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1. Introducció.
Aquest és el pla d’obertura de l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet de
Vilafranca del Penedès referent al curs 2020-2021. És l’expressió d’una part de
l’autonomia dels centres i, d’acord amb les Instruccions de la Secretaria de Polítiques
Educatives i al Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament
de Salut, té la voluntat de ser una proposta d’obertura adequada a la singularitat del
nostre centre seguint els protocols de seguretat i prevenció per la covid-19 establerts
per les autoritats sanitàries.
Aquest pla té com a objectius:
- Prioritzar la prevenció i la salut de tot el col·lectiu de l’Escola Municipal de Música
seguint les indicacions de les autoritats sanitàries
- 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 perquè els usuaris i treballadors
sàpiguen què fer en cada moment.

2. Contingut del pla d’obertura

2.1. Organització de l’escola durant el curs 20-21
Per l’organització dels diferents grups i matèries de l’escola es tindran en compte els quatre
punts clau d’aquest pla. La distribució dels alumnes i les ràtios dels grups es faran d’acord
amb aquests punts vertebradors.
Aquest pla està elaborat a partir de quatre punts clau:
●

Garantir la distància de seguretat de 2,5m2.
El nombre d’alumnes per grup es reduirà si és necessari, per garantir aquesta
distància.
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Es demana a l’Ajuntament una sala externa a l’edifici (propera a l’escola) per poder
fer les classes de conjunt modern (combos) en els moments on a la nostra escola no
disposem de suficients espais grans per aquesta pràctica.
Es demana a l’Ajuntament desmuntar les grades de l’Auditori M.Junyent (Auditori de
l’Escola) per poder fer servir tot l’espai per als assajos de les formacions musicals
més nombroses i garantir la distància de seguretat en tot moment. Aquesta sol·licitud
no va en detriment de la utilització de la sala com a auditori perquè es preveu posar
cadires pel públic sempre que es necessiti.
●

Mesures higièniques personals i col·lectives.
A l’entrada de l’edifici i a cada aula es disposarà de gel hidroalcohòlic per la
desinfecció de mans.
Les aules i els lavabos disposaran de desinfectant de superfícies i paper per a la
neteja abans i després de cada ús.
Les aules es ventilaran amb regularitat tal com es detalla al Pla de neteja.

●
●

Utilització de mascareta sempre que sigui possible per la pràctica instrumental.
Traçabilitat.
Les característiques de l’ensenyament musical en alguns casos impossibilita la
creació de grups estables de convivència com s’entenen a les escoles de primària.
Per això hem organitzat els alumnes en grups que seran tancats i estables en el
temps i que permetran la traçabilitat dels alumnes en tot moment.
Per garantir aquesta traçabilitat es recomanarà l’accés a l’edifici només als alumnes.
El conserge de l’escola vetllarà l’entrada i sortida i s’ha instal·lat un porter automàtic
per poder tancar la porta en els moments que el conserge hagi de sortir del seu punt
de control. Se seguirà en tot moment el pla d’entrades i sortides de l’edifici.

a. Organització dels grups d’alumnes.
Les classes des de Sensibilització 1(P3) a Iniciació 2 (2n de primària) seran en grups
estables amb un màxim d’11 alumnes i no es barrejaran mai amb altres grups. Això implica
que l’assignatura de Cant Coral Iniciació es farà amb el mateix grup i professora de
llenguatge Iniciació.
Les classes de llenguatge musical de nivell Bàsic on la ràtio del grup sigui superior a 8
persones, es dividirà el grup en dos subgrups fent cadascun una sessió de 45’ presencials
setmanals més unes tasques complementàries que es faran durant la setmana amb el
seguiment del professor.
Les classes d’instrument, individuals o grupals, i les de llenguatge musical avançat, es
podran fer amb normalitat, seguint les normes sanitàries.
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Les classes Cant coral, tallers instrumentals i altres agrupacions es treballarà amb el 100%
de ràtio garantint la distància de seguretat i amb mascareta sempre que sigui possible.
En alguns casos les matèries de l’ensenyament musical comporten la barreja d’alumnes
dels diferents grups esmentats anteriorment, i per aquest motiu caldrà mantenir la distància
de seguretat i l’ús de la mascareta.

