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PROTOCOL DE NETEJA 
D’INSTRUMENTS I EQUIPS DE MÚSICA
ADAPTACIÓ D’UN PROTOCOL DE DESINFECCIÓ I MANIPULACIÓ D’INSTRUMENTS 
Taller de Músics, juny 2020 
A continuació, es detallen totes les indicacions per desinfectar i manipular els instruments musicals i accessoris de 
l’escola superior. Seguint aquest protocol evitarem la propagació del virus.

Preguem que s’apliquin d’una manera responsable i meticulosa per poder assegurar totes les mesures de seguretat dins 
d’aquesta nova situació en la que ens trobem.

És per això que els músics hauran d’estar alerta a símptomes com febre, tos o pèrdua de l’olfacte i del gust i, en la 
mesura del possible, caldrà no tenir contacte amb altres persones aplicant mesures d’aïllament. Cal evitar donar la mà, 
petons, abraçades, tocar-se ulls, nas o boca, ja que faciliten la transmissió.  
  
També és important no fer servir, en la mesura del possible, el material compartit*. A partir d’ara i fins nou avís, ca-
dascú haurà de portar el material necessari per a les classes i assajos: instruments, jacks, micròfons, baquetes, afina-
dors, pues de guitarra, metrònoms, etc., exceptuant els pianos, violoncels, contrabaixos i saxo baríton. 

*En cas de compartir material, aquest s’ha de desinfectar cada cop que passi d’una persona a una altra. 

ESPAIS
| Neteja i desinfecció diària del centre: els punts crítics són la porta d’entrada, les manetes de les portes, els 
interruptors, els lavabos, etc. Aquesta desinfecció la farà l’escola superior amb una empresa professional. 
| Control d’accés al centre: només hi podrà accedir al centre l’alumnat, el professorat i el personal de secretaria i 
direcció. 
| Seguretat personal: l’alumnat, el professorat i el personal de gestió ha de portar el seu propi material de segure-
tat i mascareta. Les màquines de vending de l’escola superior oferiran aquest material.
| Zones comunes i aules: a les zones de pas general de persones i a les aules hi haurà dispensadors de gel hidro-
alcohòlic.
| Aula d’informàtica i sala de professors: quan es deixi l’aula, el professorat i l’alumnat netejaran el teclat i la 
taula. Per al desenvolupament de la classe, s’haurà d’utilitzar material propi com paper, llibretes, llapis, bolígrafs, 
pen drives, etc. 
| Biblioteca: no es farà préstec de llibres ni cd’s fins a nova ordre. 
| Font d’aigua:  s’ha de tenir cura de no tocar les aixetes amb la boca d’ampolles quan s’omplin. 
| Aire condicionat: ha de funcionar sempre amb la màxima renovació d’aire. Cada dia caldrà ventilar el centre al 
matí i a la nit, obrint portes i finestres un mínim de 10 minuts.
| Classes teòriques: seran d’un màxim de 15 alumnes, respectant la distància de seguretat.
| Big bands: poden assajar per seccions per afavorir la ràtio d’un màxim de 15 persones i la distancia de seguretat.
| Reunions i tutories: possibilitat de fer-les on-line o a la sala de professors.
| El protocol s’explicarà a l’alumnat, professorat i personal de gestió i es podrà trobar tota la informació als pas-
sadissos i les aules del centre.



COM DESINFECTAR ELS INSTRUMENTS?
 
