Protocol d’ús de l’aula de formació corporal A401 davant
l’exposició als SARS-CoV-2 (Coronavirus)
________________________________________________________
Objectiu
Aquest protocol estableix el procediment per tal de poder fer ús de l’aula de formació
corporal A401 durant el període d’afectació de la covid-19 i que s’anirà actualitzant segons
els estats de funcionament de l’ESMUC.
Aspectes generals del pla de contingència davant l’exposició als SARS-CoV-2
(Coronavirus).






Assegurar un accés a l’espai de manera esglaonada que s’eviti l’acumulació de
persones en les entrades i sortides.
Aforament:
o Limitar l'aforament de les aules/sales per garantir la distància de seguretat.
o Mantenir la distància de seguretat d’1’5 m.
Assegurar la ventilació de tots els espais.
Utilització mascareta obligatòria.
El professorat supervisarà el seguiment de les mesures de prevenció per part dels
estudiants.

Usuaris:





Professorat de l’ESMUC
Professorat convidat
Estudiants
Altres participants de les activitats

L’accés vindrà regulat pel protocol d’entrada i sortida de l’ESMUC i sota reserva prèvia
ASIMUT.
Material de prevenció necessari:











Cinta senyalització esperi el seu torn.
Senyal lumínic.
Seients espera replà 3a planta.
2 sabaters
1 penjador de roba
Punt d’higiene:
o Esprai desinfectant.
o Paper.
o Gel hidroalcohòlic.
o Guants d’un sol ús.
Paperera higiènica (amb tapa i pedal).
Guants d’un sol ús.
Material per a cobrir els coixins de meditació. Bosses de plàstic (brossa lila) amb cinta
adhesiva.





Celo pintor.
Mampara protectora per als cantants instrumentistes de vent (caldrà sol·licitar-la).
Recanvis d’un sol ús per la mopa.

Senyalització:








Prioritat per baixar sobre pujar.
Sabates.
Penjador
Pertinences
Mitjons de recanvi
No tocar la barana.
Espereu la llum verda per a pujar.

Accés a l’aula
L’accés a l’aula pot suposar un risc d’aglomeracions de persones especialment durant els
canvis de classe. Per evitar-les s’haurà de fer una planificació d’ús de l’aula i dels seus
accessos el més espaiada possible.
Procés d’accés a l’aula:
1. No es permetrà accedir a l’aula fins que els participants de la classe anterior hagin
sortit, recollit les seves pertinences i baixat les escales.
2. Replà de la tercera planta: espai d’espera i preparació per l’accés
a. El professor de la classe següent esperarà en aquest replà per donar la
indicació de pujar al grup.
b. Els estudiants es treuen les sabates i es posen els mitjons de recanvi.
c. Quan el senyal lumínic ho marqui es podrà iniciar l’accés.
3. Replà després del primer tram d’escales:
a. Es deixaran les sabates prèviament ruixades amb desinfectant al sabater.
4. Vestíbul d’entrada a l’aula:
a. Es deixaran les jaquetes al penjador.
b. No obstaculitzar l’equipament d’extinció d’incendis.
5. Abans d’entrar, el professorat revisarà que l’espai esta preparat per a donar l’entrada
al grup següent.

Mesures de prevenció:



No posar més de 2 parells de sabates a cada estant.
Higiene i desinfecció:
o Ús del gel hidroalcohòlic abans d’accedir a l’aula.
o Els instrumentistes de vent (sobretot metall) hauran de portar un recipient de
residus biològics que no podran vessar a l’aula (veure protocol instruments de
vent).
o Cal acabar la classe 15 minuts abans de l’hora, per fer la neteja i la sortida dels
alumnes, abans de l’entrada dels alumnes de la classe següent.
o Per les classes que utilitzen activitats de moviment al nivell baix, caldrà que es
netegi el terra amb la mopa ruixada amb l’esprai.



Ventilació: com a la resta d’espais de l’Escola, l’aula compta amb ventilació forçada al
100% sense recirculació d’aire. Tot i així, podeu reforçar-la especialment en les
activitats de més aforament o de més activitat física:
o Finestra: obriu la finestra a l’inici i final de les classes.
o Porta: mantingueu-la oberta sempre que sigui possible.



L’accés a l’aula s’ha de fer:
o Sense sabates.
o Amb mitjons de recanvi nets ja posats.
o Amb mascareta.
o Amb higiene de mans.
o Mantenint la distància.



Aforament: màxim 10 persones depenent de l’activitat que s’hagi de dur a terme.

Tipologia de classes i aforaments

ACTIVITAT FÍSICA
AFORAMENT
MÀXIM

BAIXA/ESTÀTICA

9+1

MITJANA

6

+1

ALTA

3+1

INDICACIONS PER L’ESTUDIANTAT





Familiaritzeu-vos en les consignes d’aquest protocol i porteu-lo a terme de manera
responsable.
Marqueu a l’entrada de l’aula sempre que hi accediu per comunicar el vostre accés a
l’espai i localitzar-vos en cas de contagi.
Tingueu present que el professorat de l’Escola pot formar part de col·lectius d’especial
vulnerabilitat: no els exposeu a més riscos afegits respectant les mesures previstes.
Informeu al vostre professorat d’aquelles incidències relacionades amb l’activitat que
facin necessària la intervenció de l’àrea de prevenció de l’Escola.

Materials:








Utilitzeu la taquilla per desar els objectes personals i accedir a l’aula amb el
mínim imprescindible.
Deixeu les pertinences autoritzades pel professorat a l’espai habilitat (sota i
sobre la taula de de fusta de TA)
Porteu el vostre propi material així com el propi vestuari i atrezzo en el cas de les
assignatures escèniques:
o Tovallola o pareo per posar damunt la màrfega.
o Mitjons nets.
Desinfecteu abans i després del seu ús amb l’esprai i el paper d’un sol ús el
material necessari per les classes (pilotes, màrfegues, canyes i la resta de
material de plàstic o fusta).
No es poden utilitzar directament els materials de roba de l’aula (coixins, mantes)
si no porten un recobriment que pugui ser desinfectat.
Desinfecteu el piano seguint el protocol corresponent.





Porteu roba d’abric per a utilitzar en l’aula.
Utilitzeu els guants d’un sol ús si el contacte puntual és necessari i retireu-los en
acabar evitant tocar-se la cara.
Seguiu sempre les instruccions del professorat.

Classes:






Utilitzeu mascareta excepte en aquelles activitats d’activitat física alta o en
exercicis que demanin respiració no tapada a criteri del professorat.
Eviteu en contacte físic.
Quan el professorat ho autoritzi hi haurà la possibilitat d’interactuar per parelles
fixes en una classe previ i posterior de l’ús d’hidrogel.
Mantingueu la distància de seguretat mentre sigui possible.
Col·laboreu amb el professorat en les tasques de neteja i desinfecció de l’aula.

Us recordem que:
Només es podrà utilitzar i accedir a l’espai quan aquest estigui reservat per a l’activitat
corresponent.
Cal fer un bon ús del material de l’aula seguint les indicacions del professorat i de tot allò
establert en aquest protocol.

Aprovació: Direcció, gestor de prevenció, coordinació logística i professorat de formació
corporal del departament de Pedagogia de l’ESMUC.
Data: 14/09/2020

________________________________________________________________________

