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0. INTRODUCCIÓ 

Tal com s’estableix en el document “Pla d’actuació per al curs 2020/21 per als centres educatius en el marc de 

la pandèmia per Covid-19” aquest pla té com a objectius: 

 Definir les mesures que prendrà el centre per tal contribuir a disminuir la transmissió del virus i millorar 

l’eficàcia per a establir la traçabilitat del virus. 

 Definir les mesures que prendrà el centre en cas que sigui necessari un nou confinament 

0.1. Estructura 

Aquest pla s’organitza en quatre parts: mesures a nivell organitzatiu, mesures a nivell personal, mesures en 

els espais i equipaments del centre i Pla de treball en cas de confinament. 

0.2. Comunicació 

Totes les mesures descrites estaran formades per protocols i recomanacions que en tot cas hauran d’estar 

ben comunicades a tota la comunitat educativa. Així doncs, aquest PREOB anirà acompanyat d’un Pla específic de 

comunicació per tal d’assegurar-ne l’eficàcia. 

0.3. Vigència 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat dels 

centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa serà adaptat si canvia el context epidemiològic. 

Aquest Pla ha sigut revista amb les noves instruccions el setembre del 2020. 

0.4. Documentació de referència 

 Per elaborar aquest PREOB s’ha tingut en compte la següent documentació: 

 Pla d’actuació per al curs 2020/21 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19 – 

Departament d’Educació Generalitat de Catalunya 

 Instruccions per al Curs 2020/21 dels centres educatius de Catalunya – Departament d’Educació 

Generalitat de Catalunya 

 Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020-

2021 – Departament d’Educació Generalitat de Catalunya 

 Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura  dels centres – Departament 

d’Educació, 24 d’agost de 2020 
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1. DIAGNOSI 

Quan a mitjans de març de 2020 es decretà el confinament de l’Escola de Música Pau Casals, el nostre 

centre es va trobar amb dues realitats diferents que van comportar actuacions molt diferents en el temps 

d’execució i en el seu abast. Per una banda les assignatures teòriques es van trobar en una situació immillorable 

per mantenir certa normalitat ja que el curs 2019/20 havíem iniciat la Fase 1 de la Digitalització de l’escola que 

comportava l’ús de l’Aula Virtual ja en molts grups classe. Per altra banda, les assignatures d’Instrument i 

Conjunts, es van topar amb la dificultat de traslladar al pla digital tots els continguts propis, per la pròpia 

naturalesa d’aquestes assignatures – eminentment pràctiques i col·lectives – i per la manca de recursos i formació 

del professorat que hagué de fer un reciclatge exprés en noves tecnologies aplicades a les seves assignatures – 

editors de so, vídeo, mescladors... – i hagué de modificar de forma completa totes les programacions previstes al 

PGAC. 

El centre, en el mateix moment que es decretà el tancament, actuà en dues línies consecutives en el 

temps: 

En primer lloc es va fer una comprovació exhaustiva per descartar que dins els grups classe o entre el 

treballadors hi hagués cap cas confirmat de COVID-19. En ser un centre relativament petit va ser senzill 

comprovar que entre els nostres 212 alumnes no hi havia cap cas confirmat de positiu ni cap persona amb 

símptomes. De la mateixa forma va ser senzill comprovar que entre els treballadors de l’escola (12 persones) 

tampoc no hi havia cap cas positiu de COVID-19. Així doncs, l’afectació al nostre centre educatiu ha sigut nul·la en 

tot el procés. 

En segon lloc vam procedir de forma immediata a l’elaboració d’un Pla de treball durant el Confinament 

que implicà: 

 Determinar el tancament complet del centre 

 Passar a realitzar un claustre general setmanal en lloc de mensual, de forma telemàtica 

 Reforç de la figura del tutor per fer un acompanyament emocional dels nostres alumnes en tot el 

confinament 

 Reorganitzar les assignatures, determinant quines passaven a ser prioritàries i quines no 

 Establir l’Adaptació Curricular de tots els alumnes del centre, amb el suport de l’Aula de Suport a 

l’Alumnat 

 Establir les metodologies de treball per a cada assignatura durant el confinament per tal 

d’homogeneïtzar-les 

 Proposar formes de seguiment dels alumnes en les assignatures considerades no prioritàries o no 

realitzables telemàticament (Infantil i Conjunts) 

El resultat d’aquest pla de treball, acompanyat per un recolzament total de l’Ajuntament de Viladecavalls 

en totes les adaptacions a nivell administratiu que això va suposar (baixes temporals, taxes, formació dels 

treballadors...) va comportar un altíssim seguiment dels alumnes amb una satisfacció altíssima que es va poder 

comprovar a través d’una enquesta. 

Així doncs, aquest nou pla el fonamentem en tres eixos fonamentals: 

 Potenciar encara més la digitalització del centre posant en marxa la Fase 2 de la seva digitalització 

assegurant-nos un ràpida adaptació en cas de confinament 

 Vetllar per la seguretat de tota la comunitat educativa 

 Establir mecanismes de traçabilitat que ens permetin l’aïllament de grups en cas de nous contagis 
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1.1. Avaluació Inicial de Centre 

Per tal de poder determinar la situació en què es troba el nostre centre, es durà a terme una Avaluació 

Inicial del nostre centre amb dos objectius principals: 

 Obtenir informació de l’estat d’ànim de la nostra comunitat educativa, de les seves inquietuds, 

preocupacions i esperances. 

 Realitzar una anàlisis objectiva del moment educatius en què es troben els nostres alumnes, 

després de mesos sense contacte directe amb l’escola. 

 Aquests objectius ens han de permetre recollir les dades suficients per tal de desenvolupar les accions 

necessàries durant el curs que ens permetin retornar el centre a una certa normalitat amb comoditat per a tots. 

1.2. Detecció de persones vulnerables 

 També abans d’iniciar el curs (1 setembre) l’escola haurà de disposar d’un llistat amb els possibles casos 
de persones que presentin un quadre de risc davant la Covid-19. 
 
Alumnes 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de 
gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o 
persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa 
presencialment al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a 
complicacions de la COVID-19:  
 

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori.  

 Malalties cardíaques greus.  

 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen tractaments 
immunosupressors).  

 Diabetis mal controlada.  

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 
Treballadors EMM 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, les persones de 
risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals del titular 
del centre (Ajuntament) per valorar si poden estar en contacte amb els infants. Les condicions de risc engloben 
les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les 
immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial 
consideració. Les persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals propi o 
extern, de la titularitat. També caldrà contemplar els requisits d’accés als centres educatius de persones 
pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes. 
   



PLA D’OBERTURA DE L’EMM PAU CASALS DE VILADECAVALLS - 7 

2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 A nivell organitzatiu distingirem tres àmbits d’actuació segons a qui ens adrecem: alumnes, treballadors 

de l’EMM i Òrgans de participació. 

Dels alumnes 

2.1. Grups de convivència i socialització estables (traçabilitat)  

 Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables dins l’entorn de l’Escola de Música. El seu 

principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una 

identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables d’alumnes en el marc dels 

quals es produeix la socialització de les persones que l’integren.  

Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet 

que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper d’infants i joves en la propagació de l’epidèmia, no sigui 

necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície 

equivalent de seguretat de 2,5 m2), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables. En 

aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius 

en garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que 

no pas en fixar el nombre d’integrants del grup.   

Criteris 

DETERMINACIÓ BÀSICA ESPECIFICITAT 

La consideració de grup 
estable vindrà 
determinada pel grup 
de Llenguatge Musical a 
que es pertanyi. 

Alumnat 
 Es consideraran Subgrups totes les formacions estables  de Conjunt 
Instrumental i Vocal. Aquests subgrups tindran unes mesures específiques ja que 
permeten la seva traçabilitat en ser grups heterogenis però estables. 
 En les classes de Llenguatge la ràtio no podrà ser superior a 12 alumnes. En 
el cas de contar amb infants procedents d’un mateix grup “bombolla” de primària, 
es podrà elevar la ràtio a un màxim de 14 alumnes. Aquests grups tindran les 
mateixes mesures que s’apliquen per a l’ensenyament general. 
 En les classes de Conjunts (heterogènies) caldrà respectar les 
recomanacions de distanciament i l’ús de la mascareta, si és possible. 
 En les classes Individuals i Tallers Adults caldrà mantenir una distància 
adequada a l’especialitat entre els alumnes i el professor, en no considerar-se grup 
estable. 

Professors 
 Cada grup i subgrup tindrà un professor assignat de forma general i només 
un. 

Aules 
 Cada grup estable contarà amb una aula d’ús habitual (Aula B, C i D i 
Polivalent 1) però no exclusiva. Això obligarà a implementar mesures d’higiene i 
ventilació de forma programada. 
 No s’utilitzaran les aules 1, 2, 3 i 4 per a la docència en no contar amb la 
possibilitat de ventilació adequada. 
 Els subgrups (conjunts) usaran les Aules Polivalent 4, 5 i Auditori en funció 
del nombre d’alumnes i els m2 de cada aula. 

 Polivalent 4 – 45m2 

 Polivalent 5 – 65m2 

 Auditori – 90 butaques i escenari 30m2 

Inclusió 
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 Els alumnes de Musicoteràpia seguiran realitzant les seves classes i sessions 
a l’Aula A de forma individual. 

 

Llistat grups estables 

Grup Estable Edat Alumnes Professors Aula 

Picarols - Vilasona P4 7 alumnes Elisenda Durà Polivalent 1 

Cascavells - Vilasona P5 10 alumnes Elisenda Durà Polivalent 1 

Campanetes - Vilasona 1r de Primària 8 alumnes Elisenda Durà Polivalent 1 

Iniciació diverses 14 alumnes Elisenda Durà Polivalent 1 

Bàsic 1A diverses 8 alumnes Raimon Torio Aula D 

Bàsic 1B diverses 7 alumnes Raimon Torio Aula D 

Bàsic 2A diverses 7 alumnes Blanca Montoliu Aula B 

Bàsic 2B diverses 7 alumnes Blanca Montoliu Aula B 

Bàsic 3 diverses 20 alumnes Blanca Montoliu Aula B 

Bàsic 4 diverses 14 alumnes Raimon Torio Aula D 

Avançat 1 diverses 7 alumnes Blanca Montoliu Aula B 

Avançat 2 diverses 10 alumnes Raimon Torio Aula D 

 

2.2. Subgrups 

2.2.1. Conjunts 

 Tots els Conjunts es realitzen en una sola sessió setmanal. 

Grup/Conjunt Grups estables Alumnes Professors Aula 

Cor Petits Campanetes + Iniciació 22 alumnes Elisenda Durà Auditori 

Cor Infantil B1A, B1B, B2A, B2B 29 alumnes Elisenda Durà Auditori 

Cor Juvenil B3+B4+A1+A2    

Banda Infantil B1A, B1B, B2A, B2B 12 alumnes Jordi Ollé i Jose Vicente Polivalent 4 

Grup Corda Infantil B1A, B1B, B2A, B2B 8 alumnes Andrea Peiron Aula A 

Grup Piano Infantil  B1A, B1B, B2A, B2B 4 alumnes Fàtima Miró Aula C 

Grup Guitarra Infantil B1A, B1B, B2A, B2B 5 alumnes Raimon Torio Aula D 

Banda Juvenil B3+B4+A1+A2 27 alumnes Jordi Ollé Polivalent 5 

Grup Corda Juvenil B3+B4+A1+A2 10 alumnes Borja Peiron Aula D 

Grup Piano Juvenil B3+B4+A1+A2 3 alumnes Fàtima Miró Aula C 

Grup Guitarra Juvenil B3+B4+A1+A2 8 alumnes Raimon Torio Aula D 

Combo Juvenil 1 B3+B4 16 alumnes Pol Padrós Auditori 

Combo Juvenil 2 B3+B4 16 alumnes Borja Peiron Poli 4 

Combo Avançat 1 A1+A2 8 alumnes Pol Padrós Auditori 

Combo Avançat 2 A1+A2 8 alumnes Héctor Canós Poli 4 

 

2.2.2. Individuals 

 Tots els alumnes, a partir de Iniciació, realitzen una classe individual setmanal d’instrument amb el seu 

tutor. Aquestes classes, per tal de facilitar les mesures de prevenció, es realitzaran sempre a la mateixa aula. 

Aules d’instrument i ASA 

PROFESSOR AULA DIES 

Blanca Montoliu – Flauta travessera Aula B De dilluns a divendres 
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Jordi Ollé – Clarinet Polivalent 3 Dilluns, dimarts 

Raimon Torio - Guitarra Aula D De dilluns a divendres 

Pol Padrós - Metall Polivalent 3 dimecres i dijous 

Borja Peirón - Violí Aula C Dilluns, dimecres i dijous 

Andrea Peirón - Cello Aula A Dilluns i Dijous 

Héctor Canós - Saxo Aula C Dimarts 

 Aula A Dimecres 

Fàtima Miró – Piano Aula Annexa De dilluns a divendres 

Jose Vicente - Percussió Auditori Dimecres i dijous 

Musicoteràpia (ASA) Aula A Dimarts 

 

2.3. Programa Adults 

 Totes les activitats organitzades per l’Escola en el programa Adults només tindran la consideració de 

subgrup si tenen algun alumne en un dels grups o subgrups establerts als punts 2.1. i 2.2. Si no és el cas, seran 

considerats grups extracurriculars.  

Aules programa Adults 

Grup/Conjunt  Alumnes Professors Aula 

Jazz Band Viladecavalls Alumnes Programa Adults  Pol Padrós Polivalent 5 

Banda de Viladecavalls Alumnes Programa Adults  Héctor Canós Polivalent 5 

 

2.4. Aula de Suport a l’Alumnat 

El servei de suport a l’Alumnat seguirà oferint-se i els usuaris que atesos tindran la mateixa consideració 

que els alumnes de classes individuals (2.2.2.) 

