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1. OBJECTE 

Davant el proper inici de curs i incorporació presencial del professorat s'han 

identificat els següents escenaris d'exposició, en els quals s'han planificat les 

mesures necessàries per eliminar o minimitzar en tot el possible la potencial 

exposició a l'COVID-19 tal com han establert les autoritats sanitàries. 

Amb aquest Pla de Contingència, a manera de document pràctic, preventiu, 

predictiu i reactiu amb una exposició clara i real de les mesures i compromisos 

que assumeix el CAM Vicent Vera de Sueca i que ha estat documentat seguint 

la Informació i Normativa publicada per la Conselleria d'Educació, Cultura i 

Esport en relació a l'COVID-19, s'assegura que el funcionament de l'activitat 

preventiva de l'organització és l'adequat, evolucionant cap a la millora de les 

condicions de treball i la reducció de les conseqüències dels riscos, mitjançant 

un compromís de l'organització basat en els principis generals de l'activitat 

preventiva.  

2. CENTRE DE TREBALL 
1. Centre de treball: Conservatori Autoritzat de Música “Vicent Vera” de 

Sueca. 

2. Adreça: Passeig de l’Estació,n.3 46410 Sueca Telf. 961702041 

3. EQUIP COVID-19 
Cada centre ha de tenir un Pla d'Inici de Curs i un Pla de Contingència per a 

previndre les actuacions a realitzar i els mecanismes de coordinació 

necessàries per als possibles escenaris que puguen donar-se. Es recomana 

que en cada centre educatiu hi haja una persona responsable referent per als 

aspectes relacionats amb COVID-19.  

Les funcions dels responsables són les d'informar, respectar, complir, fer 

complir i atendre totes les mesures de prevenció, organització i higiene 

dictades en aquest document per a tots els membres (directes i indirectes) de 

la nostra comunitat educativa per garantir el compliment dels objectius motiu 

d'aquest Pla de Contingència. 

Les persones responsables són: 

 SANTIAGO ESCRIVÀ, cap d’estudis. santiateneu16@gmail.com 
 SALVADOR GARCÍA, secretari. salvaclarinet@gmail.com 

mailto:santiateneu16@gmail.com
mailto:salvaclarinet@gmail.com
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4. POSSIBLES ESCENARIS 

Escenari A: assistència presencial 

 Les famílies que han de portar la mascareta, acompanyaran a l’alumnat 

fins a la porta del centre.  

 Totes les aules disposaran de sabó, tovalloles de paper i gel 

hidroalcohòlic 

 L'ús de la mascareta per part de professorat és obligatòria. 

 Es mantindrà la distància de seguretat: 1’5 metres. 

 Tot l’alumnat abans d’entrar a l’aula es desinfectaran les mans amb el 

gel hidroalcohòlic. 

Escenari B: assistència semipresencial 

Un escenari híbrid de semipresencialitat davant la probable presència concreta 

de casos o rebrots. El grup confinats a causa d’algun cas de COVID 19 a l’aula, 

estarà confinat durant el període marcat per sanitat, i realitzaran el seguiment 

de les classes telemàticament. 

Per altra banda, poden existir mesures restrictives, que suposaran diferents 

maneres d’atendre l’alumnat, com per exemple fórmules mixtes d’alternança 

presencials i a distància. 

Escenari C: confinament 

En previsió d'una possible suspensió de les activitats lectives presencials o 

l'establiment de torns que facin que una part o la totalitat de l’alumnat hagin de 

romandre en el seu domicili, es lliuraran a les famílies tot el material didàctic 

necessari per continuar el treball a casa. 

Les classes continuaran per videoconferència i a través de plataformes o 

aplicacions de Llenguatge musical: i-musi, classroom. 
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5. MESSURES DE PREVENCIÓ 

Les mesures tècniques, humanes i organitzatives a tenir en compte per a la 

prevenció davant la potencial amenaça de contagis de l'COVID-19 es 

resumeixen en els següents apartats: 

Mesures per a la limitació del contacte interpersonal  

Quan no s’ha d’acudir al centre educatiu?  

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

°C-, dificultat en respirar, etc.) que poguera estar associada amb la COVID-19. 

En aquest cas 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 

corresponga.  

No s'haurà d'acudir al centre educatiu fins que el professional sanitari de 

referència confirme l'absència de risc per a la pròpia persona i la resta de 

l'alumnat.  

