Pla COVID curs 2021-22
L’objectiu d’aquest pla és garantir la seguretat davant la COVID-19 de l’activitat docent,
professional i acadèmica de l’ESMUC establint els protocols de seguretat i prevenció
conforme els criteris establerts per les autoritats sanitàries, el Departament d’Educació i la
Direcció en aquests 3 àmbits:




La prevenció i la salut de les persones.
L’activitat acadèmica establerta tant per l’Escola com pel Departament d’Educació.
La comunicació de la informació de forma clara per què els implicats sàpiguen què
han de fer i per què, com, quan i a on ho han de fer.

Criteris aplicats:






SEGURETAT: Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de la
comunitat educativa, l’ESMUC ha de continuar sent un espai on l’activitat educativa i
professional es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable.
SALUT: les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la
traçabilitat de casos i contactes.
EQUITAT: les mesures proposades han de poder ser factibles per qualsevol persona,
sigui estudiant de qualsevol especialitat, professorat, personal de suport a la docència,
PAS o personal extern.
VIGÈNCIA: Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 20212022. No obstant això, aquestes mesures s'avaluaran i s’adaptaran en funció de
l’evolució del context epidemiològic.
ALTRES:
o Els recollits al Pla d’actuació per als centres educatius per al curs 2021-22.
o La consideració que l’activitat de l’ESMUC és de la mateixa naturalesa que el
sistema universitari.
o L’eficàcia de les mesures preventives implementades al curs 2020-21.

Protocols de referència
Per a l’elaboració d’aquest pla es tindrà en compte el següent marc de referència:


RESOLUCIÓ SLT/2704/2021, de 2 de setembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.



Pla d’actuació per al curs 2020-21 per als centres educatius en el marc de la pandèmia
per Covid-19 del Departament d’Educació de maig de 2021.
Totes aquelles mesures que estableixin les autoritats sanitàries i/o educatives.
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Balanç afectació de les mesures preventives al curs 2020-21
La gestió dels casos positius i contactes estrets s’ha dut a terme des del servei de prevenció de
riscos laborals seguint les directrius establertes al pla de reobertura.
A partir de la comunicació de les persones afectades, i quan ha estat necessari s’ha procedit
amb el seu rastreig a l’Escola i a la localització dels contactes estrets que s’han derivat als
corresponents centres d’atenció primària. Un cop confirmat el període de confinament, s’ha
procedit a la comunicació amb el departament o servei corresponent per determinar les mesures
necessàries de treball a distància.
A data 23/07/2021 s’han produït 74 casos positius, la major part provinent del col·lectiu
d’estudiants:
48 estudiants.
16 professorat i personal de suport a la
docència
6 PAS.
2 externs.

La incidència Covid acumulada al llarg del curs ha estat inferior a les dades publicades pel
Departament. (darrer comunicat 21/06/21).
COMPARATIVA ESTUDIANTAT POSITIU
ESMUC
DEP. EDUCACIÓ
% CASOS ÚLTIMS 10 DIES
0,00%
0,11%
% ACUMULAT
4,69%
5,40%

Mitjana de casos setmanals: 74 casos / 41 setmanes = 1,8
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Brots: 1 (1 cas positiu => 5 contagis)
Contagis interns: 5 (els relacionats amb el brot)
El seguiment de totes les mesures preventives desplegades (mascareta, distància, higiene i
desinfecció i ventilació) i el rastreig i seguiment dels casos ha afavorit que les condicions de treball
i estudi a l’Escola hagin estat segures evitant la propagació descontrolada dels contagis.
Aforaments màxims registrats curs 2020-2021
Observem que s’ha controlat que no es superi l'aforament màxim establert en 600 persones en el
pla de reobertura, un primer filtre abans del control de l'aforament a cada espai.

Mitjana d’aforament registrats curs 2020-2021
La mitjana de l'aforament ens indica que les mesures adoptades per a reduir la presencialitat
han estat efectives i els valors registrats estan molt per sota dels habituals per a cada període.

