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Protocol Covid 19 Conservatori de música dels Pirineus 

1-. Accessos i sortides dels centres 

BERGA 

Entrada 

 

- Classes de grup (conjunts, llenguatge ...) 

 

Cal esperar a l’exterior de l’entrada del centre a l’espai assignat. Els espais estan 
delimitats per colors. Podeu consultar  el color que correspongui al vostre grup a la 
web. Sempre cal esperar al professor o professora que indicarà al grup el moment 
d’entrar a l’escola.  

 

- Classe d’instrument 

 

L’alumnat podrà entrar sol a l’escola. Es demana arribar puntual i esperar al 
passadís fins que el professor o professora indiqui que es pot entrar a l’aula.  

 

Esperes entre classes/passadissos 

 

L’espai del vestíbul o el primer pis podrà ser utilitzat per esperes si es té més d’una 
classe. Demanem evitar esperes dins l’escola, millor sortir i tornar a entrar a la 
següent classe però entenem que alumnat de fora de Berga o infants que no tenen 
autonomia s’hauran d’esperar dins del centre. 

 

Us demanem evitar acumulacions de persones als passadissos i altres espais 
comuns i mantenir sempre la distància de seguretat. Trobareu indicacions verdes i 
vermelles. El verd és per circulacions d’entrada i el vermell per a les sortides.  

 

Sortides 

 

La sortida es farà sempre, en tots els casos, per l’escala d’emergència que dona al 
pati de les columnes del Teatre municipal. L’alumnat que no vagi sol cal que s’esperi 
a la columna amb color corresponent al seu grup. Demanem que els vinguin a 
buscar només un membre per família, que s’evitin aglomeracions en aquesta zona i 
evidentment que no s’oblidi l’ús de la mascareta. 

https://agora.xtec.cat/escmusicaberga/wp-content/uploads/usu1326/2020/09/curs-2020-2021-HORARIS.pdf
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El professorat acompanyarà a la sortida tot l’alumnat de 3 a 7 anys. A partir de 8 
anys, l’alumnat sortirà sol/a de l’escola. 

 

PUIGCERDÀ 

 
L’accés al centre es farà per la porta principal. La sortida es realitzarà per la porta 
lateral del vestíbul al costat de secretaria. L’alumnat que tingui classe a l’Auditori 
farà l’entrada  i sortida per la rampa lateral del jardí. 
 
Les classes que es realitzen a l’Auditori tenen un accés propi, o sigui, no es 
comunica amb la resta de l’edifici. 
 
LA SEU D’URGELL 

 
Entrades i sortides 
 
Llenguatge/harmonia, instrument individual conjunt polifònics, música de cambra:  
 
Accés per l'entrada i sortida per l'entrada principal del Centre Cultural les 
Monges 
 
Cor, Conjunt complementari (big band) i Orquestra:  
 
Entrada per l'entrada principal i sortida per la Sala de la Immaculada, ja que 
aquestes assignatures es faran en aquesta sala. 
 

 

2-. Mesures de prevenció 

 

- Cap alumne/a podrà entrar al centre amb símptomes compatibles amb la 
COVID – 19. 

- Les classes començaran puntualment i es finalitzaran 5 minuts abans per tal 
de poder ventilar l’aula entre sessions. 

- No podrà entrar al centre cap familiar, acompanyant o persona que no sigui 
alumne/a del centre.  

- Us de la mascareta: Obligatòria – compliment norma UNE 

- Important: Les mascaretes tenen una durada d’hores limitada. Si l’alumnat se 
l’ha posada des del matí per anar a l’escola/institut, us demanem que quan 
arribin al centre se la canviïn per una de nova o en el cas de les de roba, per 
una de neta. 
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També recomanem portar una bossa de paper o de plàstic per guardar la 
mascareta quan no la utilitzin (instruments de vent i cant individual) 

En les classes de vent/conjunts de vent o cant (individual) l’alumnat es podrà 
treure la mascareta en el moment de tocar, mantenint la distància amb els 
companys i el professorat. 

 

- Abans d’entrar a l’aula, sempre cal rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. 

- L’alumnat entrarà a l’aula quan el professorat ho indiqui 

- El professorat indicarà l’espai on deixar la funda i les seves pertinences. 

 

Es disposarà de: 

-    gel hidroalcohòlic 

-    paper 

-    alcohol 96º (pels pianos), aigua i sabó (percussió i bateria) 

-    desinfectant 

 

El professorat conjuntament amb l’alumnat,  col·laboraran per desinfectar el material 
utilitzat durant la classe. 

 

- Totes les famílies/alumnat adult hauran de signar una declaració auto 
responsable que trobareu en aquest enllaç. 

