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PLA D’OBERTURA I ORGANITZACIÓ 
Curs 2020-2021 

 

El pla de reobertura del CEM té com a objectiu establir el cronograma i els processos a 

desenvolupar per a la reobertura del centre amb els protocols de seguretat i prevenció per la 

COVID-19 establerts per les autoritats sanitàries, i garantir la logística del nivell d’activitat docent i 

de serveis establerta pel Departament d’Educació i la Direcció del Centre. 

 

El curs 2020-2021 començarà el dilluns 14 de setembre. 

 

Aquest pla té 3 objectius: 
 

• Prioritzar la prevenció i la salut de tota la comunitat educativa del CEM seguint les 

indicacions de les autoritats sanitàries i treballar sota la supervisió dels responsables de 

prevenció del CEM. 

• Fer possible l’activitat educativa i els recursos d’aprenentatge que estableix la Direcció del 

centre i el Departament d’Educació i en les fases i formats que es contemplin en funció del 

grau d’obertura i de restabliment de serveis. 

• Aportar la informació necessària a tots nivells per què les famílies tinguin clar com actuar. 

 

Protocols de referència 
 

Per a l’elaboració d’aquest pla es tindrà en compte el següent marc de referència: 
 

• RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de 

protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la 

infecció per SARS-CoV-2. 

• Instruccions per al curs 2020-21 del Departament d’Educació de 30 de juny de 2020. 

 

 

EIXOS D’ACTUACIÓ 
 

El pla es vertebrarà en 3 eixos d’actuació:  prevenció i salut, activitat educativa i traçabilitat. 

 

1. PREVENCIÓ I SALUT 
 

Regulació de l’accés i protecció dels diversos col·lectius de la comunitat educativa del CEM: 

• Personal docent. 

• Personal no docent. 

• Alumnat 

• Personal extern: establir mecanismes de control d’accés per a cada cas: 

o Personal d’empreses amb presència habitual a l’Escola: neteja. 

o Personal d’empreses amb presència puntual a l’Escola: transports instruments, 

manteniment instruments, transport, paqueteria i correspondència (retorn i 

recollida), manteniment general. 
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Protecció individual 
 

Indicacions generals: 

• Ús  de mascareta a partir dels 6 anys 

• Mantenir la distància interpersonal d’1,5m. 

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

• Evitar utilitzar equips, dispositius i materials d’altres persones. 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. 

 

 

2. ACTIVITAT EDUCATIVA 
 

El CEM preveu diverses fases i formats per al curs 2020-2021 que permetin en tot moment garantir 

l’activitat educativa dels alumnes.  
 

Aquest formats van des de l’activitat educativa 100% presencial, a l’activitat educativa 100% online, 

passant per la semipresencialitat si es dona el cas.  
 

Comptem amb una plataforma virtual que ens permet aportar contingut curricular, fer classes a 

través de videoconferències i du a terme el seguiment de l’alumnat, per tal de garantir un curs amb 

normalitat  en el supòsit que hi pogués tornar a haver un confinament de la població. 

 

2.1. Indicacions generals: 
 

• Les famílies no podran accedir a l’interior de l’escola. 

• Hem fet modificacions en alguns espais per tal d'adequar-los a les noves necessitats. 

• S’ha dotat les aules  d’instruments de vent (amb els quals no es pot utilitzar mascareta) de 

pantalles transparents per tal de mantenir la distància de seguretat i evitar els contagis. 

• Les aules destinades a classe de piano, disposaran de dos pianos, per tal de no compartir 

teclat amb el professor. 

• Les aules es ventilaran entre classe i classe i sempre que sigui possible es mantindran les 

finestres obertes. 

• Les aules de llenguatge musical estaran organitzades respectaran les distàncies de 

seguretat que recomana el Departament d’Educació. 

• Les classes de cor per als grups de bàsic i cor jove, es realitzaran amb mascareta i 

respectant la distància de seguretat entre cada un dels alumnes. 

• En els lavabos es marcarà la distància de seguretat necessària. 

• Els alumnes portaran el seu propi material escolar de casa (llapis, goma, llibres, kit 

d’instruments (en cas d’Andante i Allegro), etc. ) per tal d’evitar compartir amb altres 

alumnes, així com un kid covid. El material que han de dur els alumnes de cada nivell 

es concreta en el punt d’Indicacions específiques per nivells. 
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• Per tal de poder parlar amb els professors o la direcció de l’escola, serà necessari 

demanar cita prèvia. 

• Els alumnes que tinguin espais entre classes, es podran esperar a l’espai habilitat, 

mantenint les distàncies de seguretat. 

• Per tal de mantenir el contacte amb les famílies, especialment dels alumnes d’instrument, 

els professors contactaran periòdicament a través de la plataforma Microsoft Teams que 

serà el canal de comunicació entre professorat i famílies. 

• La plataforma Microsoft Teams serà utilitzada, per tant, com a agenda de seguiment i 

planificació de la pràctica de l’instrument per als alumnes, famílies i professorat. 

 

2.2. Indicacions específiques per nivells: 
 

Alumnes dels nivells Andante i Allegro (3 a 7 anys) 
 

• Els professors/es de llenguatge musical sortiran a l’exterior on estarà marcat prèviament el 

lloc on es recollirà cada grup. Els grups, amb els seus professors/a, entraran al centre amb 

un petit interval de temps entre ells. 