2.5. Entrades i sortides 

 Afortunadament, l’emplaçament de l’escola de música fa que es pugui disposar de fins a 4 llocs d’accés a 

l’escola, dels quals 3 ja formen part dels accessos habituals. 

Accessos de l’escola 

 Es determinen 4 punts d’accés: 

 Accés 0a – (Planta Baixa) Plaça Coronel Busquets 

 Accés 0b – (Planta Baixa) Plaça de les Alzines 

 Accés 1a – (Primera Planta) Plaça de la Masia de Can Turu (entrada principal) 

 Accés 1b – (Primera Planta) Plaça de la Masia de Can Turu (accés Polivalent 1) 

Tots els punts d’accés estaran marcats adequadament. En entrar a l’escola hi haurà marcat l’espai 

d’espera per a cada nivell. 

Espais d’espera: 

 Vestíbul Secció A (Planta Baixa, dreta de secretaria) 

 Vestíbul Secció B (Planta Baixa, davant de secretaria) 

 Vestíbul 1r Pis (Primera Planta) 

 Porxos exteriors (Primera Planta) 

GRUP LLOC D’ACCÉS LLOC D’ESPERA DIA HORARI* 
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Picarols - Vilasona Accés 1a Vestibul 1r Pis Dimecres  Entrada 17.00 - Sortida 17.45 

Cascavells - Vilasona Accés 1b Porxos exteriors Dimecres Entrada 17.45 - Sortida 18.30 

Campanetes - Vilasona Accés 1a Vestíbul 1r Pis Dijous Entrada 17.45 - Sortida 18.30 

Iniciació 

Accés 1a Vestíbul 1r Pis Dimarts  Entrada 18.00 - Sortida 18.45 

Accés 0b Vestíbul Secció B Dijous Entrada 17.15 

Accés 1a Vestíbul 1r Pis Dijous Sortida 18.45 

Bàsic 1A Accés 0a Vestíbul Secció B Dimarts i 
Dijous 

Entrada 18.00 - Sortida 19.30 

Bàsic 1B Accés 0a Vestíbul Secció B Dimarts i 
Dijous 

Entrada 18.45 - Sortida 20.15 

Bàsic 2A Accés 0b Vestíbul Secció A Dimarts i 
Dijous 

Entrada 18.00 - Sortida 19.30 

Bàsic 2B Accés 0b Vestíbul Secció A Dimarts i 
Dijous 

Entrada 18.45 - Sortida 20.15 

Bàsic 3 Accés 0b Vestíbul Secció A Dilluns Entrada 17.45 - Sortida 20.15 

Dimecres Entrada 17.45 - Sortida 19.15 

Bàsic 4 Accés 0a Vestíbul Secció B Dilluns Entrada 17.45 - Sortida 20.15 

Dimecres Entrada 18.30 - Sortida 21.00 

Avançat 1 Accés 0b Vestíbul Secció A Dilluns Entrada 18.30 - Sortida 20.15 

Dimecres Entrada 18.30 - Sortida 21.00 

Avançat 2 Accés 0a Vestíbul Secció B Dilluns Entrada 18.30 - Sortida 20.15 

Dimecres Entrada 18.30 - Sortida 21.00 

Programa Adult Accés 0a Vestíbul Secció B - - 

*Els horaris són de caràcter general i es contempla que els alumnes que tenen alguna classe assignada fora 

d’aquest horari han d’accedir al centre pel mateix lloc que tenen assignat en el seu grup estable. 

2.6. Protocol actuació en cas de detecció de possibles casos  

 Distingirem entre:  

 Treballadors de l’escola (o alumnes majors d’edat) 

 En el cas que un treballador de l’escola de música tingui símptomes, per lleus que siguin, compatibles amb 

la Covid-19, caldrà: 

o Posar-se immediatament la mascareta quirúrgica 

o Abandonar l’escola 

o Adreçar-se a un centre de salut 

o Mantenir el centre informat sobre l’evolució 

o En cas de donar positiu en Covid-19 s’activarà el protocol que preveu l’Ajuntament i s’informarà 

al Servei Territorial d’Educació 

 

 Alumnes (menors d’edat) 

 En el cas que es pugui sospitar que algun dels alumnes tingui símptomes compatibles amb la Covid-19 

caldrà: 

o Separar l’alumne del grup 

o Col·locar una mascareta a l’alumne 

o Traslladar-lo a l’Aula d’Infermeria (Aula 4) 

o Prendre-li la temperatura 

o Trucar a la família per a què el vingui a buscar 

o En cas de presentar un quadre greu, trucar al 061 

o La família ha de mantenir informat el centre de l’evolució de l’infant 
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o En cas de donar positiu en Covid-19 s’informarà al Servei Territorial d’Educació 

 Tant per a treballadors com per a alumnes, la família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el 

seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a 

SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. 

En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment 

dels contactes estrets. 

 En tots els casos, el Servei Territorial és qui es posarà en contacte amb Salut i comunicarà al centre com 

cal procedir. 

Dels treballadors de l’EMM 

2.7. Reunions  

2.7.1. Reunions dels òrgans unipersonals i del claustre 

 Sempre que es pugui, s’optarà per la modalitat telemàtica de forma sistemàtica. Això és així de forma 

general el els següents casos:  

 Reunions de Claustre, tant les d’inici i tancament de curs com les ordinàries. 

 A causa de la seva especificitat i del nombre reduït de membres, es permetrà realitzar reunions 

presencials en el següents supòsits: 

 Reunions inserides dins l’horari lectiu dels professors i que, per tant, són al centre. 

 Reunions de direcció i coordinació 

 Reunions de caràcter organitzatiu abans d’un esdeveniment de centre (concerts, sortida, festa..) 

Dels òrgans de participació 

2.7.2. Consell Escolar 

 Es realitzaran tots els Conselles escolars habituals, que estaran recollits al PGAC, però aquests seran tots 

telemàtics. En el cas que algun dels col·lectius apreciés la necessitat de realitzar-lo de forma presencial, caldrà que 

en justifiqui la necessitat davant el President del Consell que en valorarà la idoneïtat. 

2.7.3. AMPA 

 Tot i poder seguir disposant del seu local dins el centre, aquest serà traslladat de l’Aula Annexa a l’Aula 1. 

 Es recomanarà que l’AMPA disposi d’un Pla d’Organització propi per tal de vetllar per la seguretat dels 

seus membres i, tot i permetre les reunions presencials al centre si ho sol·liciten, es recomanarà també que 

aquestes siguin telemàtiques, reduint la presència dels membres de l’AMPA tant com sigui possible al centre. 

2.8. Activitats complementàries 

 En caràcter general, caldrà que totes les activitats complementàries estiguin justificades a nivell 

pedagògic – incloses al PGAC -  i que vagin acompanyades d’un Protocol específic amb totes les mesures de 

prevenció que es duran a terme per garantir-ne la seguretat. 