b. Organització de les entrades i sortides.
A l’entrada de l’edifici hi haurà el conserge de l’escola per controlar les entrades i sortides.
Es recomanarà l’accés a l’edifici només als alumnes. L’entrada a l’edifici haurà de ser amb
mascareta.
L’entrada de l’alumnat serà sempre per l’entrada principal i la sortida per les escales del
SOC evitant així la coincidència entre alumnes entrants i sortints. A la rampa d'accés
principal hi haurà les indicacions necessàries respecte a l'ús de l’edifici, la higiene de mans
i l'ús de mascareta. Es facilitarà un primer punt de gel hidroalcohòlic al final d’aquesta rampa
d'accés.
Els itineraris de l’alumnat es marcaran a terra prioritzant sempre la circulació per la dreta.
Per evitar aglomeracions i esperes dins l’edifici, es demana als pares i mares o altres
acompanyants que esperin als porxos de l’exterior de l’edifici.
Els alumnes fins a Iniciació 2 (de P3 a 2n de primària) seran recollits per la seva professora
a la columna del porxo exterior que tinguin assignada per entrar junts per l’entrada principal i
a la sortida també se'ls acompanyarà fins a la mateixa columna. Per la roda d’instruments
s’organitzarà de la mateixa manera.
A partir de Bàsic 1 (3r de primària) es recomana que els alumnes entrin sols a l’edifici. En el
cas dels més petits, les primeres setmanes, la professora els recollirà a l’entrada i els
acompanyarà.
Els pares dels alumnes de Sensibilització 1 (P3) i els que comencen instrument podran
acompanyar els seus fills les primeres setmanes. L’acompanyament dels pares de
sensibilització 1 serà només fins al vestíbul de secretaria on la mestra els recollirà.
Els pares dels alumnes que comencen instrument els podran acompanyar fins a la classe.
L’entrada dels pares serà sempre amb mascareta i amb puntualitat, demanem que esperin
fins a l’hora en punt d’inici de la classe fora de l’edifici.
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c. Ús dels espais comuns.

●

Biblioteca:

Durant aquest curs la biblioteca no tindrà aquesta funció i passarà a ser una aula més de
l’escola.
●

Vestíbuls:

No es podran fer servir els vestíbuls com a sala d’espera, els pares hauran d’esperar al
carrer.

d. Relació amb la comunitat educativa

●

El seguiment amb les famílies es farà preferentment per telèfon i correu electrònic.
En cas de necessitar una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de
seguretat. En funció de la situació de pandèmia i si la família pot, es podran fer per
videoconferència.

●

Les


famílies que ho necessitin rebran ajuda per part del centre per poder-se
connectar amb el professorat amb les eines amb què es treballin.

e. Pla de neteja

●
-

Mesures higièniques personals i col·lectives a les classes.
Cada aula disposarà d’un punt de desinfecció on trobarà productes de
desinfecció de mans i superfícies.
S’utilitzarà mascareta sempre que sigui possible per la pràctica pedagògica. Als
alumnes de Sensibilització se’ls recomana també l’ús de mascareta.
Els alumnes en entrar a l’aula es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic.
En acabar la classe netejaran tot allò que hagin fet servir amb el producte
adequat segons la superfície.
En les formacions grans els alumnes portaran el seu propi faristol.
Les aules es ventilaran després de cada classe.
Totes les classes començaran a l’hora en punt i finalitzaran 5 minuts abans de
l’hora indicada per garantir la neteja i ventilació de les aules entre classe i classe.
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●

Mesures higièniques a l’edifici.

