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 MESURES GENERALS 
 
Normativa aplicable 
La normativa aplicable a totes les activitats de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA durant el 
curs 2021-2022, pel que fa a la protecció front a la COVID-19 i al tractament d’incidències 
relacionades amb aquesta pandèmia, serà la que dicten al respecte les distintes autoritats 
estatals, autonòmiques i locals amb competències sobre la matèria. 
En particular, es tindran especialment en compte les restriccions imposades a les activitats 
musicals i educatives. 
El present protocol està destinat a complementar i particularitzar les dites normes a les activitats 
pròpies d’aquesta associació. (Vegeu https://portal.edu.gva.es/aulasegura/) 
 
Glossari 
El terme “usuari” fa referència a totes aquelles persones que facen ús de les activitats d’aquesta 
associació (Escola de música, Banda de música, Cor, Teatre), així com als familiars de les 
mateixes que puguen trobar-se eventualment en l’interior dels locals. 
 
Coordinador COVID-19 
La UNIÓ MUSICAL MILAMARINA ha designat un coordinador COVID-19, qui vigilarà 
permanentment el compliment de totes les mesures contigudes en el present protocol i la 
normativa oficial aplicable, i coordinarà la presa de decisions davant de tota incidència que puga 
sorgir al llarg del curs. 
 
 
 ACCESSOS I MOVIMENT DE PERSONES 
 
Accessos d’entrada i d’eixida de l’edifici per part dels usuaris 
L’accés a la Casa de la Cultura per part dels usuaris es realitzarà únicament per la porta 
principal (Carrer de Sant Andreu, 1). 
L’eixida de la Casa de la Cultura també es realitzarà per la porta principal, excepte en el cas de 
l’aula de la planta baixa, que tindrà l’eixida per la porta accessòria (Carrer de l’Abadia, 9). 
 
Organització de les entrades i eixides per part dels usuaris 
Cada usuari haurà d’accedir a l’edifici amb puntualitat i en el moment en què li siga indicat per 
part del professor del seu grup o especialitat, sense acompanyants i deixant la distància de 
seguretat respecte a l’usuari que el precedisca. 
L’eixida es realitzarà d’acord amb les instruccions que dicte el professor responsable del grup 
col·lectiu o especialitat instrumental. 
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Desplaçaments 
El desplaçament per dins de la Casa de la Cultura es realitzarà sense detindre’s en cap lloc de 
pas (vestíbuls, corredors, escales, etc.) durant més temps que l’estrictament necessari (per a 
higienització de mans, etc.) i guardant la distància de seguretat amb totes les altres persones. 
Els usuaris hauran d’evitar creuar-se en els llocs de pas. En general, abans d’entrar en un 
corredor o d’iniciar la pujada o baixada per una escala, cada usuari haurà de donar prioritat als 
altres usuaris que ja estiguen circulant en sentit contrari per aquest mateix corredor o escala. 
 
Ús dels lavabos 
L’accés als lavabos i l’ús dels mateixos es realitzarà individualment.  
 
Atenció a les famílies 
En general, les famílies dels usuaris no tindran permesa l’entrada a l’edifici, excepte en casos 
excepcionals, que hauran de ser autoritzats prèviament per part d’algun responsable (professor, 
director, coordinador COVID-19, etc.). 
L’atenció a les famílies haurà de ser preferentment telefònica. En cas que haja de ser presencial, 
caldrà establir una cita prèvia i haurà de tindre lloc preferentment fora de l’horari lectiu. 
 
 
 PROTECCIÓ DE LA SALUT COL·LECTIVA 
 
Assignació d’aules 
Cada grup o especialitat instrumental tindrà assignada la mateixa aula o sala al llarg de tot el 
curs. En general, no coincidiran simultàniament grups de matèries col·lectives. 
 
Disposició de les aules 
La disposició del mobiliari dins de les sales i aules permetrà i facilitarà mantindre la distància 
de seguretat entre els usuaris. 
 
Higienització de les aules 
Els horaris s’establiran de manera que hi haurà uns minuts de separació entre l’eixida d’un grup 
col·lectiu i l’entrada del següent; durant aquest període es realitzarà la higienització del 
mobiliari i material d’ús individual. 
 
Ventilació i climatització de les aules 
Cada aula disposarà d'un purificador d'aire homologat en funcionament permanent. No serà 
necessari obrir les finestres per a ventilar les aules entre les classes ni durant les mateixes. La 
ventilació natural es realitzarà abans de l’inici i després de la finalització de cada jornada 
lectiva. 
L'aire condicionat podrà utilitzar-se, però només abans de les classes i sense presència de 
persones. 
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Utilització del material 
En general, s’evitarà que cap usuari haja de compartir amb un altre el material d’ús individual 
(instruments individuals, accessoris, etc.). 
 
Papereres 
Cada aula disposarà de papereres amb tapa i pedal en nombre suficient. 
 
 PROTECCIÓ DE LA SALUT INDIVIDUAL 
 
Higienització de mans 
Totes les persones que accedisquen al locals on es desenvolupen les activitats hauran 
d’higienitzar-se les mans abans d‘entrar en qualsevol de les sales o aules i abans d’abandonar 
l’edifici. 
La Casa de la Cultura disposarà de dispensadors de gel hidroalcohòlic, preferentment 
automàtics, a l’entrada i l’eixida de l’edifici i de les distintes sales o aules. 
 
Presa de temperatura 
A l’entrada dels usuaris a l’edifici, sala o aula, el professor del corresponent grup col·lectiu o 
especialitat instrumental prendrà la temperatura de cadascun dels usuaris. Cada professor 
prendrà també la seua pròpia temperatura quan accedisca a l’edifici a l’inici de cada jornada. 
Així mateix, es prendrà la temperatura a totes aquelles altres persones que accedisquen a 
l’edifici per qualsevol motiu. 
Si es detecta una temperatura superior a la fixada com a límit, es procedirà d’acord amb els 
protocols oficials. 
 
Mascareta 
Totes les persones que accedisquen a l’edifici hauran de portar la corresponent mascareta 
mentre estiguen en les zones de pas i mentre estiguen desplaçant-se per l’interior de sales i 
aules. 
L’ús de la mascareta durant la realització de cadascuna de les activitats (lectives, artísti-ques, 
etc.) serà determinat en tot moment pel professor responsable de dita activitat. 
En cas que la mascareta d’alguna persona quede inutilitzada per qualsevol motiu, el 
corresponent professor disposarà de mascaretes quirúrgiques per a poder-li’n subministrar una. 
 
Llavat de mans 
El professor del corresponent grup col·lectiu o especialitat instrumental donarà instruccions als 
usuaris per a efectuar el llavat de mans amb la periodicitat que s’establisca d’acord amb les 
normes oficials. 


