats d´ensenyaments artístics elementals i professionals de Música per 

al curs 2020-21 de data 31 de juliol. 

 Actualització del protocol de protecció i prevenció enfront de la transmissió i el contagi 

del sars-cov-2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris 

en el curs 2020-2021. 

 Guia de gestió de casos covid-19 en els centres educatius d’ensenyaments no 

universitaris de la comunitat valenciana durant el curs 2020-2021.  

 Pla de contingència del Centre d´Estudis Unió Musical de Benaguasil. 

 

2. HORARI GENERAL. 

Els horaris del centre en general no van a variar (tan sols les eixides de les classes 

s´avançaran 10 minuts per tal de desinfectar les aules, ventilar-les i evitar 

aglomeracions entre els/les alumnes que ixen i els que entren). Entenem que enguany 

el més important és la salut de tots. Podem garantir que la qualitat educativa dels 

ensenyaments serà la mateixa.  

 

 

 

 

 



3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Conselleria d'Educació Cultura i Esport. 

Centre de treball Centre d’Estudis Unió Musical de Benaguasil. 

Codi del centre: 46020364  

Denominació: Centre Autoritzat Professional de Música Unió Musical de Benaguasil. 

Adreça: PL DEL CASTELL, 9 Codi postal: 46180 

Localitat: BENAGUASIL Província: VALÈNCIA 

Telèfon: 96 2731416  Adreça electrònica: ceuniomusical@gmail.com 

 

4. NORMATIVA DE SALUT I FUNCIONAMENT D’ACORD AMB EL PLA 

DECONTINGÈNCIA I LES INSTRUCCIONS D’INICI DE CURS 

4.1 ENTRADES I EIXIDES DEL CENTRE 

Les famílies no entraran al centre i deixaran als seus fills/es a l’entrada del mateix. Per 

aquesta raó, és important que no es donen aglomeracions a les entrades, i que tant 

l’alumnat com les famílies respecten les distàncies de seguretat fent cues per a les 

entrades. 

Les entrades de l’alumnat seran per les respectives portes del centre: porta principal 

(C/Plaça del Castell) i porta de l´annex (C/ Sant Antoni). 

Porta principal: tots els alumnes d´ensenyaments professionals i especialitats 

instrumentals, així com les assignatures d´orquestra i banda d´ensenyaments 

elementals. 

Porta annex: tots els alumnes d´escola de música que vagen a classe de llenguatge 

musical. 

A l´entrada dels alumnes al centre s´els prendrà la temperatura i es farà ús del gel 

hidroalcohòlic.  

A l’eixida, l’alumnat eixirà per la mateixa porta que ha accedit al centre. La eixida es 

farà 10 minuts abans de cumplir l´hora, per tal de no coincidir en els altres alumnes 

que vagen a la classe següent. D’esta forma el professorat podrà ventilar l’aula i 

desinfectar les diferents cadires i taules de l’alumnat. 

S’ha de tindre en compte que la mascareta no és obligatòria per als menors de 6 anys, 

però sí a partir d’aquesta edat. D’aquesta manera, serà obligatori l'ús de la mascareta 

durant les entrades i eixides al centre i durant les classes, menys en el cas de les 



classes instrumentals de vent. En les classes instrumentals de corda, percussió i piano 

seguirà sent obligatori.  

No podrà acudir al centre l'alumnat amb símptomes compatibles amb la COVID-19 o 

diagnosticat de la COVID-19, o que es trobe en període de quarantena domiciliària per 

haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de la COVID-

19. Per a això,les famílies vigilaran l'estat de salut i realitzaran presa de temperatura 

tots els dies abans d'eixir de casa per a anar al centre educatiu. En aquest sentit, les 

famílies hauran d’omplir una declaració responsable. Esta declaració l’entregarà 

l’alumne al seu professor d’instrument o de llenguatge musical en cas de encara no 

tindre assignat un instrument musical. 

Si es presenta a casa qualsevol simptomatologia (tos, febre -més de 37,5 °C-, dificultat 

en respirar, etc.) que poguera estar associada amb el COVID-19 s'haurà de contactar 

amb el telèfon d'atenció a la COVID-19 (900 300 555) i amb el centre de salut (figura en 

la targeta SIP) que li pertanya. També es pot demanar consulta a través de cita web 

[http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus registrova.html] S'informarà 

d'aquesta circumstància al centre. 

 

4.2 ORGANITZACIÓ I MESURES PREVENTIVES A L’AULA 

La situació generada per la crisi sanitària derivada de la Covid-19 fa necessari establir 

una organització extraordinària de la confecció de grups d'alumnat com a 

conseqüència de la necessitat d'adaptar-la a les mesures de prevenció, higiene i 

promoció de la salut davant laCovid-19. Entre aquestes mesures s'inclou la possibilitat 

de que estiguen en el centre mantenint tot el temps la distància social com a mínim 

d’1,5 m. 

