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Mesures Generals 
ELS ESPAIS 

 L’escola serà desinfectada cada matí abans de començar les classes en la seva totalitat 
 Cada aula serà ventilada adequadament abans i després del seu ús Totes les aules tindran 

l’aforament suficient que permeti mantenir la distància de seguretat entre els alumnes. 
 Tots els espais comptaran amb elements de desinfecció i neteja específics 

 

ELS MATERIALS 
 L’escola no proporcionarà cap material fungible (llapis, goma, colors...) als alumnes 

 Es permetrà l’ús de la Taquilles amb mesures extraordinàries 

 Es manté el servei de cessió i lloguer d’instrument amb mesures extraordinàries 

 

ELS ALUMNES 
 Prendrem la temperatura als alumnes en entrar al centre 
 Dins l’escola, tots els alumnes a partir de 1r de Primària hauran de dur la mascareta 

posada tota l’estona. 
 Evitarem les aglomeracions en els espais de pas amb l’habilitació de punts d’espera per als 

alumnes 
 Només els alumnes podran entrar a l’escola 
 Els alumnes han de dur tot el seu material de casa 

 

REUNIONS i ATENCIÓ A L’USUARI 
 Totes les reunions seran telemàtiques si és possible. Si no ho és es realitzaran a l’aula 

Polivalent 2 amb mesures de prevenció (desinfecció, mascareta i distància) 



 Les consultes a la secretaria seran condicionades a l’aforament de l’espai (una sola 

persona) i l’administrativa en pot determinar la conveniència en cas de coincidència amb 

entrades i sortides d’alumnes 

 

LES ACTIVITATS 
 L’escola fomentarà  les activitats a l’aire lliure (concerts), amb totes les mesures de 

seguretat 

 Es realitzaran les Portes Obertes (Aules Obertes i Concerts Familiars) amb totes les 

mesures de seguretat que emanen de la legislació sobre “espectacles en recintes tancats” 

 L’escola participarà d’aquelles activitats organitzades per tercers que garanteixin les 

mesures adequades, però la participació dels alumnes serà voluntària  

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrades i sortides 
 Alumnes de P4 – Picarols 

o Entrada i sortida per la porta principal de la Plaça de la Masia de Can Turu 
 Alumnes de P5 – Cascavells 

o Entrada i sortida per a la porta d’accés a l’aula Polivalent 1, a la Plaça de la Masia de Can Turu 
 Alumnes de 1r – Campanetes 

o Dimarts – Entrada i sortida Plaça de les Alzines 
o Dijous – Entrada i sortida per la porta principal de la Plaça de la Masia de Can Turu 

 Alumnes 2n – Iniciació 
o Grup A 

 Dimarts – Entrada per la porta d’accés a l’aula Polivalent 1, a la Plaça de la Masia de Can Turu 
    –  sortida per la Plaça de les Alzines 

 Dijous – Entrada per a la porta d’accés a l’aula Polivalent 1, a la Plaça de la Masia de Can Turu 
                       – sortida per la porta principal de la Plaça de la Masia de Can Turu 

o Grup B 
 Dimarts – Entrada per la Plaça de les Alzines  

            – sortida per a la porta d’accés a l’aula Polivalent 1, a la Plaça de la Masia de Can Turu 
 Dijous – Entrada i sortida per la porta principal de la Plaça de la Masia de Can Turu 

 Alumnes Bàsic 1 (tots les grups) 
o Entrada i sortida per la plaça Coronel Busquets 

 Alumnes Bàsic 2 (tots les grups) 
o Entrada i sortida per la plaça de les Alzines 

 Alumnes Bàsic 3 
o Entrada i sortida per la plaça de les Alzines 

 Alumnes Bàsic 4 
o Entrada i sortida per la plaça de Coronel Busquets 

 Alumnes Avançat 1 
o Entrada i sortida per la plaça de les Alzines 

 Alumnes Avançat 2 
o Entrada i sortida per la plaça de Coronel Busquets 

 Adults 
o Entrada i sortida per la plaça Coronel Busquets 

 



Protocols en de casos positius 
 Totes les famílies hauran de signar una “Declaració responsable” abans de portar l’alumne/a a 

l’escola 

A casa 
 En cas que un alumne/a fos sospitós o donés positiu en un PCR, l’alumne/a i el grup classe 

passarien a estar en quarantena de 14 dies i s’avisaria al Sanitat que activaria els protocols 
oportuns 

A l’escola 
 En cas que un alumne/a tingui símptomes compatibles amb la Covid-19 es procedirà aïllar-lo, 

s’avisarà a les famílies i s’informarà a les autoritats pertinents que determinaran com cal actuar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Digitalització i confinament 
 L’Escola, com tot l’Ajuntament, està en un procés de digitalització que enguany entra en la 2a fase 

i que ha de permetre realitzar la nostra activitat docent d’una forma completament adequada en 

cas de confinament, quarantena o qualsevol altre eventualitat. 