 

En cas que es detecti alumnat amb símptomes compatibles amb la COVID 19 al 
centre 

 

Majors d’edat 

- Aniran cap a casa 

- Es recomana contactar amb el seu CAP de referència 

- El centre informa al gestor COVID escolar i als Serveis territorials d’educació 

- En cas de possibles positius la unitat de vigilància epidemiològica territorial 
concreta mesures, les comunica al centre i aquest les comunica als seus 
usuaris.  

- Si es descarta per part del personal sanitari COVID-19, l’alumne informa al 
centre i pot tornar a classe amb normalitat. 

 

 

http://www.conservatoripirineus.cat/protocols-covid-19/
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Menors d’edat 

- L’alumne/a s’aïlla a una aula destinada a aquesta finalitat 

- Es contacta amb la família perquè reculli l’alumne/a 

- Es recomana contactar amb el seu CAP de referència 

- El centre informa al gestor COVID escolar i als Serveis territorials d’educació 

- En cas de possibles positius la unitat de vigilància epidemiològica territorial 
concreta mesures, les comunica al centre i aquest les comunica als seus 
usuaris.  

- Si es descarta per part del personal sanitari COVID-19 la família informa al 
centre i pot tornar a classe amb normalitat. 

 

3-. Tipologia de les classes presencials 

 

Instrument Conjunts Teòriques Altres 

assignatures 

Presencial 100% Presencial 100% Assignatures de 

120 m: 90 minuts 

presencials i 30 

minuts no 

presencials. 

Presencial 100% 

 

 

4-. Accions en cas de confinament parcial o total 

 

Mitjans tècnics de comunicació en cas de confinament 

 

Campus virtual Sistema d’arxius (per enviar 

vídeos, àudios, exercicis ...) 

Classes virtuals en directe 

Moodle Google drive Google meet 
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- Classe d’instrument 

 

En cas que es decreti un confinament de la població i, per tant, les escoles hagin de 
tancar, garantirem la mateixa atenció horària que presencialment.  

 

Prioritàriament es farà un seguiment dins l'horari de classe o seguiment en un horari 
pactat en el moment que convingui. 

Cada professor/a, a inici de curs, crearà carpetes al Drive per als seus alumnes i les 
compartirà. Es recomana provar el sistema durant l’activitat presencial. 

 

- Agrupacions 

Bandes, orquestres, cobla, conjunts vocals, conjunts instrumentals, música de cambra i combos. 

- Garantirem, en la mesura del possible, activitat i atenció a l'alumnat dins 
l'horari de classe, sense la obligatorietat d'allargar les propostes durant la 
sessió sencera (com per exemple, en el cas de la banda que la classe és de 
dues hores de durada).  

 

- Podrem garantir el servei però no un dels objectius principals de les matèries 
com és la interpretació musical en grup. 

 

- Cada professor/a tindrà a punt les seves pròpies propostes adequades a la 
seva agrupació. 

 

- Caldrà veure l'evolució del confinament per a poder concretar els objectius de 
l’assignatura ja que no és el mateix 15 dies que tres mesos. 

 
- Llenguatge musical/harmonia/altres teòriques 

  

- En cas que es decreti un confinament de la població i, per tant, les escoles 
hagin de tancar, les classes passaran automàticament a ser en línia. 

 

- Es conservarà el mateix dia i hora de classe. 

 

- Les plataformes que s’utilitzaran són: 

 Google Meet (per a les videotrucades i trobades online) 
 Moodle (com a aula virtual) 
 Drive (per a compartir documents, materials, vídeos) 
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Cada professor/a crearà carpetes al Drive per als seus alumnes i compartir-les.  

 

5-. Audicions, concerts, sortides 

 

Aquest curs serem molt prudents en programar activitats fora de l’horari lectiu per les 
limitacions d’aforaments i els riscos sanitaris que puguem assumir. 

Tot i això no volem renunciar que el nostre alumnat no pugui tenir l’experiència de 
tocar en públic o fer concerts. És per això que hem programat les audicions i recitals 
de curs, les quals segurament s’hauran de fer amb limitacions de públic.  

Segons com evolucioni la situació sanitària anirem adaptant la nostra activitat a les 
possibilitats de cada moment. 

Podeu consultar el calendari escolar en aquest enllaç.  

 

6-. Material 

 
Cada professor/a comunicarà a l’alumnat quin material ha de portar al centre. Cal 
tenir en compte que no es pot compartir cap tipus de material. Preferentment, les 
fotocòpies, sobretot quan són individuals, les compartirem amb l’alumnat a través de 
les carpetes del Drive. 

Material bàsic 

- Faristol  

- Material per escriure 

 

El dossier el lliurarà el professorat a l’aula el primer dia de classe i des de secretaria 
es passaran les instruccions per fer el pagament.  

 
 

http://www.conservatoripirineus.cat/events/

