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INTRODUCCIÓ 
 

El Pla d’Actuació del Taller de Músics ESEM estableix les bases per a dur a terme un curs 

amb les màximes garanties. Aquest Pla es presenta amb l’objectiu d’establir els criteris i 

les mesures de prevenció general que seguirà la institució per a garantir l’activitat 

presencial al centre. Totes les mesures i criteris que s’exposen podran ser susceptibles de 

canvis en funció de l’evolució de l’emergència sanitària. 

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL I EN CAS 

DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE 
 

El Taller de Músics vol garantir un aprenentatge 100% presencial i un espai segur. Per dur 

a terme aquest propòsit es seguiran estrictament les instruccions sanitàries, juntament 

amb l’assessorament extern de la companyia de Riscos Laborals (Previlabor). 

 

Dins de les mesures que continuarem aplicant tenim: 

 

 La reducció de ràtio de les aules, que no superaran mai l’aforament del 50% total de 

l’aula. 

 L’ús obligatori de la mascareta durant tota l’estada al centre. Només se la podran 

treure cantants i instrumentistes de vent, sempre que puguin mantenir una distància 

mínima de 2 metres i estiguin fent l’activitat que se’ls requereix en aquell moment 

(cantar o tocar). Després caldrà que la portin sempre posada. 

 Ventilació constant de les aules i passadissos del centre a través de l’extracció de 

l’aire creant un circuit renovat amb l’exterior. S’han instal·lat filtres específics per a 

purificar la sortida de l’aire acondicionat dins de les aules, que permet una ventilació 

periòdica de tots els espais de l’ESEM. 

 Els 1.300 m2 que conformen el Taller de Músics ESEM s’higienitzaran i desinfectaran 

de forma diària mitjançant productes virucides d’alta efectivitat autoritzats pel 

Ministeri de Sanitat. 
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 Es continuarà amb el protocol exhaustiu de neteja dels instruments que es 

comparteixen al centre posant a l’abast de tots els professors i alumnes material de 

desinfecció específics. Els instruments han de ser desinfectats abans i després 

d’utilitzar-se. Aquests productes són proporcionats per l’empresa de neteja i són 

específics per no fer malbé la fusta i lacats. Des del Taller de Músics ESEM és creu 

important continuar mantenint aquesta mesura tot i que s’ha comprovat que el virus té 

menys virulència sobre les superfícies. 

 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 del centre.  

 A la porta d’accés hi haurà tot el material necessari per a que qualsevol persona que 

accedeixi a l’ESEM pugui desinfectar-se. Se seguirà prenent la temperatura dels 

assistents.  

 Hi ha instal·lats vinils a terra per a marcar els fluxos de circulació dels estudiants cap 

a les aules, així com una marca per a salvaguardar els 2 metres de seguretat amb el 

personal de secretaria. 

 El centre té material de protecció com estores desinfectants, gels hidroalcohòlics,  

mascaretes i líquids desinfectants de superfícies que estan a disposició de tot el 

personal que passi per les instal·lacions. També hi ha instal·lats filtres específics per a 

purificar la sortida de l’aire condicionat dins de les aules. 

 Es garanteix la distància interpersonal mínima de 1,5 metres entre les persones. 

 

Mentre hi hagi risc de contagis hem permès que totes les persones relacionades amb el 

centre puguin seguir la seva formació de manera telemàtica, ja siguin estudiants, docents 

o bé personal d’administració, amb els següents problemes greus: 

 Malalties que afectin al sistema immunitari 

 Malalties respiratòries greus 

 Malalties cardíaques greus 

 Altres com diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat 

greu... 

 Persones que convisquin amb altre persones d’alt risc i puguin ser susceptibles a 

contagis.  
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Durant el curs passat, a l’ESEM es van dur a terme diversos cursos de formació per al 

professorat amb la intenció de facilitar el treball virtual i d’aprofitar aquesta necessitat 

sobrevinguda per a 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 que obligui 

impartir les classes de manera telemàtica, el professorat i l’equip del centre estarà 

preparat per seguir amb la màxima normalitat la tasca acadèmica de forma virtual.  

