
 
PROTOCOL D'ACTUACIÓ COVID-19 AMTP EL TECLER 

QUÈ HA FET L’ESCOLA PER ADAPTAR-SE A LA SITUACIÓ ACTUAL? 
- Durant aquest estiu s'han fet obres a l'escola per tal d'instal·lar un aparell que ventilarà les aules 
de més afluència d'alumnes, d'aquesta manera, l'aire quedarà més net. 
- Hem invertit en més faristols per tal de no haver de moure'ls de les aules. 
- Hem marcat tots els espais amb els cartells necessaris perquè tots els alumnes es conscienciïn i 
agafin els hàbits necessaris per a una bona higiene. 
- Hem posat a l'entrada de l'escola gel hidroalcohòlic, estoreta desinfectant i un termòmetre. 
- A la secretaria, tindrem mascaretes per si són necessàries. 
- Per tal d'evitar riscos, hem reduït el nombre d'alumnes per grup. 

 NORMES GENERALS: 
- S’ha de venir amb mascareta. Només se la trauran els alumnes i els mestres en cas que la 
pràctica del seu instrument ho requereixi. 
- Els espais comuns de l’escola (passadís, secretaria) no són prou grans com per a mantenir sempre 
la distància de seguretat. Per tant, evitarem les aglomeracions en entrades i sortides dels alumnes. 
Els pares no entraran al cente i no serà possible seure a les cadires de la sala d'espera. 
- És obligatori netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada, netejar-se els peus a 
l'estoreta desinfectant i pendre la temperatura. 
- S’haurà de tenir en compte mantenir la distància social sempre que es pugui. 
- Cada alumne ha de portar el seu material, l'escola no proporcionarà ni llapis ni cap complement 
de l'instrument. 
- El personal del centre, desinfectarà els instruments d’ús comú (bateria, piano, etc) entre alumne 
i alumne. 
  
ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE: 
- Per tal d'agilitzar les entrades i sortides es prega moltíssima puntualitat. Els alumnes entraran a 
la seva hora puntual a l'escola i tindran 5 minuts de marge per a poder fer tot el protocol de 
desinfecció i entrar a l'aula. A la sortida farem el mateix, 5 minuts abans de l'hora acabarà la 
sessió, d'aquesta manera l'alumne podrà recollir les seves coses i fer el protocol de 
desinfecció amb temps per tal de, a l'hora en punt, sortir per la porta. 
- Les famílies i acompanyants hauran d’esperar fora, mantenint entre ells la distància de seguretat al 
carrer. El personal de l’escola s’encarregarà d'entregar els més petits a les famílies. La resta de 
l’alumnat podrà sortir sol, sempre que les famílies esperin fora o tinguin autorització per marxar 
sols. 
- 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 a secretaria (o una família de 2 persones). La resta haurà 
d’esperar forma o se li donarà cita perquè no hagi d’esperar. 

IMPORTANT: si tu o algú de la teva família té simptomatologia compatible amb la covid-19 
NO HAS DE VENIR A L’ESCOLA.