Si s'ha estat en contacte estret (a una distància menor d’1,5 metres durant un 

temps de 15 o més minuts amb convivents, familiars i persones que hagen 

estat en el mateix lloc que un cas mentre aquest presentava símptomes) o 

s'haguera compartit espai sense mantindre la distància interpersonal amb una 

persona afectada per la COVID- 19, fins i tot en absència de símptomes, en 

almenys 14 dies.  

S'ha de realitzar un seguiment per si apareixen signes de la malaltia. 

Què ocorre amb els escolars que presenten condicions especials de 

salut?  

L'alumnat que presenta condicions de salut que els fa més vulnerables per a 

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 mèdica 

de no assistir.  
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Mesures organitzatives en el centre per al manteniment de la distància 

interpersonal 

Accés al centre educatiu.  

 Hi haurà dos zones diferenciades per accedir al centre. A la zona A 

s’accedirà per la porta principal, mentre a la zona B s’accedirà per la 

porta auxiliar. 

Accés A: aula 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15 i Espai COVID-19 (arxiu). 

Accés B: aula 5,6, 7, 8, 9 i Espai COVID-19 (direcció). 

 S'organitzaran cues amb la distància recomanada a l’entrada i eixida del 

centre.  

 Les famílies NO podran accedir al centre. La comunicació amb el 

professorat o l’equip directiu es realitzarà per telèfon o correu electrònic. 

En casos excepcionals, es podrà sol·licitar cita prèvia per accedir al 

centre.  

Desplaçaments pel centre educatiu  

 Es respectarà la senyalització establerta i el flux es farà de forma 

ordenada, mantenint la distància de seguretat d’almenys 1’5 metres, 

afavorint la marxa cap endavant i evitant creuaments.  

 El saló de la planta baixa estarà reservat per a l’alumnat durant el temps 

de canvi de classe. 
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Mesures per a l’ús de mascaretes.  

Obligatorietat de l'ús de mascaretes, preferentment higièniques i quirúrgiques, 

així com el seu ús adequat. 

Mesures de precaució: 

 EVITAR tocar els ulls, EL NAS O LA BOCA 

 HIGIENE DE MANS 

S'ha de garantir la disponibilitat de solucions hidroalcohòliques per tal de 

garantir la neteja de les mans a l'entrada i sortida del centre, després de l'ús 

d'objectes compartits, etc.).  

Si les mans estan visiblement netes, la higiene de mans s'ha de fer amb 

productes de base alcohòlica; si estiguessin tacades o amb restes de fluids, 

es farà amb aigua i sabó antisèptic.  
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 HIGIENE RESPIRATÒRIA 

Si té símptomes respiratoris s'haurà de cobrir la boca i nas al tossir o 

esternudar amb un mocador d'un sol ús i llençar-lo en un contenidor 

d'escombraries. Si no té mocador de paper ha tossir o esternudar sobre 

el seu braç a l'angle intern de colze, amb el propòsit de no contaminar 

les mans. Si pateix un accés de tos inesperat i es cobreix accidentalment 

amb la mà, haurà d'evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca, i 

immediatament, rentar-se les mans. 

 ÚS D'OBJECTES 

S'haurà, en la mesura del possible, evitar compartir l'ús d'objectes durant 

la realització de la tasca. Si això no és possible, es procedirà a la seva 

neteja i desinfecció després del seu ús. Es deixaran les portes obertes 

dels despatxos, aules, zones comunes, etc. S'hauran de mantenir les 

taules i llocs de treball totalment recollits, facilitant així les tasques de 

neteja. 

 EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL I ALTRES MESURES DE 

PROTECCIÓ. 

Llevat que l'autoritat sanitària indiqui una altra recomanació a la qüestió, 

es imprescindible fer ús de màscares per a tota la comunitat educativa 

sana (personal docent, no docent, personal treballador concurrent, 

alumnat i usuaris de centre) com a mitjà de control per reduir la 

propagació de la infecció en aquelles estances on no es pot garantir 

totalment el distanciament social i hi haga un nombre elevat d'alumnat i 

usuaris en possible moviment. 
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Ús i neteja d’instruments, faristols i cadires: 

 No es recomana compartir ningun instrument musical, broquet o canyes, 

ni tan sols per a breus instants. Els faristols i partitures seran d’ús 

individual, independentment de qui siga el propietari (intèrpret o societat) 

i al finalitzar l’assaig cadascú desinfectarà el seu faristol i la cadira en el 

producte i paper que els facilitarem. 

