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PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE PER AL CURS 

2021-2022 EN EL MARC DE LA PANDÈMIA  

PER COVID-19 

 

1 ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM 

L’ACTUAL I EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE 

L’activitat docent al curs 2021-2022 es preveu que sigui 100% presencial. Per això, hem buscat les 
fórmules organitzatives que garanteixin la màxima presencialitat de tot l’alumnat.  

Dins d’aquestes mesures, seguim amb la reducció de ràtio de la majoria de classes col·lectives a un 
màxim de 6 alumnes per aula (tal i com vam dur a terme el curs passat); així podem garantir la 
distància interpersonal mínima d’1,5 metres.  

No obstant això, també la considerem essencial avui dia la docència virtual, ja que ens aporta noves 
eines d’aprenentatge que ens ajuden a desenvolupar capacitats i aptituds molt necessàries i 
aplicables al sector educatiu i musical. 

Durant el curs passat, l’Escola s’ha anat adaptant a la docència telemàtica i han sorgit moltes 
iniciatives que han enriquit les propostes educatives. Es van dur a terme diversos cursos de 
formació per als docents amb la intenció de facilitar el treball virtual i d’aprofitar aquesta 
necessitat sobrevinguda per crear expertesa digital entre el professorat. És per tot això que, si hi 
hagués un nou cas de confinament parcial, o en el supòsit d’un tancament obligat de l’Escola que 
ens faci dur a terme les classes de manera telemàtica, el professorat i l’equip del centre estarem 
preparats perquè l’alumnat pugui seguir amb la màxima normalitat la seva formació acadèmica de 
forma virtual.  

Les entitats responsables de la decisió sobre el tancament total o parcial de l’Escola són els serveis 
territorials de vigilància epidemiològica i les autoritats sanitàries. En cap cas serà decisió única de 
l’Escola. Si es donés la situació del tancament obligat (total o parcial) del centre, se seguirà 
l’activitat docent de manera telemàtica. 

Pel que fa a aïllaments (que han de fer les persones que han donat positiu per covid-19) i 
quarantenes (període de confinament que realitzen els contactes estrets), ambdós períodes seran 
de 10 dies. En el cas d’estar en quarantena, les classes seguiran de manera telemàtica. Cal dir, però, 
que les persones amb pauta de vacunació completa1 i/o que han passat la covid-19 en els darrers 6 
mesos estaran exemptes de fer la quarantena.  

 
1 Es considera pauta de vacunació completa un cop passats els 14 dies després de la segona dosi amb Pfizer, Moderna i AstraZeneca o 
després de la dosi única de Janssen. També es considera pauta de vacunació completa als més de 2 mesos després d'haver passat la covid-
19 i 14 dies després de la primera dosi d'alguna de les vacunes. 
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En els hipotètics escenaris de virtualitat, cal diferenciar:  

• Classes individuals:  

o El/la professor/a acordarà amb l’alumne/a el dia i hora per recuperar aquella classe de 
manera telemàtica. En el cas de voler continuar amb el mateix horari establert, el/la 
professor/a podrà fer la classe de manera telemàtica des de l’aula on normalment es du 
a terme la classe presencial.   

o En el supòsit que sigui el/la professor/a qui ha d’estar en quarantena preventiva, totes 
les seves classes passaran a fer-se de forma virtual i el personal del centre s’encarregarà 
d’avisar al seu alumnat. En el cas que l’alumne/a no disposi d’instrument a casa (bateria, 
contrabaix…), pot venir a la seva aula per fer la classe telemàtica amb el/la professor/a.  
 

• Classes col·lectives:  

o En el cas de confinament de tot el grup-classe: les classes passaran a fer-se de manera 
telemàtica. 

o En el cas de quarantena preventiva del professor/a: totes les classes d’aquell/a 
professor/a passaran a fer-se de manera telemàtica i el personal del centre 
s’encarregarà d’avisar a tot el seu alumnat. 

o En el cas de confinament parcial d’un grup-classe: en el supòsit que un o més alumnes 
del grup hagin d’estar en quarantena preventiva, la classe seguirà de forma presencial 
dins del seu espai i horari establert, però es farà una connexió telemàtica perquè aquells 
alumnes que estan en quarantena s’hi puguin connectar de forma virtual.  