L’escola està situada en l’edifici de l’ATENEU MUNICIPAL. Aquest edifici el compartim
amb altres entitats que majoritàriament estan actives en horari de matins. Per aquesta
raó passamans, manetes i lavabos seran desinfectants amb més freqüència. La neteja
total de l’Escola es farà a primera hora del matí.

f.

Activitats complementàries. Concerts.

En el cas de poder fer alguna sortida complementària i/o concert, se seguirà en
tot moment la normativa sanitària i de prevenció vigent en el moment de
l’activitat.
Els concerts a l’auditori de l’escola sempre seran de petit format, principalment
en dissabte.

2.2. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19
a. Gestió de casos
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director.
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin
símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en
aïllament per diagnòstic positiu o en període de quarantena domiciliària per haver
tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada.
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb
la malaltia al centre educatiu:
1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. (Despatx de direcció)
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat
símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o
adolescent. (Administrativa de l’Escola)
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
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5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de
la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.
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 a
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.
Les famílies signaran una declaració responsable que rebran per correu i que hauran de
portar signat el primer dia de classe.

2.3. Pla de treball del centre educatiu en confinament.
A continuació es descriu l’organització del treball en el cas de tres possibles escenaris.
●

En el supòsit que hi hagi un professor confinat per prevenció no malalt, aquest
continuarà la seva jornada lectiva a través del teletreball sempre que les condicions i
recursos ho permetin.

●

En el supòsit que hi hagi un grup classe confinat seguirà rebent les classes online.

●

En el supòsit de tancament de centre o confinament total se seguirà el contacte amb
els alumnes de la següent manera:

EDUCATIU

MÈTODE DE TREBALL
I RECURSOS
DIDÀCTICS
PREVISTOS

Sensibilització

Llenguatge: Classe
online en directe des de
l’escola o des de casa

Iniciació 1

Llenguatge: Classe
online en directe des de
l’escola o des de casa

NIVELL

MITJÀ I
PERIODICITAT DEL
CONTACTE AMB
EL GRUP

MITJÀ I
PERIODICITAT DE
CONTACTE AMB
LA FAMÍLIA

Meet Setmanal

Si és necessari,
telèfon, correu
electrònic o
videotrucada.

Setmanal

Si és necessari,
telèfon, correu
electrònic o
videotrucada.
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Cant Coral: Inclòs dins
el llenguatge
Roda: classe online
Llenguatge: Classe
online en directe des de
l’escola o des de casa
Cant Coral: Inclòs dins
el llenguatge
Iniciació 2

Instrument: classe
online

setmanal

Si és necessari,
telèfon, correu
electrònic o
videotrucada.

Llenguatge: Classe
online en directe des de
l’escola o des de casa
Bàsic

Cant Coral:Instrument:
Classe online

Aula Oberta

Taller: classe online

Llenguatge: 2
sessió setmanals

Si és necessari,
telèfon, correu
electrònic o
videotrucada.

Llenguatge: Classe
online en directe des de
l’escola o des de casa
Instrument: classe
online
Avançat

Agrupacions: classe
online

1 sessió setmanal

Si és necessari,
telèfon, correu
electrònic o
videotrucada.

1 sessió setmanal

Si és necessari,
telèfon, correu
electrònic o
videotrucada.

1 sessió setmanal

Si és necessari,
telèfon, correu
electrònic o
videotrucada.

Instrument: Classe
online en directe des de
l’escola o des de casa
Obert

Agrupacions:
Llenguatge:
Instrument:

Adults

Agrupacions:
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2.4. Seguiment del pla

Aquest pla ha estat elaborat per l’Equip directiu i estarà en continua revisió segons
evolucioni la pandèmia i les directrius sanitàries.

En cas de variació en la situació de la pandèmia, caldrà revisar les condicions
d’accés a l’EMM M. Dolors Calvet i aplicar aquelles restriccions que siguin
necessàries.
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