Ventilació
La ventilació ha estat una de les mesures més importants per evitar els contagis als espais
interiors i la seva implementació a l’Escola s’ha realitzat amb 2 variants:
 Ventilació forçada (amb aportació del 100% de l’aire exterior).
 Ventilació natural (en els espais habilitats). Les limitacions d’aquesta ventilació (espais
sense finestra, finestres no practicables o on no és possible la seva obertura degut a perills
de caiguda d’objectes o molèsties per soroll) s’ha compensat amb la ventilació forçada a
tot l’edifici.
Per tal de comprovar la seva eficàcia, l’estudi realitzat pel servei de prevenció confirma la
ventilació forçada 24h establerta al curs 2020-21 ha resultat eficaç per evitar l’acumulació d’aire
no renovat.
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Degut a l’increment de presencialitat previst per al curs 2021-22, un cop iniciat el curs es confirmarà
amb un nou estudi l’eficàcia de la ventilació en espais amb una major ocupació.
Mesures preventives de caràcter general per al curs 2021-2022.
Segons el Pla d’actuació per al curs 2020-21 per als centres educatius en el marc de la
pandèmia per Covid-19 del Departament d’Educació de maig de 2021:
Grup de convivència estable: es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o
tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que els integren
amb una relació propera i molt quotidiana que permet que no sigui necessari requerir la
distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície
equivalent de seguretat de 2,5 m2).
L’activitat acadèmica a l’ESMUC, amb l’assistència a diferents activitats conformada per
diferents grups i modalitats formatives, no fa possible aquest tipus de funcionament, pel que:
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres
professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre
si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la
ventilació i l’ús de la mascareta.
Per tant, s’estableixen les següents mesures:
Ús de la mascareta: queda supeditat al que estableixin les autoritats sanitàries, especialment
pel que fa als espais interiors, amb les següents particularitats:




L’Escola proporciona mascaretes higièniques tant al personal com als/les estudiants.
El personal vulnerable pot disposar d’una mascareta FFP2.
Estudiants: obligatòria en tots els espais de l’ESMUC amb les excepcions establertes:
o Espai de menjador d’autoservei d'estudiants amb la distància adequada i per el
temps imprescindible.
o Estudiant sol/a a l'aula, sortint 5' abans del final de la reserva.
o Espai amb cantants :
 Estudiant en la classe individual de cant.
 Cantant com a solista en concert.
o Espais amb instrumentistes de vent
 Mentre es toca.
 Estudiant sol/a dins l'aula, sortint 5' abans del final de la reserva.



Personal docent i de serveis: obligatòria en tots els espais de l’ESMUC a excepció dels
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espais de treball estàtic i individual i el menjador d’autoservei de personal.
Activitat presencial:
ACTIVITAT DOCENT:
Per a les classes, s’estableix una presencialitat generalitzada, amb l’excepció de determinats
continguts:
TIPOLOGIA D’ACTIVITATS DOCENTS
Classes d’instrument / cant
Classes de conjunt, improvisació i direcció.
Classes de composició, tecnologia, didàctica, teoria de la música i
formació corporal.
Classes de pensament musical.
Classes d’instrument del professorat que només les fa presencials
quinzenalment.
Direcció de treballs de fi de grau i de màster.
Seminaris del professorat convidat de composició i del màster de
bandes sonores.
Defenses TFG i TFM.
Tutories individuals i grupals.
Atenció setmanal a l’alumnat (1/4 o 2/3 setmanals del temps de
contacte segons correspongui).
Metodologies de recerca (online asincrònica).

PRESENCIAL/
ON LINE
PRESENCIAL

ON LINE

Es prioritzarà que la resta d’activitats d’organització de la docència i la recerca (reunions de
departaments...) es puguin realitzar mitjançant eines electròniques per al treball a distància.
ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I DE SERVEIS:
De manera genèrica, tot el personal al servei de l’administració i els serveis torna a la feina de
manera presencial:




Respectant la distància de seguretat i l’aforament dels espais.
Respectant les indicacions d’higiene en l’ús dels equipaments col·lectius.
Teletreball: aplicació d’allò establert al Decret 77/2020 de 4 d’agost que regula la
modalitat de teletreball per al personal al servei de la Generalitat per aquells serveis de
contingut no essencial que s’hi vulguin acollir.

Aforaments:






Establiment d’aforaments estàndards dels espais per complir amb els criteris de ventilació
(fitxa de l’aula i ASIMUT).
Classes de cant i instruments de vent:
o Aforament específic comptant +1 per cada cantant o instrument de vent.
Sales de concerts amb assistència de públic: aplicació de l’aforament màxim determinat
per les autoritats sanitàries.
Llocs de pas i espais comuns: continuen les limitacions existents d’aforament, circulació i
de romandre el mínim temps possible.
Pantalles de protecció en els espais d’atenció al públic:
o Atenció externa.
o Atenció interna.
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o
o
o

Biblioteca.
Secretaria.
Pantalles de separació en aules de cant i instruments de vent.

Higiene, desinfecció i gestió de residus:




Servei de neteja: periodicitat diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles
superfícies de contacte habitual.
Punts d’higiene: es redueixen els punts d'higiene i es localitzen al costat dels lavabos.
Higiene de mans: punts fixos de gel hidroalcohòlic a l’entrada i al centre i sabó als
lavabos.