 En instruments habitualment compartits (percussió, pianos, altres) es 

programarà el seu ús per a que estiguen desinfectats abans de la seva 

utilització. 

 Es disposarà de recipients per a l’eliminació d’aigua en els instruments 

de metall. 

 Es netejarà i desinfectarà el sòl per evitar que aquesta aigua no supose 

una via d’infecció. 

 No es podrà bufar l’instrument per a netejar la condensació de les claus, 

caldrà cobrir amb un mocador de paper que després del seu ús es tirarà 

al contenidor de fem dintre d’una bossa de plàstic. 

 Es netejarà meticulosament l’instrument i les mans abans i després del 

seu ús. 

 Els estotjos dels instruments els deixaran al costat de la cadira de 

cadascun o al lloc assenyalat. 

Persones amb símptomes 

 En el cas que, durant el període d'activitats una persona de l'alumnat 

inicie símptomes (tos, febre, dificultat per a respirar, etc.) es traslladarà a 

l’espai COVID-19 (zona d’aïllament). 

 L’espai COVID-19 estarà pròxim a un lavabo i tindrà bona ventilació. El 

professorat que detecte un possible contagi d’un alumne/a o el 

responsable COVID-19 serà qui es quede amb aquest fins que un 

familiar o tutor/a legal el vaja a recollir. Es contactarà amb la família, la 

qual activarà el circuit d’atenció sanitària, contactant al seu centre de 

salut d’atenció primària de referència i seguint les seues instruccions. 
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6. MESURES DE CONTINGÈNCIA 

Recursos humans y protocols d’actuació 

El personal de neteja (2 membres) serà l'encarregat de la Gestió de residus i 

les mesures d'higiene. 

 Reforçar tasques de neteja en totes les estades especialment finestres, 

poms de portes, cadires ... Els detergents habituals són suficients, 

encara que també es pot contemplar la incorporació de lleixiu o altres 

desinfectants a les rutines de neteja. 

 S'ha d'assegurar una correcta protecció del personal de neteja i totes les 

tasques s'han de fer amb mascareta i guants d'un sol ús. 

Protocol específic per al professorat 

 El professor prepararà l’aula abans de que vinga el primer alumne o 

integrant de l’agrupació. 

 Obrirà i ventilarà la classe durant 10 minuts abans de la classe i entre 

classes o assajos. 

 Netejarà i desinfectarà en gel hidroalcohòlic allò que tinga que utilitzar el 

proper alumne o grup. 

 Prepararà la cadira i faristol si són necessaris. 

 En acabar deixarà la porta oberta de bat a bat i tot aquell moble o 

utensili utilitzat es deixarà al centre de l’aula, així el personal de neteja 

ho desinfectarà més conscientment. 

Recursos materials 

Materials necessaris per complir amb les recomanacions higièniques i de 

distanciament. El centre s'ha proveït amb dosificadors de gel hidroalcohòlic, 

paper d'un sol ús, papereres o contenidors amb tapa i pedal, cartells 

informatius i cintes per delimitar zones de separació i distanciament. 

L’ espai destinat per a l'aïllament de qualsevol persona que presente 

símptomes compatibles amb COVID-19 i estiga a l’espera del seu trasllat i 

comunicació a la família seran: l’arxiu per a la zona A, i el despatx de direcció 

situat a la  planta  baixa per a la zona B (ambdós convertits  en Espai COVID-

19) . 
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7. AUTOAVALUACIÓ DEL PLA DE 

CONTINGÈNCIA 

Aquest pla de contingència, serà revisat periòdicament, de manera immediata i 

obligatòria, com a conseqüència de la materialització de l'amenaça, i és 

necessari controlar les versions de el pla, de manera que no hi hagi confusió 

amb documents anteriors. Aquesta revisió analitzarà les mesures adoptades i, 

si s'escau, les que van resultar ineficaces per identificar i proposar noves 

mesures, iniciant així un cicle de millora contínua. 

 

Finalment, cal indicar que totes aquestes mesures poden modificar-se per 

adaptar-se a l’evolució de la pandèmia i, a conseqüència, de les modificacions 

que realitze la Conselleria d’Educació,Cultura i Esport i la Conselleria de 

Sanitat Universal i Salut pública. 

 