Per poder dur a terme les classes telemàtiques amb garanties de qualitat, l’Escola garantirà la 
connexió wifi i atorgarà una llicència gratuïta de Microsoft Teams tant al professorat com a 
l’alumnat. L’Escola, a més, en cas que es necessitin per la classe virtual, prestarà els dispositius per 
tal de poder fer la connexió telemàtica. Aquests dispositius són d’ús exclusiu dins de l’Escola i 
seran únicament emprats per al seu ús acadèmic. 

 

2 ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS 

En el programa informàtic de gestió del centre podem consultar la composició de cadascun dels 
grups de l’Escola: nombre d’alumnes, professor que imparteix la classe en el grup, personal de 
suport (en el cas dels Combos), l’espai que ocupa i el seu horari. Aquesta eina facilita la tasca en el 
cas de rastreig de contactes d’algun possible cas positiu de covid-19. 

Com sempre s’ha fet a l’Escola, si l’alumnat o el professorat reserva alguna aula per estudi personal 
o assaig fora de les seves hores de classe, a la Secretaria del centre quedarà anotada l’aula 
reservada, el dia, l’hora i tot l’alumnat i/o professorat que n’han fet ús per tal de poder estudiar la 
traçabilitat dels possibles contagis. 
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Cal tenir en compte en tot moment les mesures de prevenció personal: 

• Distanciament físic d’1,5m i ús de les mampares protectores. 

• Higiene de mans:  

o A l’arribada i sortida de l’Escola 

o Abans i després d’anar al lavabo. 

o Abans i després de canviar d’activitat. 

o Com a mínim, una vegada cada dues hores. 

o L’Escola disposa de diversos punts de rentat de mans amb disponibilitat de sabó i 
tovalloles d’un sol ús. A totes les aules i zones comunes hi ha disponible solució 
hidroalcohòlica. 

• Ús de mascareta (higiènica amb compliment de la norma UNE) obligatori a tot el centre. 

• Ventilació de les aules sempre entre classe i classe. 

 

A part d’aquestes mesures, l’Escola n’aplica d’altres addicionals encara que no són de caire 
obligatori per part de les autoritats sanitàries: 

• Neteja de les soles de les sabates amb les estores desinfectants a l'entrada de cada local del 
centre. 

• Desinfecció de tot el material compartit després de cada ús. És possible compartir el material 
de l'Escola, però, en la mesura del possible, es recomana que cadascú porti el seu propi. 

• Control de temperatura a l'entrada del centre. 

• Control d'assistència per facilitar el rastreig de possibles contactes estrets en cas d'un positiu al 
grup. 

 

3 ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

 

El fet que la nostra Escola estigui distribuïda en diferents locals al volant del carrer Requesens, 
facilita que no hi hagi concentració d’alumnat en un accés determinat a les hores d’inici i final de 
les classes.  
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Així mateix, la nostra extensa jornada lectiva, de 10h a 22h, també ajuda a que no es produeixin 
aglomeracions d’estudiants. De totes maneres, en els passadissos i espais compartits, cal dur 
obligatòriament la mascareta i procurar mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres. 

No podran accedir al centre les persones: 

• Amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

• Que es trobin en aïllament per diagnòstic de Covid-19. 

• Sense la pauta de vacunació completa i que no han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos i 
que es troben en alguna de les situacions següents:  

o Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular 
(excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el centre educatiu). 

o Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.  

o Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova 
de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no si es tracta d’un contacte estret 
asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge).  

o Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades com a 
contacte estret2 d’alguna persona diagnosticada de covid-19. 