 Distingirem tres tipus d’activitats, segons el responsable de cada una: 

2.8.1. Activitats organitzades pel centre 
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 Totes les activitats organitzades per l’escola, aniran acompanyades d’un Protocol d’actuació específic que 

garantirà que es compleixen totes les mesures sanitàries necessàries per evitar exposar els nostres treballadors, 

alumnes i familiars a cap risc innecessari. 

2.8.2. Activitats organitzades per l’AMPA 

 Totes les activitats organitzades per L’AMPA, aniran acompanyades d’un Protocol d’actuació específic que 

garantirà que es compleixen totes les mesures sanitàries necessàries per evitar exposar els nostres treballadors, 

alumnes i les famílies a cap risc innecessari. Aquests protocols es faran amb la col·laboració de la Direcció del 

centre. 

2.8.3. Activitats organitzades per altres entitats o ens 

 Es reduirà la participació en activitats organitzades per altres entitats o ens a aquelles que estiguin 

recollides dins del PGAC o que estiguin organitzades per entitats amb qui es manté una relació estable (ACEM i 

Regidoria de Cultura). En qualsevol cas, aquestes activitats hauran d’anar acompanyades del preceptiu Protocol 

amb les mesures de prevenció adequades a cada activitat.  
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3. MESURES D’HIGIENE BÀSIQUES I PROTOCOLS D’ACTUACIÓ RELATIUS A LES  

PERSONES 

 De forma general, fora de l’aula habitual dels grups estables, i per a totes les persones es tindran en 

compte les normes bàsiques generals per a la prevenció de la propagació de la Covid-19: 

 Mantenir la distància interpersonal de 1,5 m.   

 Evitar tot contacte físic, inclòs donar-se la mà.   

 Evitar utilitzar equips, dispositius i materials d’altres companys/es. En cas que sigui imprescindible, 
rentar-se les mans immediatament després.   

 A l’entrar a l’Escola, netejar-se les mans amb la solució hidroalcohòlica.   

 Rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó.   

 En cas d’esternudar, tapar-se el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús i llençar-lo en un cubell 
amb tapa. O bé utilitzar la part interna del colze per evitar contaminar les mans.   

 Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.   

 Al marxar, retirar tot el material que sigui possible de les superfícies, per facilitar la feina al personal 
de neteja.   

 Si es comencen a notar símptomes compatibles amb la COVID-19, aïllar-se, aviar els companys i 
tutor i notificar-ho al centre. 

 

3.1. Declaració d’actuació responsable 
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 Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de l’estat de salut 
dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable (Annex 1) a través de la qual:  
 

 Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i 
que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.  

 

 Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia 
compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als 
responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.  

 
 Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (Annex 2). La família i/o l’alumne/a ha 

de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho 

requerís es podria considerar la implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a 

l’arribada a l’escola. 

3.2. Equips de protecció 

 Individual 

 Tot el personal de l’escola tindrà a la seva disposició un Kit-Covid 19 amb el següent material: 

o Mascaretes 

o Guants 

 Col·lectiva 

El centre tindrà a disposició dels usuaris dispensadors de gel hidroalcohòlic a tots els accessos i als llocs on 

es requereixi per protocol, que estaran degudament senyalitzats. 

El professorat disposarà del següent material específics: 

o Dispensadors de gel hidroalcohòlic als espais comuns 

o Esprais amb base alcohòlica de desinfecció ràpida 

o Dispensador amb peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada) 

A més, disposarà de tot el material comú de neteja (sabó, lleixiu, draps, rotlles de paper...) 

El personal administratiu d’atenció al públic disposarà en el seu lloc de treball de pantalla protectora. 

 Els instruments en cessió o lloguer disposaran de la certificació que han passat un període de 15 dies 

mínims de quarantena en aïllament abans de la seva cessió. 

3.3. Informació 

 Tota la informació del contingut d’aquest pla s’ha de comunicar al personal i usuaris per tots els canal de 

què disposa l’escola. Així mateix, caldrà senyalitzar de forma adequada tots els espais i disposar panells 

informatius en llocs visibles. 

3.4. Formació 

 Personal de l’Ajuntament 

 Tot el personal de l’escola haurà d’haver realitzat el Curs de Prevenció que facilità l’Ajuntament i la 

formació per a l’ús del Kit-Covid-19 que es realitzà en rebre’l de forma obligatòria. 
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 Els usuaris de l’escola 

 Abans de començar el curs, rebran una formació per part del seu tutor on se’ls explicarà tots els protocols 

i les mesures adoptades per la seva seguretat. 

3.5. Protocol bàsic 

 De forma general, l’escola es regirà pel següent protocol tenint en compte que es disposarà d’un protocol 

específic per a cada activitat formativa i espai de treball de l’escola. 

 En accedir al centre 

o Netejar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que hi ha als diversos accessos al centre. 

o Dur posada la mascareta, tant familiars com alumnes. 

 En aquedaran exempts els usuaris d’Aula Adaptada (musicoteràpia) que així ho determini 

el responsable de l’Aula de Suport a l’Alumnat (ASA) 

o Adreçar-se al lloc de classe seguint les instruccions del professor. 

o Si no és necessari, els pares/acompanyants no han d’entrar a l’escola 

o Usar la mascareta per desplaçar-se per l’escola 

o Seguir els recorreguts marcats per al desplaçament 

 Durant les classes 

o En entrar a la classe, l’alumne disposarà d’un lloc assignat per deixar les seves pertinences i ha 

d’evitar usar-ne cap altre. 

o Només en entrar a l’aula, i quan ho indiqui el professor, podrà treure’s la mascareta que deixarà 

amb les seves pertinences. 

o No usar material de cap altre alumne (llapis, llibres, papers, dispositius electrònics...) 

o L’escola no proveirà de material fungible (llapis, goma, retoladors...) els alumnes. 

o Quan un alumne usi material d’aula comú (pissarra, retoladors de pissarra, afinadors, faristols) ho 

farà sota supervisió i autorització del professor que en garantirà la desinfecció. 

o En marxar de l’aula l’alumne ha de recollir totes les seves pertinences evitant deixar 

absolutament res al seu lloc de treball. 

o En canviar de classe l’alumne haurà de rentar-se les mans obligatòriament amb aigua i sabó. 

 En marxar del centre 

o Usar la mascareta per desplaçar-se per l’escola 

o Seguir els recorreguts marcats per al desplaçament 

o Adreçar-se al lloc assignat de sortida i, en cas d’haver d’esperar els familiars, fer-ho al lloc assignat 

d’espera. 
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4. Mesures i protocols relatius als espais i materials 

4.1. Pla de neteja 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. És 
ventilaran totes les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades 
més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.  

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres 
obertes durant les classes.  

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat almenys diària. 

Planificació de la ventilació       , neteja         i desinfecció  

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENT 

Ventilació de l’espai       

Manetes i poms de 
portes i finestres 

      

Baranes i 
passamans, 
d’escales i ascensors 

      

Superfície de taulells 
i mostradors 

      

Taquilles 
 

      

Cadires i bancs 
(Especialment en les 
zones que contacten 
amb les mans) 

      

Material d’oficina 
compartit (tisores, 
grapadores...) 