Els aïllaments per a les persones que donin positiu de Covid-19 i les quarantenes 

preventives seran d’un període de 10 dies. En el cas d’estar en quarantena, les classes es 

podran seguir de manera telemàtica. Les persones amb pauta de vacunació completa i/o 

que han passat la Covid-19 en els últims 6 mesos estaran exemptes de fer la quarantena.  

En els hipotètics escenaris de virtualitat, cal diferenciar:  

CLASSES INDIVIDUALS 

 Cada docent acordarà amb l’estudiant el dia i hora per a 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 habitual de la 

classe presencial.   

 En el supòsit que sigui el/la docent 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’estudiant no disposi d’instrument a casa 

(bateria, contrabaix…), pot ocupar la seva aula per a seguir la classe telemàtica.  

 

CLASSES COL·LECTIVES 

 En el cas de confinament de tot el grup, les classes passaran a fer-se de manera 

telemàtica. 

 En el cas de quarantena preventiva de la persona docent, totes les classes passaran a 

fer-se de manera telemàtica i el personal del centre s’encarregarà d’avisar l’alumnat. 

 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 

per tal que l’alumnat que està en quarantena s’hi pugui connectar. Per poder dur a 

terme les classes telemàtiques amb garanties de qualitat, el Centre garantirà la 

connexió wi-fi i té assignada una llicència gratuïta de Microsoft Teams tant al 

professorat com a l’alumnat. El centre, 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’ESEM i seran únicament emprats per al seu ús 

acadèmic. 
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ORGANITZACIÓ DE GRUPS 

D’ALUMNAT, PROFESSORAT I ESPAIS 

En el sistema informàtic de gestió del centre es pot consultar la composició de cadascun 

dels grups de l’ESEM: nombre d’alumnes, docent que imparteix l’assignatura a cada 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. 

Si l’alumnat o el professorat reserva alguna aula per a 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 el nom de qui n’ha fet ús per tal de poder realitzar la traçabilitat dels possibles 

contagis. 

Se seguirà utilitzant l’eina Traçacovid que el Departament d’Educació i el Consorci 

d’Educació de Barcelona ha posat a l’abast dels centres educatius. El curs anterior ja va 

estar activa amb la gestió de casos i els confinaments de tota la comunitat ESEM. 

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, que no hagin passat la Covid-19 en els 

darrers 6 mesos o que es troben en alguna de les situacions següents:  

− Estar 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. 

− Convivent d’una persona diagnosticada de Covid-19.  

− Convivent d’una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una 

altra prova de diagnòstic molecular, sempre i quant no es tracti d’un contacte 

estret asimptomàtic o que s’hagi fet una PCR per cribratge.  

− Trobar-se en període de quarantena domiciliària per ser  contacte estret 

d’alguna persona diagnosticada de Covid-19. 

 

 

 



PLA D’OBERTURA 

CURS 2021-2022 

  
 

tallerdemusics.com 

 

 

 

 

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

Tant estudiants com professorat hauran de signar una declaració responsable a principi 

de curs a través de la qual: 

 Es far constar que coneixen la situació actual de pandèmia i el risc que això 

comporta. Per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada 

moment. 

 Es comprometen a no venir al centre en cas que presentin simptomatologia 

compatible amb la Covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies. També a 

comunicar-ho immediatament a la direcció de l’ESEM per tal de prendre les mesures 

oportunes. 

El protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de cas de Covid-19 dins l’ESEM 

serà el següent: 

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

 S’assegurarà que la persona dugui una mascareta quirúrgica, tant la persona que ha 

iniciat símptomes com la que es quedi al seu càrrec. 

 En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà a la família i al 061. 

 S’actualitzarà a la plataforma Traçacovid. 

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, que estan disponibles en diversos punts del 

centre.  

Davant d’un cas Covid-19, l’equip directiu de l’ESEM haurà d’informar a la comunitat 

docent i als alumnes de les mesures i actuacions que ha de seguir el centre educatiu. 

La persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per a 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. 

 

 