 

A la porta d’accés a l’Escola hi haurà una persona de l’equip del Taller de Músics Escola de Música 
encarregada de controlar que tothom que hi entri porti una mascareta (li en facilitarà una en cas 
de no portar-ne), de prendre-li la temperatura mitjançant un termòmetre digital per infrarojos, de 
fer-li rentar les mans amb solució hidroalcohòlica i de desinfectar-se la sola de les sabates a 
l’estora higienitzant.  

 

4 PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

 

Els alumnes, o familiars en cas de menors d’edat, han de fer-se responsables del seu estat de salut. 
A l’inici de curs, caldrà signar una declaració responsable a través de la qual: 

• Es far constar que són coneixedors 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. 

 
2 Es considera contacte estret si s’ha estat en contacte amb una persona que ha donat positiu per Covid-19 a una distància 
inferior a 2 metres, més de 15 minuts i sense mascareta. 
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• Es comprometen a no venir a l’Escola en cas que presentin simptomatologia compatible amb la 
Covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als 
responsables de l’Escola per tal de prendre les mesures oportunes. 

El protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de cas Covid-19 dins l’Escola serà el següent: 

1. S’acompanyarà la persona a un espai separat d’ús individual. 

2. Assegurar-se que la persona duu una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 
símptomes, com la que quedi al seu càrrec). 

3. En cas de ser menor d’edat, es contactarà amb la família per tal que vinguin a buscar-lo/a. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat3 es trucarà també al 061. 

5. Tot el material d’ús compartit que hagi pogut tocar aquella persona serà meticulosament 
netejat i desinfectat. En el cas de materials d’un sol ús, seran dipositats dins de bosses 
d’escombraries en papereres amb tapa, les quals estan disponibles en diversos punts a tota 
l’Escola.  

6. L’equip directiu de l’Escola, davant d’un cas Covid-19 haurà d’informar la comunitat docent, 
alumnes i famílies de les mesures i actuacions que ha de seguir el centre educatiu. 

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. 

En cas que finalment es confirmi el cas positiu, Salut Pública serà l’encarregada de la identificació, 
aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

 

5 PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

 
Els locals que conformen el Taller de Músics Escola de Música s’higienitzen i desinfecten 
diàriament mitjançant productes virucides d’alta efectivitat autoritzats pel Ministeri de Sanitat i a 
càrrec d’una empresa externa especialitzada. 
 
El Taller de Músics Escola de Música ha fet la desinfecció i higienització de tots els filtres d’aire 
condicionat a càrrec de personal especialitzat en aquests tipus de filtres i aparells.  
 
Pel que fa a la neteja i desinfecció dels instruments i materials de l’Escola, per a aquest curs: 

• Es recomana que cada alumne/a dugui el seu instrument i materials (cables, micròfons, 
baquetes, adaptadors, pues…) que hauran de ser d’ús exclusiu. En cas d’instruments d’ús 
compartit (bateries, pianos, contrabaixos), caldrà que, en finalitzar la classe, l’alumne/a segueixi 
el protocol de neteja i desinfecció proposat per l’Escola i visible en totes les aules del centre. 

 
3 Es consideren símptomes de gravetat: dificultat per respirar, vòmits, dolor abomina intens, diarrea freqüent, confusió, 
etc. 
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L’Escola posarà a l’abast del professorat i alumnat el material de desinfecció. Aquests productes 
seran proporcionats per l’empresa de neteja i són específics per no fer malbé la fusta i lacats 
dels instruments. 

• En el supòsit d’instruments de vent compartits, l’alumne/a cal que disposi d’embocadura 
pròpia. 

Atès que les aules i els espais són compartits entre diferents grups i alumnat, en finalitzar cada 
classe, el professorat es farà càrrec de ventilar l’aula un mínim 10 minuts. És el temps que es triga 
normalment entre els canvis de grup-classe. L’alumnat desinfectarà amb solució hidroalcohòlica 
tots aquells estris que s’hagin utilitzat durant la classe seguint el protocol que els haurem fet 
arribar i que estarà visible a totes les aules.  