      

Aixetes       

Botoneres dels 
ascensors 

      

Ordinadors, sobretot 
teclats i ratolins 

     
Material 
electrònic: 
netejar amb 
un drap 
humit amb 
alcohol 
propílic 70º 

Telèfons i 
comandaments a 
distància 

     

Interruptors 
d’aparell electrònics 

     

Fotocopiadores      

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

AULES I SALES D’ASSAIG 

Ventilació de l’espai      Un mínim de 
10m 

Superficies o punts 
de contacte 
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freqüent amb les 
mans 

Terra       

Joguines/Material 
Infantil 

      

Faristols de sales 
d’assaig 

      

Percussió Orff d’aula      Per la neteja i 
desinfecció 
d’instruments 
caldrà 
consultar els 
protocols 
específics de 
cada 
instrument. 

Instruments 
compartits (bateria, 
piano...) de sales 
d’assaig 

     

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

LAVABOS 

Ventilació de l’espai      Els lavabos 
hauran de 
restar amb la 
porta exterior 
oberta durant 
la ventilació 

Terra i altres 
superfícies 

      

Rentamans       

Cubells de brossa       

Inodor       

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAI MENJADOR PROFESSORAT 

Ventilació de l’espai      Un mínim de 
10m 

Estris de cuina 
compartits (plats, 
gots...) 

     Rentar al 
rentaplats a 
alta 
temperatura. 

Equipaments de 
cuina (microones, 
nevera...) 

      

Taula i cadires       

Terra       
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4.2. Els ascensors 

 S’han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu 

personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic. 

4.3. Gestió de residus  
 Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene 
respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El material d’higiene 
personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per 
tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).  
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot el material 
utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa 
abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior.  
 

4.4. Equipaments i espais 

4.4.1 Material/Instruments d’aula 

A les aules no hi hauria d’haver ni material ni instruments que no es puguin rentar i desinfectar amb 
facilitat. Caldrà dur a terme aquests processos de manera freqüent, seguint les indicacions oportunes per a cada 
material.  

Quan sigui possible, es disposarà de materials/instruments d’ús exclusiu per al grup estable.  

4.4.1.1. Equips electrònics 

 Els equips electrònics com els amplificadors hauran de ser desinfectats amb un drap humit amb alcohol 

de 96 graus especialment als potenciòmetres, nanses i totes les zones de contacte. 

 El cablejat de connexió dels equips (cables jack) l’haurà de portar cada usuari. 

4.4.1.2. Instruments de percussió 

 Els instruments de percussió només hauran de ser netejats abans i després de la seva manipulació si 

impliquen contacte (shakers, panderetes, maraques...) i en aquest cas, al seu emplaçament, estarà indicat com cal 

fer la neteja. La resta d’instruments de percussió que impliquen la utilització d’un element de suport (baquetes, 

masses) aquestes, preferiblement, les hauran de dur els alumnes. Si no en disposen poden usar els elements de 

l’escola, però n’hauran de fer la neteja abans i després del seu ús. 

4.4.1.3. Pianos i teclats 

 Els pianos rebran dos tractaments diferents: 

 Pianos de paret, elèctrics i teclats 

Aquests instruments només es poden tocar amb permís del professorat. Per a fer-ho caldrà: 

o Abans del seu ús netejar les tecles amb un drap humit amb solució alcohòlica. 

o Netejar també les parts de les banquetes que es manipulen (alçadors) 

o En cas de tenir-ne, deixar la tapa sempre aixecada per evitar-ne el contacte amb les mans. 

o No deixar cap element damunt cap part de l’instrument. 

 Piano de quart de cua 

Aquest instrument només es pot tocar amb permís del professorat. Per fer-ho caldrà: 

o Abans del seu ús, amb la mascareta posada, obrir la tapa de la cua a la mida desitjada, obrir la 

tapa de les tecles i col·locar el faristol de fusta a la mida desitjada. 
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o Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i esperar que s’assequi. 

o Netejar les parts de contacte i col·locar la banqueta a la mida. 

o Netejar les tecles amb una solució de peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada) 

o No deixar cap element damunt cap part de l’instrument. 

o En acabar tancar les tapes i netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. 

4.4.2. Materials/instruments i serveis en espais comuns 

4.4.2.1. Espais de gestió 

Sala de Professors 

 La Sala de Professors, en ser un lloc altament concorregut, haurà de tenir unes mesures de protecció 

extraordinàries: 

 No es podrà sobrepassar l’aforament de la sala 

 Cada professor disposa d’un espai personal (guixetes) que és l’únic lloc en el qual pot deixar les seves 

coses 

o Queda prohibit deixar material personal (llibres, pertinences, instruments, objectes personals...) a 

la Sala de Professors 

 Ordinadors en usar un ordinador de la sala de professors caldrà 

o Netejar-se les mans amb el pot de gel hidroalcohòlic que estarà la costat de l’ordinador 

o Netejar amb un drap humit (no moll) amb alcohol les zones de contacte (sobretot teclat i mouse) 

o Tornar-se a netejar les mans en acabar 

 Fotocopiadors (es realitzarà el mateix procediment que pel PC) 

 Material fungible 

o Cada professor podrà proveir-se del material fungible que necessiti 

o Un cop usat, en serà el dipositari i n’ha de fer custòdia (no deixar-lo a cap lloc públic) 

 Material d’oficina 

o Caldrà netejar-se les mans abans d’usar-lo 

o Caldrà desinfectar l’objecte abans del seu ús 

o Caldrà netejar-se les mans després d’usar-lo 

Menjador 

 El menjador és un espai comú amb certes particularitats que demanen extremar les precaucions: 

 En tractar-se d’un lloc on no s’usa la mascareta, regeixen les mateixes mesures que pels equipaments de 

restauració. 

 Cal ventilar l’espai 15m abans del seu ús. 

 Es preferible, quan es faci ús de l’espai, deixar les finestres obertes. 

 En seure a menjar cal assegurar-se que deixem la distància mínima de 1,5 metres amb qualsevol dels 

altres companys 

 No es pot sobrepassar l’aforament. 

 Microones, nevera i cafetera 

o Caldrà netejar-se les mans abans d’usar-lo 

o Caldrà desinfectar els punts de contacte abans del seu ús 

o Caldrà netejar-se les mans després d’usar-lo 

 Estris de cuina 

o És obligatori netejar amb aigua i sabó adequadament el material d’ús comú, abans i després del 

seu ús. 

o És recomanable usar estris propis que es recolliran cada dia 
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Despatx direcció 

 El despatx de direcció és un espai d’ús personal usat per el Director i la Cap d’estudis. A causa de les seves 

mides, no es realitzaran reunions la despatx de direcció. A més, en ser un espai compartit per a dues persones, es 

prendran les següents mesures: 

 Ventilació de l’espia un mínim d’un cop al dia 

 Respecte de l’espai de treball de cada persona 

o Tots els objectes, papers, material i altres pertinences només podran estar a la taula personal 

o No es podrà usar cap material que no sigui d’ús exclusiu (material d’oficina, ordinador...) 

