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ACADÈMIA DE MÚSICA 

PROTOCOL COVID-19 – ACADÈMIA DE MÚSICA MUSILLOC 

 

L’Acadèmia... 

 Es netejarà, desinfectarà i ventilarà l’escola al menys dos cops al dia, especialment es desinfectaran 

teclats i altres instruments d’ús comú. 

 És mantindran nets i desinfectats els sistemes de ventilació de l’escola. 

 A cada aula hi haurà gel hidroalcohòlic, un desinfectant per netejar i mocadors. 

 A secretaria hi haurà gel hidroalcohòlic i un desinfectant per netejar i mocadors. 

 L’escola és reserva la possibilitat de impedir-ne l’accés si es presenta simptomatologia compatible amb 

la COVID 19 o es nega a posar-se una mascareta. 

Professorat i alumnes: 

 Han de venir i accedir a les aules amb mascareta.  

 Han de netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada.  

 Han de mantenir la distància de seguretat de 1,5m. 

 Caldrà portar la mascareta durant totes les classes. 

 Els professors desinfectaran els instruments d’us comú (bateria, piano, etc) entre alumne i alumne, i 

ventilaran l’aula durant 5 minuts entre classe i classe. Es rentaran les mans regularment durant la seva 

jornada laboral i sempre si han de canviar d’aula. 

 No es compartiran bolígrafs o llapis o altre material. 

 Caldrà venir i acabar la classe puntualment per que no es trobin els alumnes en el mateix aula. Mentre 

duri la situació, es reservaran 5 minuts entre classe i classe per ventilar l’aula. 

Acompanyants i accés a secretaria: 

 Els pares i acompanyants s’han d’esperar fora, mantenint entre ells la distància de seguretat al carrer. 

 Quan algú vingui a informar-se, caldrà portar en tot cas mascareta i netejar-se les mans en arribar a 

l’escola. Hi haurà gel hidroalcohòlic a secretaria. 

 Només es podrà atendre a una persona en secretaria (o una família de 2 persones). 

Classes de cant i instruments de vent: 

 Hauran d’accedir a les aules amb mascareta, allà se’ls podran treure, guardar en una bossa o motxilla 

que portin i rentar-se de nou les mans amb gel hidroalcohòlic. 

 Se’ls assignarà aules amb ventilació natural i amplies on es podrà mantenir la distància de seguretat. 

 INSTRUMENTS VENT METALL I FUSTA: per seguretat, no és podran netejar a l’escola. Es mantindrà la 

distància en tot moment i s’extremarà la desinfecció entre classe i classe. 

Classes grupals: 

 Es portarà mascareta en tot moment. 

 Els alumnes de cant i vent es col·locaran on puguin mantenir la distància de seguretat amb els seus 

companys. Si fos necessari, s’instal·laran mampares de separació. 

 