El producte que s’utilitzarà per la neteja dels instruments serà Sanit Bio Pharma, proporcionat per la pròpia escola supe-
rior, en una proporció de 20 ml cada 2 L d’aigua, aproximadament.

| PIANO: netejar tecles, cos i tapa amb la solució desinfectant després de cada ús.

| INSTRUMENTS DE VENT:  en aquest tipus d’instrument és important respectar la distància de segure-
tat de 2 metres degut al moviment de l’aire que generen. L’intercanvi de boquilles, canyes, cordes d’instrument, 
cap de la flauta, tudells de fagot, saxofon, etc., no es recomanable. Després del seu ús, caldrà netejar-los amb 
el producte mencionat amb anterioritat, a excepció de la boquilla del clarinet que no ha d’estar en contacte amb 
humitat. 
Caldrà recollir en un recipient el líquid de condensació que generen alguns instruments de vent com el saxo, el 
clarinet, la trompeta o el trombó, per a que no caigui a terra. 

| TUDELLS: es poden netejar amb sabó i aigua corrent.
| BOQUILLES DE METALL: netejar amb aigua i aigua oxigenada.

| BATERIA: els plats es poden netejar amb la solució de neteja d’instrument.

| ACCESSORIS PER LES CLASSES DE VEU: 

| CADA ALUMNE HAURÀ DE PORTAR EL SEU MICRÒFON. En el cas que no se’n tingui, l’escola en propor-
cionarà un que s’haurà de desinfectar. Cal tenir en compte que, si no hi ha temps suficient per netejar-lo just 
després del seu ús, aquell micròfon no es podrà proporcionar de nou. És per aquest motiu que preguem que 
cada alumne porti el seu, si en té. 
| S’EVITARÀ CANTAR CARA A CARA I RESPECTAR ESCRUPOLOSAMENT LA DISTÀNCIA DE SEGURE-
TAT DE 2 METRES. S’haurà d’utilitzar pantalla protectora d’ús personal, que el propi alumne haurà de portar 
de casa. 
| CORALS: les últimes informacions de les que disposem, aconsellen un màxim 10 persones a una distància 
de 2 metres, i 30 minuts de classe perquè hi hagi temps de ventilar la sala. Cantar deixa més gotes en l’aire 
que altres activitats. 

| CORDES: GUITARRA, BAIX, VIOLONCEL, VIOLÍ. En la mesura del possible, es prega que cadascú 
porti el seu instrument. En el cas que no es tingui, el centre el prestarà i s’haurà de netejar completament amb pa-
per, gasa o tovalloleta aplicant el producte desinfectant o amb una solució de 50% d’aigua i 3% d’aigua oxigenada.

| PERCUSSIÓ: tots els instruments que tinguin mànec pel seu ús com per exemple el güiro, el pal del güiro, les 
baquetes de bateria, les maraques, els tubs de percussió o els pals del xilòfon s’hauran de desinfectar amb paper, 
gasa o tovalloleta aplicant el producte desinfectant o amb una solució de 50% d’aigua i 3% d’aigua oxigenada.
Els instruments que es toquin directament amb les mans com congues, maraques, triangle, cajón o timbals 
s’hauran de desinfectar per la base on hi ha hagut el contacte amb les mans.



COM DESINFECTAR ELS ACCESSORIS DELS INSTRUMENTS?
| AFINADOR
| SAGETA
| CABLES (JACK, CANON, MINIJACK…)
| METRÒNOM
| PÚES 

Cada vegada que s’utilitzi algun d’aquests accessoris cedits pel centre, caldrà DESINFECTAR-LO amb una gasa o tova-
lloleta aplicant el producte desinfectant o amb una solució de 50% d’aigua i 3% d’aigua oxigenada, abans de retornar-los. 
Si un alumne deixa micròfons/cables o d’altres accessoris a la mateixa classe per a que siguin utilitzats per un altre 
grup, caldrà deixar-los desinfectats.

ALTRES ENLLAÇOS D’INTERÈS:

Instruments Hygiene for Musicians Covid19: https://www.volkweinsmusic.com/pages/special 

Covid-19 y la higiene de los instrumentos 
https://www.nuestrasbandasdemusica.com/noticias/noticias-nbm/mas-cosas/13848- covid-19-y-la-higiene-de-los-
instrumentos-de-musica.html 

ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA DE ALTO RENDIMIENTO
https://www.esmarmusic.com/estimacion-riesgo-infeccion-coronavirus-ambito-musica/
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