 A l’interior i en entrar i sortir caldrà respectar les mesures de distanciament 

Secretaria 

 La secretaria és un espai reservat per l’administrativa. No es podrà entrar i sortir de l’espai si no és 

estrictament necessari i, en cas de fer-ho, caldrà accedir-hi amb mascareta i evitar tocar cap objecte. 

 En absència de la secretària, accedirà a l’espai el Director del centre. 

 L’atenció a usuaris i personal es farà a través d’una mampara separadora. 

4.4.2.3. Préstecs 

 Banc d’instruments 

En el préstec d’instruments, distingirem dos supòsits: 

o Instruments clàssics 

Per als instruments de vent caldrà seguir les següents mesures: 

 Aquests instruments seran d’ús individual i només se’n podrà modificar el dipositari 

passats 15 dies del seu darrer ús i havent desinfectat l’instrument, especialment les zones 

de contacte bocal. 

o Instruments moderns (baix i guitarra elèctrica) 

Aquests instruments podran tenir un ús compartit respectant les següents mesures: 

 Abans de l’ús cal desinfectar les cordes amb alcohol i el cos i el mànec amb una solució 

sabonosa 

 Equips electrònics (amplificadors, altaveus...) 

Aquests equips tindran un ús compartit i, per tant, caldrà 

o Els equips electrònics hauran de ser desinfectats amb un drap humit amb alcohol de 96 graus 

especialment als potenciòmetres, nanses i totes les zones de contacte. 

4.4.2.4. Servei de Taquilla 

El servei de taquilla només es podrà utilitzar un cop al dia. Per a fer-ho caldrà seguir el següent protocol: 

 Sol·licitar el servei a la secretària 

 La secretària assignarà una taquilla i donarà una clau que haurà estat desinfectada prèviament  

 En usar la taquilla cal respectar la distància de seguretat de manera que si un altre usuari està utilitzant el 

servei caldrà esperar que acabi 

 L’alumne serà el dipositari de la clau 
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 En finalitzar l’ús, l’alumne ha de buidar completament la taquilla i col·locar la clau a la Caixa de Recepció 

de Claus que estarà a secretaria. Aquesta clau no s’usarà fins el dia següent i prèvia desinfecció. 

Per tal d’evitar pèrdues, les claus aniran acompanyades d’un clauer de plàstic de grans dimensions (5cm x 

5cm) que també serà desinfectat cada dia. 

4.4.3. Aforaments màxims 

Espais comuns i de treball 

ESPAI m2 Aforament  

Sala Professors 30,5m2 12 persones 

Menjador Professors 13,5m2 5 persones 

Despatx direcció 10m2 2 persones 

 

Aules 

AULA m2 Aforament grups estables Aforament subgrups 

Aula A, B, C i D 25m2 20 alumnes 10 alumnes 

Aula Annexa    

Polivalents 1, 2, 3 i 4 41,5m2 25 alumnes 17 alumnes 

Polivalent 5 60,5m2 30 alumnes 24 alumnes 

Pati butaques Auditori 90 butaques 90 alumnes 45 alumnes 

 

4.4.4. Protocols específics 

 Els protocols hauran de ser visibles als espais on es fa referència de forma visible. 

 El material de cada una de les aules i espais no es pot moure d’un espai a l’altre. Cada espai ha de tenir el 

seu material i cada material un lloc (inclosos faristols i cadires). 

4.4.4.1. Secretaria 

 El recorregut d’accés a l’atenció de secretaria haurà d’estar marcat i separat de l’espai acotat al vestíbul 

per a l’espera. 

 Al recorregut marcat d’accés haurà de tenir senyalitzada la distància recomanada de distanciament en cas 

d’acumulació de gent. 

 No pot haver més gent a la cua de la que permeti el distanciament. 

4.4.4.2. Aules d’instrument 

 Aquests espais no són d’ús de grups estables, i per tant caldrà prendre mesures addicionals. Totes les 

aules disposaran del següent material: 

 Taula per al professor 

 Taula per a l’alumne 

 3 faristols etiquetats 

A més, totes les aules disposaran de: 

 Paperera de pedal per a guants i altres elements de desinfecció 

 Pot de gel hidroalcohòlic a l’entrada 

 Rotlle de paper absorbent 
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Procediment per als alumnes 

 Abans d’entrar a l’aula  

o Netejar-se les mans i protegir-se el nas i la boca amb la mascareta. 

o Esperar que surti l’anterior alumne respectant les distàncies de seguretat (1,5 m) i mentrestant: 

 Aplicar-se gel hidroalcohòlic a les mans i deixar-lo assecar. 

 Esperar a que el tutor ens obri la porta. 

 Deixar sortir l’anterior alumne 

 Esperar la indicació del tutor per entrar 

 A dins de l  aula  

o Col·locar totes les nostres pertinences a l’espai assignat 

o Preparar el nostre instrument 

o Quan el professor ho indiqui, treure’s la mascareta 

o Evitar tocar de cara al professor 

o Els alumnes de clarinet, trompeta i trombó hauran de disposar un drap al terra a la zona on el seu 

instrument evacua l’aigua residual. Aquest drap l’hauran de recollir quan acabi la classe 

 En el seu defecte, i per alumnes petits, el professor pot disposar a l’aula d’un cubell i 

baieta de pal amb aigua amb dissolució de lleixiu i fregar la zona en acabar la classe. 

 Abans de sortir de l’aula 

o Col·locar-se la mascareta 

o Netejar el nostre instrument (excepte si és el piano o la percussió) en el lloc assignat i amb 

precaució. 

o Recollir totes les nostres pertinences, inclosos recanvis de canyes, papers en brut, partitures... 

o Esperar que el professor ens obri la porta 

 Fora de l’aula 

o Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic  

 

Procediment per al professor 

 Abans de la classe 

o Ventilar l’aula un mínim de 10m 

o Desinfectar-se les mans 

o Netejar les superfícies de contacte de l’alumne 

 Taula i cadira 

 Faristol 

 Teclat del piano 

 Banqueta del piano/bateria 

o Obrir la porta per deixar entrar i sortir els alumnes, deixant sempre la distància de seguretat 

 Durant la classe 

o En la mesura del possible, cal: 

 Mantenir la distància de seguretat 

 Portar la mascareta posada 

o Quan calgui entrar en contacte amb l’infant per raons professionals (recol·locació corporal, 

correcció postural...) caldrà: 

 Col·locar-se la mascareta 

 Col·locar-se uns guants no usats anteriorment. Aquests guants s’hauran de llançar a la 

brossa en finalitzar la classe. 

o Quan calgui tocar l’instrument de vent, es podrà retirar la mascareta, però caldrà tocar a una 

distància de l’alumne superior als 1,5m i en cap cas amb la campana/pavelló en direcció a 

l’alumne. 

o El professor de piano no tocarà el mateix piano que l’alumne. 
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o Els alumnes de percussió hauran de dur les seves pròpies baquetes. En cas de no disposar-ne, el 

professor de percussió pot permetre l’ús de baquetes especials amb les següents precaucions: 

 Desinfectar adequadament la superfície de contacte de la baqueta abans i després del 

seu ús amb el producte que es consideri idoni. 

