
                                                 
                                                                                                         

Estimades famílies i alumnat,

Com tots sabeu encetem aquest curs el proper dilluns 28 de setembre amb la situació

excepcional de la COVID-19. És important complir rigorosament les mesures que hem

implementat  per  tal  que  el  nostre  conservatori  siga  un  espai  segur.  S'ha  modificat

l'habitual distribució d'espais docents, aforaments i horaris.

- Espais: S'ha suprimit l'activitat docent a les aules 17 a 25 i s'han habilitat espais com la

biblioteca , sala de professors i despatxtos per a classes.

-  Aforament:  S'ha  reduït  la  ratio  de  les  classes  de  grup  per  complir  la  distància  de

seguretat recomanada de 1,5 m.

- Horaris: S'ha fet una adjudicació d'horaris personalitzada, amb la qual cosa tot l'alumnat

té el seu horari i només caldrà comprovar l'aula a l'entrada del centre.

-  Accés  al  centre:  No  es  permetrà  l'entrada  de  famílies  i/o  acompanyants,  excepte

aquells  casos  en  què  l'alumnat  tinga  dificultats  d'accessibilitat.  Totes  les  famílies  han

signat el Compromís de col·laboració i compliment dels requisits per accedir al centre.

- Entrada: Accés pel pati exterior a la porta situada entre l'Aula de Música de Cambra i de

Llenguatge musical.

- Eixida: Porta principal del carrer Manuel de Falla.

- Zona d'accés de l'alumnat: Durant la primera setmana, el pati exterior serà la zona en

què l'alumnat deurà esperar fins que el professorat l'acompanye a l'aula.

- Entrada i eixida de l'alumnat entre classes: A causa del caràcter específic dels horaris

del centre, l'alumnat pot entrar i eixir en qualsevol moment, per tant, les famílies seran

responsables dels seus fills  quan aquests no tinguen classe. Serà responsabilitat  dels

pares/mares/tutors que un alumne/a abandone el centre. L'alumnat no podrà abandonar el

centre durant les seues hores lectives, excepte permís exprés. En el cas que es produisca

esta situació, quedarà constància mitjançant autorització escrita dels pares/mares/tutors.

- Zona d'espera de l'alumnat entre classes: S'ha habilitat una zona d'estudi en el hall. El

seu mobiliari está organitzat per complir les normes de distanciament, per la qual cosa no

es permetrà canviar la seua disposició.

- Zona d'esplai : L'alumnat que dispose d'horari en el qual no tinga classe, pot romandre

en el pati exterior. S'accedirà per la porta d'eixida que està junt a l'auditori.
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- Desenvolupament de les classes: A l'inici de la classe es procedirà a la neteja de mans

de l'alumnat i el professorat.

Donat que una de les mesures de prevenció més important és la ventilació, les classes es 

finalitzaran 5 minuts abans i  començaran 5 minuts després.  Aquest  interval  de temps

servirà  per  ventilar  l'estància  i  procedir  a  tasques  de  desinfecció.  S'evitarà  compartir

material escolar. La neteja de l'instrument personal es realitzarà a casa.

- Responsable COVID: Rafa Donet Donet (donet_rafdon@gva.es).

- Aula COVID: Aules 24 i 25.

- Plànols del centre: Veure al final del document.

Per tal de complir les mesures de seguretat i evitar qualsevol risc, tot l'alumnat:

- Mantindrà la distància de 1,5 m i circularà pels circuits marcats per tot el centre.

- Farà ús de mascareta (que portarà de casa) en tots els espais del centre.

-  Complirà  les  mesures d'higiene (rentada de mans,  evitar  tocar-se nas,  ulls i  boca,

utilitzar mocadors d'un sol ús...)

- Haurà de  prendre's la temperatura a casa abans de vindre al centre i no acudirà al

centre si presenta algun símptoma compatible amb la COVID-19.

- Si algun alumne presenta símptomes durant la seua estada al centre, serà aïllat a l'aula

COVID, s'avisarà a les famílies i s'actuarà d'acord amb les directrius marcades per les

autoritats sanitàries.

Salut !

Jose Tomàs Estornell Cremades

Director CPM Oliva
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