• Si l’alumne/a fa instrument, durant les primeres setmanes el professor/a sortirà a buscar-lo 

a l’hora de classe al hall de l’escola fins que es conegui el camí a l’aula, i després ja podrà 

anar-hi sol/a i esperar a fora de l’aula fins que surti l’alumne/a anterior. 

• Els alumnes sortiran pel mateix lloc per on han entrat, els pares s’hauran d’esperar al carrer. 

• Els desplaçaments per l’interior de l’escola s’hauran de fer seguint les senyalitzacions per 

tal de respectar les distàncies de seguretat i les aglomeracions. 

• Els alumnes hauran d’anar amb mascareta a les classes i en els desplaçaments per dins de 

l’escola (obligatòria a partir dels 6 anys, recomanada a partir dels 4). 

• Cada alumne haurà de dur de casa, cada dia de classe, una bossa o motxilla marcada 

amb el nom amb el material següent: 
 

Andante P3, P4 i P5 

o Estoig de material: llapis, goma, maquineta i colors 

o Paquet de mocadors de paper 

o Gel hidroalcohòlic 

o Kit d'instruments (s’haurà d’adquirir a l’escola abans de l’inici de curs en els dies i hores especificats) 
 

 

Allegro 1 i 2 (6-7 anys) 

o Estoig de material: llapis, goma, maquineta i colors 

o Paquet de mocadors de paper 

o Gel hidroalcohòlic 

o Llibre de Ll. Musical  (s’haurà d’adquirir a l’escola abans de l’inici de curs en els dies i hores especificats) 

o Kit d'instruments (s’haurà d’adquirir a l’escola abans de l’inici de curs en els dies i hores especificats) 

o Per la classe d’instrument, si en fa: llibres indicats pel professor/a, l’instrument 

(excepte piano i bateria), mocadors de paper, gel hidroalcohòlic i estoig de material. 
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Alumnes del nivell Vivace 1 a 4 (8 a 12 anys) 
 

• Els professors/es de llenguatge musical sortiran a l’exterior on estarà marcat prèviament el 

lloc on es recollirà cada grup. Els grups, amb els seus professors/a, entraran al centre amb 

un petit interval de temps entre ells. 

• Els alumnes sortiran pel mateix lloc per on han entrat, els pares s’hauran d’esperar al carrer. 

• Els desplaçaments per l’escola s’hauran de fer seguint les senyalitzacions per tal de 

respectar les distàncies de seguretat i les aglomeracions. 

• Els alumnes hauran d’anar amb mascareta a les classes i en els desplaçaments per dins de 

l’escola (obligatòria a partir dels 6 anys, recomanada a partir dels 4). 

• Els alumnes s’hauran de posar gel hidroalcohòlic abans d’entrar a la classe d’instrument i al 

sortir de la mateixa. Per a les assignatures individuals, els alumnes hauran d’esperar a la 

porta de l’aula fins que surti l’alumne anterior, respectant la distància de seguretat. 

• Cada alumne haurà de dur de casa, cada dia de classe, una bossa o motxilla marcada 

amb el nom amb el material següent: 

o Estoig de material: llapis, goma, maquineta i colors. 

o Paquet de mocadors de paper 

o Gel hidroalcohòlic 

o Llibre de Ll. Musical (s’haurà d’adquirir a l’escola abans de l’inici de curs en els dies i hores especificats) 

o Per la classe d’instrument, si en fa: llibres indicats pel professor/a, l’instrument 

(excepte piano i bateria), mocadors de paper, gel hidroalcohòlic i estoig de material. 
 

 

Alumnes dels programes Joves i Adults i dels estudis de Grau Professional 
 

• Els alumnes aniran directament a l’aula assignada per a cada assignatura quan sigui l’hora 

de classe. Podran consultar l’aulari a la cartellera situada al hall de l’escola. 

• Els alumnes hauran d’anar amb mascareta a les classes i en els desplaçaments per dins de 

l’escola.  

• Els alumnes s’hauran de posar gel a les mans abans d’entrar a les aules i en sortir-ne. Per a 

les assignatures individuals, els alumnes hauran d’esperar a la porta de l’aula fins que surti 

l’alumne anterior, respectant la distància de seguretat. 

• Els desplaçaments per l’escola s’hauran de fer seguint les senyalitzacions per tal de 

respectar les distàncies de seguretat i les aglomeracions. 

• Cada alumne haurà de dur de casa, cada dia de classe: 

o Estoig de material: llapis, goma i maquineta. 

o Paquet de mocadors de paper 

o Gel hidroalcohòlic 

o Llibres necessaris per a cada assignatura 

o Per a les assignatures d’instrument, l’instrument (excepte piano i bateria) 
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3. TRAÇABILITAT 
 

Es realitzarà registre d’assistència i accés al centre, per disposar d'aquesta informació d'una 

manera ràpida i amb la màxima fiabilitat possible per atendre peticions o informes en cas de 

comunicació de casos positius o sospitosos. 

 

No podran assistir a l’escola els alumnes amb temperatura superior a 37,5º. 

No podran assistir a l’escola els alumnes amb simptomatologia compatible amb la COVID-19. 

 

Cap persona pot accedir al centre si: 

- Està en aïllament per ser positiu de COVID-19. 

- Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19. 

- Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

- Està en aïllament preventiu per ser haver tingut contacte amb un positiu per COVID-

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