Altres possibilitats que s’implantaran al centre, depenent de les característiques de les 

diferents assignatures seran: grups rotatoris per a les agrupacions musicals grans, 

distància de més de 1’5 metres en assignatures instrumentals, ventilació de les aules, 

utilització de diferents materials per tal de garantir l’aïllament, desinfecció de les aules 

entre classe i classe, ús de gel hidroalcohòlic a l’entrada i eixida de cada classe, 

senyalització de les diferents aules, etc... 



4.3 MESURES PREVENTIVES DINS DEL CENTRE 

Es reduirà al mínim els desplaçaments de grups d'alumnat pel centre facilitant en la 

mesura del possible que siga el professorat qui acudisca a l'aula de referència. 

El trànsit d'alumnat per l'interior de l'edifici i escales es farà de forma ordenada i 

mantenint la distància de seguretat, però sempre acompanyats d'un mestre/a. Al 

centre hi ha petjades pels corredors i escales que indiquen el sentit de circulació. 

S'indicarà la recomanació, en la mesura del possible, de no tocar els passamans o 

baranes. En les escales es deixarà sempre una distància de quatre escalons entre 

persones. 

 

4.4. MESURES PREVENTIVES DE GESTIÓ DE CASOS 

 

El nostre centre educatiu 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 estiga a l'espera del seu trasllat i de la informació a la família. A més a 

més, el centre comptarà amb la figura d’una persona coordinadora covid-19 per tal de 

garantir el compliment del seu protocol. 

En el moment que algun alumne/a es trobe malament o es confirme que tinga febre o 

alguns del símptomes anteriors s'activarà el protocol de gestió de casos. El professor/a 

que confirme els símptomes d'un alumne/a, avisarà a l'equip directiu (òrgan 

responsable d'activar el protocol, aplicar i supervisar el Pla de Contingència) per a 

telefonar a la família i romandrà amb l'alumne/a a “ l'espai COVID” fins que la família 

acudisca al centre a arreplegar al seu fill/a. 

La família ha d’activar el circuit d'atenció sanitària, contactant amb el seu centre de 

salut d'atenció primària de referència i seguint les seues instruccions del centre de 

salut o amb el telèfon de referència 900300555, perquè s'avalue el seu cas. 

 L'espai COVID serà desinfectat i preparat adequadament, després de la gestió de cada 

cas. 

Important: En cas que un alumne es quede confinat per haver sigut contacte estret 

amb algun cas covid es deu informar inmediatament al centre. 

Es considerarà que un/a escolar pot ser cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2, segons 

la definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia d'infecció 

respiratòria aguda d'aparició sobtada que cursa amb els símptomes següents: 



- Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d'aire. 

- En alguns casos també pot haver-hi disminució del gust i de l'olfacte, calfreds, mal de 

gola, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits. 

(Aquests són els que actualment té definits el Ministeri de Sanitat, però poden ser 

sotmesos a canvis.) 

• En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de 

gravetat o té dificultat per a respirar s'avisarà al 112. 

• La persona afectada que es considere cas sospitós haurà de romandre aïllat a la seua 

Adreça fins disposar dels resultats de les proves diagnòstiques, segons es fa referència 

a l’estratègia de detecció precoç, vigilància i control. Si el cas es confirma, no hauran 

d'acudir al centre i hauran de romandre en aïllament fins que hagen transcorregut 3 

dies des de la fi del quadre clínic i un mínim de 10 dies des de l'inici dels símptomes. 

• El nostre centre tindrà un document amb el registre de sospita de casos per a fer un 

seguiment correcte. 

 

5. DOCUMENT DE RESPONSABILITAT I COMPROMÍS DE LES FAMÍLIES 

Durant el curs 2020-2021 el nostre centre haurà d'extremar les mesures de salut i 

seguretat com a conseqüència dels possibles escenaris que es puguen produir d'acord 

amb l'evolució de la situació sanitària provocada per la COVID-19. En aquest sentit, les 

famílies hauran d'omplir UNA DECLARACIÓ RESPONSABLE que s'adjunta com a Annex, 

per a garantir el seu compromís amb el compliment de les normes de salut i higiene 

per a l'alumnat, d'acord amb el protocol determinat en el nostre pla de contingència. 

 

6. ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

L’atenció a les famílies es realitzarà amb cita prèvia al telèfon 96 2731416 o per correu 

electrònic a la direcció de correu del centre: ceuniomusical@gmail.com. 

Les famílies no podran entrar al centre a acompanyar a l’alumnat, a excepció de les 

famílies de 2 a 7 anys /es, que podran acompanyar-los fins al lloc on els estiga esperant 

el/la mestre/a. 

Les reunions familiars i les tutories es faran, preferentment, de forma telemàtica per a 

evitar contacte personal. 

 


