
 
 
DECISIÓ PRESA PER L’ASSOCIACIÓ D’ESCOLES DE DANSA AUTORITZADA DE 
CATALUNYA, ARRAN DE LA SITUACIÓ D’INCERTESA CREADA PER LA CRISIS 
SANITÀRIA COVI-19 I LA MANCA DE PRONUNCIAMENT GOVERNAMENTAL EXPLÍCIT 
SOBRE LA INCLUSIÓ DE LES ESCOLES DE DANSA EN EL PLA DE 
DESCONFINAMENT. 
 
 
A la Junta General Extraordinària celebrada el passat dijous 14/05/20, l’Associació d’Escoles 
autoritzades per el Departament d’Educació de Catalunya, va prendre per unanimitat i per 
tant amb el fòrum legal necessari, la següent decisió: 
 
I.- Incloure les nostres Escoles a la Fase 2 Intermèdia del l’Annex II del Pla per la transició 
cap a una nova normalitat, sobre la previsió orientativa de l’aixecament de les limitacions en 
l’àmbit nacional establertes en l’estat d’alarma, presentat pel Govern d’Espanya a data del 
28 d’abril del 2020, anomenat “Pla de Desconfinament,” que permet l’obertura de espais 
culturals i Col·legis per activitats de reforç i acompanyament emocional, basades en les 
diferents tècniques de dansa,  a partir del inici de la dita Fase 2. 
 
II.- Les Escoles que formen part de l’Associació (AEDA), podran reobrir les respectives 
instal·lacions per a la Pràctica de la Dansa coincidint amb l’anunci per part del Govern del 
inici de la Fase 2 del Pla Estatal de Desconfinament per poder realitzar tallers i/o classes de 
reforç, així com preparació de proves específiques d’accés als conservatoris del país en 
grups que no superin les ràtios determinades pel Departament d’Educació en el pla 
d’obertura de centres educatius en fase 2, tot respectant les mesures de distanciament 
social i demés mesures de seguretat. 

 
III.- Es posarà a disposició de les famílies una declaració responsable autoritzant 
l’assistència dels seus fills a les activitats programades. 
 
IV.- Es compliran i faran complir totes les mesures higièniques i d’accés a les instal·lacions 
ordenades per el Departament de Salut i a mes les específiques que adjuntem a aquest 
document. 
 
V.- MESURES HIGIÈNIQUES 
 
A. Abans de la represa de l’activitat, es farà una desinfecció de totes les instal·lacions, i es 

faran tots els preparatius per a poder garantir la màxima seguretat en l’activitat.  
 
B. Es reforçarà el servei de neteja i desinfecció de totes les aules i estances. Posant 

especial atenció a les superfícies horitzontals com ara, taules, mostradors, o entrades / 
recepció, així com també totes aquelles botoneres, telèfons, teclats, ratolins, poms i 
manetes. En definitiva, tots aquells elements que es toquin amb les mans. 

 
C. L'aforament màxim ha de permetre complir amb el requisit de distància interpersonal. 

Es garantirà la separació mínima de 2 metres entre els alumnes. 
 
D. Entre classes s’haurà de procedir a la ventilació, preferiblement natural, de l’espai.  
 
E. En el cas de que l’activitat es dugui a l’exterior, també caldrà respectar les distàncies de 

seguretat. 
 



F. Desinfectar sempre que sigui possible, dels llocs de treball entre torns. Especialment els 
equips comuns com aparells de música o ordinadors i si és necessari extremar les 
mesures higièniques abans i després del seu ús. 

 
G. L’ús dels vestuaris i dutxes estarà prohibit fins que Sanitat comuniqui un aixecament de 

les mesures de prevenció. És per això que els usuaris hauran de venir vestits des de 
casa.  

 
H. Es recomana mantenir la temperatura del centre entre 23 i 26ºC. Revisar els sistemes 

de climatització i d'aire condicionat dels centres de treball. Mantenir la neteja per evitar 
que es converteixin en un mitjà de propagació. 