 El treball en entorn digital serà important en totes les nostres àrees durant tot el curs. 

 Fomentarem l’ús de les noves tecnologies a l’aula 

 En cas d’haver d’interrompre la presencialitat de qualsevol classe, es garanteix la continuïtat del 

servei de forma virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesures específiques #1 
A les classes de Llenguatge Musical i Sensibilització Musical 

 No se superarà en cap cas els 12 alumnes per aula 

 Les aules seran ventilades abans i després del seu ús 

 El mobiliari d’aula (taules i cadires) seran desinfectats després de cada ús 

 Material (a partir de 2n de primària) 

o L’alumne/a ha de dur tot el material necessari per a la classe (llapis, goma, 

maquineta, colors...) en un estoig degudament marcat 

o L’alumne/a ha de dur una bossa per als llibres 

o L’alumne/a ha de dur una llibreta de pentagrama amb fulls suficients 

o L’alumne/a ha de dur la mascareta 

 Les entrades i sortides de l’aula seran dirigides pels professors 

 Es farà un rentat de mans amb gel abans d’accedir a l’Aula 

 El material d’aula comunitari serà desinfectat abans i després de cada ús i sessió 

 No es permetrà compartir cap material entre els alumnes 

 

 

 

 

 

 



Mesures específiques #2 
A les classes d’Instrument 

 Les aules utilitzades seran aules grans amb possibilitat de ventilació i de realització de 

classes de petits grups amb distanciament suficient 

 Les entrades i sortides de l’aula seran dirigides pels professors i mai coincidiran dos 

alumnes individuals a l’aula 

 Es ventilarà 10m cada aula abans del seu ús 

 Es farà un rentat de mans amb gel abans d’accedir a l’Aula 

 El material d’aula comunitari serà desinfectat abans i després de cada ús i sessió 

 Qualsevol contacte imprescindible entre professor i alumne/a es farà amb l’ús de guants 

quirúrgics d’un sol ús. 

Instruments: Violí, Violoncel, Guitarra, Piano i Percussió 

 Serà obligatori l’ús de la mascareta sempre 

Instruments: Trompeta, Trombó, Saxo, Flauta i Clarinet 

 Els alumnes es podran treure la mascareta només en tocar  

 En tocar, es mantindrà una distància entre professor i alumne/a no inferior a 3 metres 

 Els alumnes de trompeta i clarinet hauran de dur un drap tipus cuina (cotó absorbent) 

dins una bosseta de plàstic que s’usarà per recollir la saliva de l’instrument 

 



Mesures específiques #3 
Als assaigs de Corals 

 Els assaigs de les corals es faran a l’Auditori 

 Serà obligatori l’ús de la mascareta 

 Els alumnes seuran separats (un butaca sí, dos no) i intercalats 

 Les entrades i sortides de l’aula seran dirigides pels professors i mai coincidiran dos 

subgrups (corals) diferents 

 Es ventilarà 20m l’Auditori abans del seu ús 

 Es farà un rentat de mans amb gel abans d’accedir a l’Auditori 

 El material de contacte (butaques) serà desinfectat abans i després de cada ús i sessió 

 El director estarà a l’escenari de l’Auditori a una distància no inferior a 5 metres de la 

primera fila de cantaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesures específiques #4 
Als assaigs de Conjunts 

 Les aules utilitzades seran aules grans amb possibilitat de ventilació i de realització de classes de 

grans grups grups amb distanciament suficient 

 Les entrades i sortides de l’aula seran dirigides pels professors i mai coincidiran dos subgrups 

(conjunts) a l’aula 

 Es ventilarà 20m cada aula abans del seu ús 

 Es farà un rentat de mans amb gel abans d’accedir a l’aula 

 El material d’aula comunitari (faristols) serà desinfectat abans i després de cada ús i sessió 

 L’alumne/a no pot compartir cap material (partitures, faristol, llapis...) amb altres companys 

 El director sempre estarà amb mascareta i no tindrà cap contacte amb els alumnes 

 El lliurament de partitures prioritzarà la digitalització 

Conjunts: Corda fregada (violí, viola i cello), guitarra i piano 

 Hauran de tocar obligatòriament amb mascareta 

 Els alumnes de piano no compartiran piano ni banqueta 

Conjunts: Banda, Combos i Jazz Band 

 Tocaran a les aules Polivalents 3 i 5 que són suficients per permetre el distanciament. 

 Els alumnes es podran treure la mascareta només en tocar  

 Els alumnes seuran distanciats (1,5 entre ells), intercalats i sense contacte amb els altres alumnes 

 Els alumnes de flauta sempre tocaran a primera fila (grup de risc) 

 Els alumnes de trompeta tocaran a un lateral i amb una distància de 2m dels altres alumnes (grup 

de risc) 