 En finalitzar la classe 

o Assegurar-se que l’alumne no es deixa res 

o Acompanyar l’alumne a la porta 

o Fer entrar el següent alumne, si s’escau, havent realitzat tot el previst en el punt Abans d’entrar 

l’aula. 

 

4.4.4.3. Aules de Llenguatge 

 Les aules de Llenguatge són l’espai de convivència dels grups estables i, per tant, en el seu interior no 

caldrà prendre cap mesura específica. 

 Si que caldrà prendre les següents mesures en entrar a l’Aula en el cas que l’alumne vingui d’alguna 

classe de subgrup: 

Procediment per als alumnes 

 Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar 

Procediment per al professor 

 Abans de la classe 

o Ventilar l’aula un mínim de 10m 

o Anar a buscar el grup classe al lloc assignat d’espera 

o Netejar les superfícies de contacte, en el cas que no sigui la primera classe del dia 

o Netejar els material que caldrà usar: pantalla tàctil instruments Orff... 

 Durant la classe 

o Evitar en qualsevol cas el contacte i apropament innecessari als alumnes 

 En finalitzar la classe 

o Vetllar per una sortida ordenada, tenint en compte que els horaris dels alumnes poden canviar de 

forma individual. 

A més, les aules disposaran de: 

 Paperera de pedal per a guants i altres elements de desinfecció 

 Pot de gel hidroalcohòlic a l’entrada 

 Rotlle de paper absorbent 

4.4.4.4. Aules de tallers instrumentals 

 Es prendran les mateixes mesures que a l’apartat 3.4.4.2. A part, es prendran les següents mesures: 

 Els alumnes entraran respectant la distància entre ells 

 Durant la classe els alumnes estaran separats entre ells per 1,5m laterals i en cap cas tocaran el seu 

instrument de forma frontal entre ells. 

4.4.4.5. Assaig conjunts 

 Les aules d’assaig estaran col·locades en la disposició que aquí es contempla des de l’obertura del centre i 

fins el seu tancament. 

Es seguirà el següent protocol: 
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Procediment per als alumnes 

 Abans de l’assaig 

o Els alumnes entraran en ordre i amb la mascareta posada de forma obligatòria. 

o Cada alumne ocuparà el lloc (cadira) que se li ha assignat i muntarà el seu instrument al lloc, 

deixant les seves pertinences adjacents al lloc. 

 Durant l’assaig 

o L’alumne no podrà moure’s del lloc d’assaig 

o Els alumnes de vent poden (han) de tocar sense mascareta 

o Els alumnes de clarinet i metall han de tocar amb un drap a la zona d’evacuació de les aigües de 

l’instrument. 

 Disposició de l’assaig 

Es seguirà la següent distribució bàsica, que es pot anar repetint.  

5m 

     

     

     

      

     
                                                Direcció de l’assaig 

 En aquesta estructura, els següents instruments tenen una disposició específica: 

o Flautes: han d’estar en qualsevol cas a primera fila 

o Instruments de metall: han d’estar a la última fila i amb una separació que sigui el doble que 

s’estableix (1,5m) entre els altres instruments. En cas necessari, es poden posar a un lateral. En 

tot cas el pavelló de l’instrument no pot estar a menys de 3m de qualsevol altre músic. Si la sala 

no ho permetés, aquests instruments hauran de tocar separats per una mampara protectora de la 

resta d’instruments. 

o Instruments de corda: en el cas de tocar amb mascareta, no caldrà disposar els alumnes amb 

separació. 

 En finalitzar l’assaig 

o L’alumne recollirà totes les seves pertinences 

Procediment per als professor/s 

 Abans de l’assaig 

o Hauran de ruixar amb esprai alcohòlic cadires i faristols 

 Durant l’assaig 

o Hauran de dur la mascareta posada en tot moment 

o Mantindrà en tot moment la distància de seguretat amb els alumnes 

 Després de l’assaig 

o Hauran de ventilar l’aula durant un mínim de 10m 

4.4.4.6. Assaigs de cor 

 Els assaigs de cor es faran a l’Auditori. Es seguirà el següent protocol: 

Procediment per al professor 

 Abans de l’assaig 

 

5m 
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o Ventilar l’auditori un mínim de 10m 

o Deixar totes les portes d’accés obertes 

o Si hi ha hagut un altre grup previ, caldrà desinfectar les parts de contacte (reposabraços) de les 

cadires amb un drap humit amb alcohol  

 Durant l’assaig 

o Tancar personalment les portes d’accés a l’auditori. 

o Mantenir-se a un mínim de 5m de la primera fila de cantaires (el director es disposarà a l’escenari 

i els cantaires a partir de la 2a fila de butaques). 

o Si cal tocar el piano, prendre les mateixes mesures que es descriuen a l’apartat 4.4.1.3. 

 En finalitzar l’assaig 

o Ventila l’auditori durant un mínim de 10m 

Procediment per als alumnes 

 Abans de l’assaig 

o Els alumnes accediran a l’interior de l’auditori de forma ordenada i amb la mascareta posada. 

o En accedir es netejaran les mans amb gel hidroalcohòlic 

o No es tocaran portes, que han des restar obertes. 

o Cada alumne esperarà que el professor li assigni el lloc per seure. 

 Disposició de l’assaig 

o Els alumnes seuran en la següent disposició bàsica 

X   X   

 X   X  

  X   X 

X   X   

o Els alumnes podran cantar sense mascareta 

o Els alumnes han de deixar les seves pertinences a les cadires adjacents 

 

 Després de l’assaig 

o Recollir totes les pertinences 

o Col·locar-se les mascaretes 

o Sortir mantenint la distància de seguretat 

4.4.4.7. Concerts i actes 

 Tots els concerts i actes hauran de disposar un Pla de Seguretat Covid-19 específic que haurà de ser 

validat tant per la direcció del centre com per els responsables de l’Ajuntament. Aquest pla haurà de contenir, 

com a mínim: 

 Dates i horaris concrets 

 Alumnes afectats 

 Professors afectats 

 Previsió d’assistents 

o Caldrà llistat 

 Emplaçament 

o Escenari 

o Públic 

 Empreses subcontractades (sonorització, il·luminació, càtering...) 

o Pla de seguretat 

o Llistat de personal 



PLA D’OBERTURA DE L’EMM PAU CASALS DE VILADECAVALLS - 26 

 Planificació exhaustiva de l’acte 

 Mesures de prevenció adoptades en tots els moments de l’acte 

o Abans 

o Durant 

o Després 
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5. Pla de treball en cas de confinament 

5.1. Diagnosi prèvia 

Per tal de poder desenvolupar un pla de treball, durant el curs es farà una diagnosi de les capacitats 

digitals dels nostres usuaris a través dels tutors. Aquesta diagnosi ens ha de permetre: 

 Detectar possibles casos de bretxa digital 

 Detectar possibles casos de falta de recursos tecnològics 

Això ha de permetre als tutors adaptar el currículums i les metodologies a cada necessitat en cas de 

confinament. 