 
I. Es fomentarà i facilitarà, en la mesura del possible, el pagament bancari o per targeta, 

no en efectiu. 
 
J. Es recomana informar mitjançant cartelleria dins del centre de treball els procediments 

d’higiene publicats per les autoritats sanitàries.  
 
K. Els serveis tindran sabó i paper de mans d’un sol ús, amb contenidors de tapa i 

preferiblement amb pedal. 
 
L. Assegurar la presència de solucions hidroalcohòliques a diferents punts del centre. 
 
M. No reutilitzar material d’aula ni intercanviar-lo entre companys (estores, pilotes, cintes, 

gomes…). Caldrà desinfectar-lo un cop utilitzat. Recomanar que el portin de casa. 
 
N. Es precintaran les fonts d’aigua, i es desactivaran les zones de vending i cafeteres. 

Cada usuari haurà de portar la seva ampolla d’aigua o beguda isotònica pròpia. 
Tanmateix, no es podrà menjar dins de les instal·lacions per evitar així la generació de 
deixalles. 

 
 
VI.- PROTOCOL D’ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS 
 
A. No es permetrà entrar a les instal·lacions abans de l’hora establerta de l’activitat.  
 
B. Assegurar les distàncies de seguretat a les entrades i sortides evitant aglomeracions. 

S’estableix la distància mínima de 2 metres. 
 
C. Les famílies hauran de vetllar per el compliment de les dites mesures i seran 

responsables de que els alumnes assisteixin a l’Escola en plenes facultats físiques de 
salut i sense cap simptomatologia associada al COVID 19. Les Escoles de –Dansa 
aïllaran al alumne al primer símptoma del virus a una Sala independent i ventilada, 
proveint-lo de mascaretes mentre arriben els pares a recollir al menor. 

 
D. Es mantindran les portes d’accés i les interiors obertes per evitar tot contacte amb els 

poms i manetes. En el cas que no sigui possible, es tindrà molta cura en la seva 
desinfecció. 

 
E. Els alumnes, equip pedagògic, directiu i administratiu, haurà de treure’s les sabates a 

l’entrar al local i posar-les en una bossa de plàstic d’ús personal, o bé deixar-les en un 
sabater del qual disposi el centre.  

 
F. No podrà entrar a les instal·lacions cap familiar, acompanyant o persona que no sigui del 

grup que realitza l’activitat en aquell moment. 



 
G. Es prohibirà l'accés de personal extern a les aules, vestuaris i WC de l’empresa. 
 
H. Caldrà rebre les mercaderies davant de l’escola i no deixar entrar personal aliè. 
 
I. Tot el públic, inclòs el que espera a l'exterior, ha de guardar la distància interpersonal.  
 
 
VII.- GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL  
 
A. Els treballadors del centre hauran de rentar-se les mans a l’entrar i al sortir, i disposar, de 

forma obligatòria, de mascareta i guants com a equip de protecció.  
 
B. Es limitarà la circulació del personal per les instal·lacions, i totes les comunicacions 

(particularment entre usuaris, familiars i el centre) es faran a través de sistemes 
informàtics (telèfon, correu electrònic, etc) evitant la interacció presencial. 

 
C. Reduir a el mínim imprescindible les reunions presencials de qualsevol tipus i 

paral·lelament potenciar les videoconferències.. 
 
D. El centre haurà d’informar de les mesures de seguretat, higiene i protecció a tots els 

usuaris, per al seu integra compliment.  
 

 
 
Es donarà trasllat d’aquest document a les següents persones: 
 

- Associats/des AEDA 
- Administracions implicades. 
- Associacions i Federacions de Dansa de Catalunya. 

 
 
Barcelona, a 22 de maig 2020 
 
Associació d’Escoles autoritzades de Catalunya (AEDA) 


