
 

Noves mesures de prevenció  

d’aplicació a les escoles de dansa 
 

 

El passat 5 d’octubre es va aprovar el Pla sectorial d’especificacions sobre el Pla d’actuació 

per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en 

relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars.  

Aquest pla, en tot allò que escaigui, és d’aplicació a les escoles de dansa que imparteixen formació 

no reglada ja que com estableix l’apartat 2.2.b “el present document s’aplica a aquestes activitats i 

modalitats formatives amb caràcter subsidiari pel cas que no s’hagi dictat una regulació específica”. 

A més, a l’annex del present Pla es fa esment concret als requisits que han de complir les escoles 

de dansa. 

Des de l’APdC es recomana la lectura de tot el document per poder comprovar quins aspectes afecten 

directament l’escola de dansa en la que presteu serveis. Ara bé, de l’esmentat pla sectorial es 

remarquen els següents requisits a complir: 

Requisits per participar a les sessions de dansa: 

- Es permet la participació en les activitats extraescolars de l’alumnat que compleixi les 

següents condicions:  

- Haver presentat una declaració responsable signada pel pare, la mare, el tutor o la tutora o 

el propi alumne/a si té 16 anys o més, de compliment de les condicions per participar en les 

activitats.  

- No presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 i no haver estat declarat contacte 

estret amb una persona positiva per la malaltia en els 10 dies anteriors a la realització de 

l’activitat:  

- No estar a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular, sigui 

seva o d’un convivent feta en el marc d’una sospita clínica d’infecció.  

 

Requisits del espais en els que es porten a terme les classes: 

- Es continua mantenint la distància mínima d’1,5 metres entre cada participant. 

- Si es tracta d’un espai tancat, haurà de tenir obertures (finestres o portes) que 

comuniquin directament amb l’exterior. 

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2020_10_05-DE-ACTIVITATS-EXTRAESCOLARS_COLONIES_SORTIDES-ESCOLARS.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2020_10_05-DE-ACTIVITATS-EXTRAESCOLARS_COLONIES_SORTIDES-ESCOLARS.pdf


 

- Sempre que sigui possible les activitats han de fer-se amb les finestres obertes. En tot 

cas, caldrà ventilar l’espai abans del primer ús i després de l’últim, a cada canvi de 

grup o activitat i cada hora, durant un temps mínim de cinc minuts. 

 

Ús de la mascareta: 

Pel que respecta als docents, impartiran les classes amb mascareta excepte quan portin a 

terme una activitat física. 

 

Altres mesures de seguretat: 

- Els espais que s’usin per a les activitats seran netejats i desinfectats un cop hi finalitzin 

les classes en horari docent i en finalitzar les activitats.  

- Es comptarà amb un registre de neteja i desinfecció, en el que es prendrà nota amb 

indicació horària de totes les neteges realitzades, a tots els espais i a tots els materials 

utilitzats.  

- S’evitarà l’ús de material compartit entre els participants a les activitats. Sempre que 

sigui possible, cada participant tindrà el material propi i exclusiu, que s’identificarà 

amb el nom.  

- Quan la naturalesa de les activitats faci necessari l’ús compartit de determinats 

materials se seguirà un protocol estricte per higienitzar el material després de cada 

ús o al final de l’activitat quan no sigui possible fer-ho després de cada ús, com en el 

cas de determinat material esportiu com ara les pilotes.  

 

Per últim, com s’ha esmentat anteriorment, l’annex recull consideracions que les escoles de 

dansa han de complir:  

• Activitats que es realitzen en espais interiors: 

Cal recordar que una de les mesures principals en aquelles activitats que es realitzen en un 

espai interior és la ventilació. Es recomana que les activitats es duguin a terme amb les 

finestres obertes sempre que sigui possible. En cas contrari caldrà ventilar l’espai entre grup 

i grup i, com mínim, 3 vegades al dia durant 10 minuts.  

Als vestuaris només hi podran coincidir infants o adolescents del mateix grup estable, 

mantenint la distància de seguretat i fent ús de la mascareta. En aquelles activitats que ho 



 

permetin, es recomana que els participants vinguin canviats de casa. També s’haurà de 

mantenir la distància de seguretat en el cas que es faci ús de les dutxes comunitàries. 

• Sense mascareta  

Facilitat per mantenir la distància (exemples orientatius: dansa, gimnàstica artística i 

esportiva, patinatge, circ, ioga, voleibol, ping-pong, instrument de vent, cant individual, 

natació)  

Són activitats que acostumen a realitzar-se en espais interiors (tot i que algunes també es 

desenvolupen a l’exterior) i que permeten mantenir la distància de seguretat durant la major 

part del temps de realització de l’activitat. Com que impliquen esforç físic o tocar un 

instrument, es duen a terme sense mascareta). 

Dansa, ioga, circ o gimnàstica: es recomana marcar l’espai perquè els infants o adolescents 

sàpiguen en quin lloc s’han de col·locar per tal de mantenir la distància durant l’activitat. 

Sempre que sigui possible, els participants utilitzaran material d’ús individual. Si es 

comparteix material, caldrà fer-ho dins el grup estable i procedir a la neteja i desinfecció al 

final de l’activitat. Cal netejar i desinfectar les superfícies d’ús comú com barres, anelles, 

terra, etc. Es podrà fer ús del vestuaris per part del grup estable, respectant les distàncies 

entre persones i fent ús de la mascareta. 

Pel que respecta al document Afectacions i protocols per a centres de formació de dansa 

publicat per l’APdC i actualitzat el 22 de juliol, remarcar que entenem que les mesures 

recollides en aquest document segueixen sent d’aplicació. Això és així en tant que no s’ha 

aprovat un Pla sectorial concret aplicable a la formació no reglada.  

 

Per últim, remarcar que la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten 

noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, publicada al DOGC el passat divendres 16 

d’octubre no és d’aplicació a les escoles de dansa. 

 

http://dansacat.org/arxius/biblioteca/afectacions_i_protocols_per_centres_de_formaci_de_dansa_actualitzat_22_juliol1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8248/1816959.pdf