5.2. Actuació 

5.2.1. A nivell de centre 

 En cas de nou confinament, el centre potenciarà la comunicació digital a través de: 

 Lloc web 

o Convertir el lloc web en un punt de referència de l’escola 

o Dins el lloc web, es potenciarà els llocs de Google Sites dins les aplicacions de la Xtec, com a eina 

de treball 

o El lloc web a d’esdevenir una eina bàsica de comunicació 

 Potenciació del canal de Youtube dins el domini de la Xtec com a eina de participació 

 Ús de les xarxes Facebook i Instagram com a eina de divulgació 

 Us generalitzat del meet com a eina de videoclasses i vídeoreunions 

 Telèfon mòbil 

o Activació del telèfon mòbil de l’escola com a telèfon de referència, desviant-hi el telèfon fixe, 

esdevenint la Secretaria Virtual de l’escola. 

5.2.2. A nivell acadèmic 

 En cas de nou confinament, es procedirà a considerar tots els alumnes com a Adaptacions Curriculars, 

atenent a les necessitats de cada una de les famílies. Això implicarà: 

 Adaptació dels continguts a la realitat de cada alumne 

 Adequació dels processos avaluadors 

 Adaptació dels Informes d’Avaluació 

 Supressió dels Tallers Instrumentals (45m Col·lectius + 30m quinzenals) que passaran a ser classes 

individuals setmanals de 30m 

5.2.3. A nivell docent 

 Llenguatge Musical 

o Cicle Infantil (P4 – Campanetes): Els alumnes disposaran d’un “Dossier de Classe” que serà l’eina 

de treball dels alumnes en cas de confinament. Es faran tutories virtuals amb les famílies un cop 

al mes de 30m per fer el seguiment. 

o Programa Bàsic: Es passarà a treballar amb la plataforma Aula Virtual de forma regular; es 

mantindrà una sessió de 45m setmanals virtual per repassar tasques 

o Programa Avançat: Es passarà a treballar amb eines on line proposades pel professor; es 

mantindrà una sessió de 45m setmanals per repassar tasques. 

 Instrument 
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o Els professors d’instruments adaptaran les metodologies d’ensenyament/aprenentatge 

potenciant la digitalització que ja s’haurà treballat a l’aula (ús de micròfons, gravacions, edició 

simple amb programes bàsic d’edició (tipus Audacity). 

o Es mantindrà el temps de classe assignat 

 Conjunt 

o Treball per projectes digitals basats en l’edició d’àudio i presentació als canals digitals de l’escola. 

Els projectes poden ser la continuïtat dels iniciats a l’aula o de nous, però en tot cas han d’estar a 

la nova realitat que suposa en confinament, sobretot en dificultat d’execució en grup. 

o Es potenciarà la pertinença al grup establint una sessió virtual de control de 30m al mes, en el cas 

que el confinament duri més d’un mes. 

5.3. Pla de Digitalització (fase2) 

 Per tal de preveure una nova situació de confinament, es treballarà un Pla de Digitalització que busca 

donar les competències digitals tant a alumnes com a familiars i professors que han de facilitar seguir la tasca 

educativa a distància. 

Objectius fase 2 (2020-21) 

Aquest curs 2020-21 iniciem la Fase 2 del projecte amb els següents objectius: 

1. Fer extensiu el projecte Aula Virtual fins a B4 

2. Reconduir les xarxes socials (Instagram i Facebook) adaptant-les als criteris establerts des de Comunicació 

3. Potenciar la nova web de l’escola com a eina de comunicació entre usuaris i escola 

4. Donar eines suficients als nostres usuaris per poder continuar de forma virtual el seu aprenentatge en cas 

d’una situació que obligui a la interrupció del servei presencial o impedeixi a l’alumne/a, de forma 

puntual, l’assistència al centre. 

Per poder assolir els objectius plantejats, proposem les següents actuacions: 

 1a. Adaptació dels continguts des d’Iniciació fins a B4 als proposats per la plataforma Aula Virtual que 

esdevindrà el material bàsic de curs per als alumnes. 

 1b. És indispensable, com ja es va traslladar en el seu moment, disposar de dos pissarres digitals per tal de 

poder un mínim de 2 classes simultànies amb aquest recurs, del tot imprescindible. Els sistema d’horaris i l’aulari 

obliga a la realització simultània de fins a 3 grups de Llenguatge Musical. Actualment es disposa d’una sola 

pissarra digital mòbil. 

 2a. Tancament de les xarxes actuals (Instagram i Facebook) 

 2b. Creació de noves xarxes des de dispositius i comptes propis de l’escola, pel que caldrà disposar d’un 

telèfon mòbil d’ús corporatiu. 

 3a. Dotar de recursos la nova web i fer-ne una correcte difusió, també a través de la web i xarxes de 

l’Ajuntament 

 4a. Crear espais de treball (semipresencials) per a les assignatures teòriques a partir de B3 (4t de primària) 

i fins Avançat 2 (2n ESO). Aquests espais seran concebuts com a Intensiu TIC i el seu funcionament serà similar al 

d’altres opcions d’ensenyament a distància (UOC, UNET...) però amb un component de semipresencialitat. Els 

continguts seran idèntics als presencials. 

 4b. Potenciar l’ús de les tecnologies aplicades a la música en altres assignatures de l’escola de caràcter 

pràctic. 
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ANNEX 1 – Declaració Responsable 
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ANNEX 2 - Llista de comprovació de símptomes per a les famílies 

 Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquets 

símptomes presenta: 

□Febre o febrícula 

□Tos 

□Dificultat per respirar 

□Congestió nasal 

□Mal de coll 

□Mal de panxa 

□Vòmits 

□Diarrea 

□Malestar 

□Dolor muscular  

 

 Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé (si es tracta d’un altre infant o adolescent de la 

unitat familiar utilitzeu la primera llista), marqueu amb una creu quins d’aquests símptomes presenta: 

 

□Febre o febrícula 

□Tos 

□Dificultat per respirar 

□Falta d’olfacte o gust 

□Mal de coll 

□Calfreds 

□Vòmits 

□Diarrea 

□Malestar 

□Dolor muscular 

 
 Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que us poseu en contacte 
amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho. 
 En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre 

equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 
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ANNEX 3 - Llista de comprovació per a l’obertura del centre educatiu a l’inici de curs 

Acció C  F 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?  x 

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?  x 

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les que presentin 
condicions considerades de risc o que estiguin embarassades es posin en contacte amb el Servei 
de Prevenció de Riscos Laborals?  

 X 

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció (mascaretes)?  x 

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?  x 

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?  X 

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de 
protecció i prevenció? 

 X 

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de protecció i 
prevenció? 

 X 

Totes les famílies han signat la declaració responsable?  
 

X  

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant les entrades i les sortides del 
centre educatiu? 

 x 

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari epidemiològic?  x 

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació a distància en cas d’un 
nou confinament? 

 X 

 