Presa de temperatura voluntària i higiene de mans en l’accés a l’Escola.
Personal vulnerable: seguiran les mateixes condicions establertes:



Nous estudiants: declaració de responsabilitat signada.
Nou personal docent i de serveis: informe del servei de prevenció.

Gestió de casos:



Continuïtat en el protocol de detecció, seguiment i rastreig de casos a través del servei de
prevenció i la bústia info.covid19@esmuc.cat així com de la seva comunicació a la
plataforma Traça Covid.
Cal seguir marcant la presència en tots els espais que s’hagin d’ocupar a l’Escola (SALTO)
i respectar el sistema de reserva d’aules (ASIMUT).

Avisos d’incompliment de mesures: tant des de coordinació d’espais (10) com des de
prevenció (7) s’han generat diferents avisos d’incompliments de mesures preventives, seguint el
procediment aprovat des del Comitè de Seguretat i Salut a l’octubre de 2020.
Continuïtat del procediment aprovat:






Avís verbal: el personal de suport de seguiment de mesures avisa de l’incompliment (no
dur mascareta, no mantenir la distància de seguretat, deixar les aules desendreçades, no
utilitzar o deixar fora de lloc els productes de desinfecció dels punts d'higiene, etc).
Avís escrit: si els incompliments són reiterats per part de la mateixa persona es procedeix
a avisar per escrit de la constància dels mateixos:
o Bústia d'espais: avisa als estudiants.
o Bústia de prevenció: avisa al personal.
Avís d'incompliment laboral: si els incompliments persisteixen, el procedirà a informar a la
persona treballadora de l'inici d'expedient sancionador de falta greu segons allò establert
a l'art. 59.2.b. del Conveni Col·lectiu de l'Escola.
Avís de nota a l’expedient de l’estudiant, si s’escau.

Eixos d’actuació (ACCÉS - ESPAIS - SERVEIS)
1. REGULACIÓ DE L’ACCÉS.
El procediment establert el curs passat ha demostrat l’eficàcia del control de registre com a eina
bàsica per a la gestió de la traçabilitat en els casos de positiu per Covid així com el control de
l’aforament total de l’Escola.
Acreditació del personal: permet l’accés ordenat, el control de la identificació i l’aforament total
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de l’Escola.




Identificació:
o Carnet de l’ESMUC.
o Personal d’empresa proveïdora o de serveis habitual.
o Personal de la JONC, Museu de la Música, Auditori.
Registre de cita prèvia:
o Col·laboradors/es docents.
o Graduats/des.
o Aspirants.
o Públic.
o Visites Direcció / personal docent - no docent.
o Transport, paqueteria i correspondència (retorn i recollida).

Accés i circulació separada en doble sentit: garanteix la separació interpersonal.
Control de la traçabilitat:



Identificació de persones segons el seu accés als espais mitjançant els programes
ASIMUT i SALTO.
Molt important no oblidar marcar a l’entrada i sortida de les aules.

Horaris d’obertura:
Dilluns a divendres

Accés al centre: de les 7:45 fins a les 21:30 (Durant la jornada
intensiva de les 7.45 fins a les 21:00)
Reserva d'espais : de les 8:00 a les 21.30 (Durant la jornada
intensiva de les 8:00 fins a les 21:00)
Atenció al públic i visites: de les 9:00 fins a les 15:00 només
amb cita prèvia: acreditacio@esmuc.cat

Caps de setmana,
festius i ponts oberts

Accés al centre: de les 8:45 fins a les 20:30
Reserva d'espais : de les 9:00 a les 20:30

Període de tancament :
Indicats al calendari acadèmic

2. OPERATIVITAT DELS ESPAIS.
Aforaments de les sales de concert: Allò establert a la RESOLUCIÓ SLT/2212/2021, de 13
de juliol, per la qual es modifica la Resolució 2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, o qualsevol normativa
aplicable posterior.
Disposició, conducció i senyalització:



Fitxes de l’aula:
o Aforaments establerts en aules (segons l’activitat) i espais de treball.
o Disposició del mobiliari.
Espera de torn i distància de seguretat.
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Plafons informatius (1 per planta).

3. OPERATIVITAT DELS SERVEIS.
Fins a noves directrius, continuïtat dels protocols per a l’ús i desinfecció de l’equipament:










Instrumental.
Audiovisual.
Informàtic.
Reprografia i impressió.
Material d’oficina.
Documentació.
Mobiliari.
Maquinària (ascensors, grada, muntacàrregues...).
Màquines expenedores d’aliments i beguda i fonts d'aigua (alimentació).

Aquest document queda supeditat a l’evolució general de la pandèmia i al que estableixin tant
les autoritats sanitàries com el departament d’Educació.
Aprovat per:
Comitè de Seguretat i Salut 07/07/21
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