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1. Marc normatiu 
 

● Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya 
● Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per els centres educatius de Catalunya en el 

marc de la pandèmia per Covid-19. 
● Gestió de casos covid-19 als centres educatius 
● Informe d’obertura de centres. 

 
Aquest pla té vigència durant el curs 2020-2021. 

2.Organització del centre  

2.1 Organització pedagògica en situació de pandèmia actual.  
El currículum de l’escola de música és flexible i ens permet reorganitzar-ne el pla d’estudis, 
encara que de manera temporal. 
 
Els criteris que hem seguit per fer els canvis són: 
 

● Adaptar els grups als aforaments de les aules (veure espais) 
● Minimitzar els dies que els alumnes venen a l’escola 
● Evitar petites aglomeracions en els canvis de classe 
● Permetre la ventilació i neteja dels espais. 

 

Adaptacions segons els tipus d’estudis 

Música i Moviment. Infantil 
P3 es faran grups reduïts de 6 alumnes per facilitar l’adaptació a principi de curs 
La resta. No hi ha canvis 

 

1r de Música i Moviment 
No es farà la roda d’instruments com fins ara ja que provoca molts problemes de seguretat. 
Durant les sessions de música i moviment es treballarà sobretot l’aspecte tímbric dels 
instruments.  

 

2n música i moviment  
Sense canvis donat que els espais ens permeten mantenir ràtio. 



3r música i moviment 
L’agrupació instrumental deixa de ser obligatòria i només es convidarà als alumnes que 
estiguin molt preparats. 
El llenguatge i instrument es manté igual.  
Es manté la possiblitat de participar a cor x opcional. 

4t, 5è, 6è de música i moviment 
Llenguatge. Cada grup tindrà tantes places com aforament de l’aula i farà una hora 
setmanal (55 min) 
Instrument. Queda igual. Es potenciarà les classes de dos en dos per tal d’optimitzar la 
ventilació de l’aula. 
Agrupacions i cor: s'ofereixen més grups per adaptar-nos a l’aforament de les aules o bé 
s’utilitzaran espais externs més grans 

 

Secundària 
Una sessió de 55 minuts setmanals de llenguatge a 1r de NM 
Harmonia sense canvis. 
 

Agrupacions: 
El nombre de places de cada agrupació serà el de l’aforament on es faci classe. 
Es proposa almenys un projecte d’enregistrament. En el cas de confinament aquest 
enregistrament es faria desde casa i si no a l’escola. 

 

Optatives 
Tecnologies del so. Es farà en modalitat semipresencial: quinzenalment una classe 
presencial i quinzenalment classe online. 

 
Musical. 

● Es treballarà en petits grups i en espais més grans. 
● Els alumnes assistiran a classe només quan sigui necessari 
● Durant el primer trimestre es farà una adaptació de l’obra del curs passat per fer-se 

en versió audiovisual o bé semivirtual. Els cors s’enregistraran per separat. Si es veu 
viable al setembre els actors poden actuar presencialment, si no, s’enregistrarà en 
vídeo.  

● En el cas que el resultat final sigui un vídeo es proposarà fer-ne una projecció al 
pavelló amb pantalla gegant sempre i quan la situació epidemiològica ho permeti. Si 
no es farà una estrena per streaming. 

 
Harmonia al piano per pianistes o no pianistes. No té canvis 
Improvisació. No té canvis 



2.2 Determinació de grups estables  
 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la 
transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 
 
Les característiques d’una escola de música fan que la traçabilitat dels casos sigui força 
elevada ja que els alumnes estan a l’escola en moments de classe molt concrets i surten del 
centre.  
 
També és cert que dins de l’escola un alumne pot acabar pertanyent a dos o tres grups que 
no són sempre el mateix.  
 
El professorat passa per molts grups d’infants de diverses edats, això fa que sigui molt difícil 
la seva inclusió en els grups estables. 
 
Així doncs: 
 
Els grups de música i moviment infantil i 1r de música i moviment es consideraran grups 
estables ja que no pertanyen a cap més grup. Les professores, però, es considera que no 
pertanyen al grup. 
 
A partir de 2n de primària només considerarem grups estables agrupacions grans en que 
veiem necessària la flexibilització puntual: 
 
-Musical 
 
En el cas de les classes d’instrument tampoc es consideraran grups estables. 
 

2.3 Activitats complementàries 
 
L’escola de música habitualment té una alta activitat complementària. En aquest apartat es 
detallen les activitats que s’han fet en els últims cursos amb indicacions de com es poden 
fer en situació de pandèmia 
 

Santa Cecília amb les escoles de la vila 
No es pot fer el format habitual. 
Es farà un enregistrament de cançons. L’escola de música s’encarregarà de fer 
l’acompanyament instrumental i l’enregistrarà en format audiovisual. Les escoles, la 
setmana de Santa Cecilia enregistraran audio i vídeo. Posteriorment es farà muntatge i 
s’emetrà o visualitzarà. 



 

Concerts de Santa Cecília al vestíbul. 
No es faran 

Concerts de Nadal 
Es farà un conte o cantata de Nadal implicant el màxim de gent. Es farà en format 
audiovisual. 

Concerts de final de curs al Castell 
Es valorarà al mes de gener quin és el format adient. 

Colònies 
De moment no es planteja fer-se’n. 

Col·laboració amb la biblioteca.  
Queda pendent de fer el contacte amb la responsable de la biblioteca 

Setmana cultural 
De moment no es planteja. 

Concerts a l’escola 
Fer concerts organitzats per professor a Santa Llúcia. 

Portes obertes.  
No es fan 

Avaluacions en forma de concert.  
S’organtizaran a l’auditori de Santa Llúcia per professors. 

2.4 Reunions òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i 
govern.  

 
Es faran el màxim de reunions possibles online. 
 
Les reunions seran presencials si el número d’assistents pot guardar la distància de 
seguretat dins de l’aula, tot i portar posada la mascareta. 

 



Les reunions seran online si el número d’assistents no hi caben en una aula sense mantenir 
la distància de seguretat 

 
Les reunions de pares seran online. 
 

2.5 Grups, Horaris, distribució d’aules 
S’inclou annex. 
 

2.6 Pla de treball del centre en confinament  

Confinament parcial 
En cas de que hi hagi un alumne confinat a casa i que es trobi bé per fer classe: 
 
Instrument :  
Es farà online sempre que sigui possible 
S'habiliten espais municipals on els professors puguin fer les classes d’instrument. 
S’intentarà mantenir l’horari sempre que sigui possible. 
Alternativament el professor pot optar per fer una proposta recuperació de classe un cop 
hagi passat el confinament.  
L’alumne rebrà suport telemàtic asíncron ( vídeos etc..)  
 
Llenguatge :  
Se l’indicarà quines tasques s’han fet a classe via el Classroom de l’assignatura. 
 
Agrupacions :  
Se l’indicarà quines tasques s’han fet a classe via el Classroom de l’assignatura. 

 

Si un professor s’ha de confinar i es troba bé: 
 

Classes d’instrument: 
Les farà online desde casa. 
Es mantindrà els horaris sempre i quan sigui possible.  
L’alumne farà la classe desde casa, 
Alternativament el professor pot proposar fer una recuperació de classes més endavant un 
cop passat el confinament. 
 
Classe de llenguatge:  
 
Infantil i 1r: es farà un formulari amb proposta activitat que s’enviarà a les famílies. 
2n i 3r. Es faran dues sessions online de 40 minuts en el mateix horari 



4t. Es farà una sessió de 40 minuts online i es complementarà amb tasques al Classroom 
 

Agrupacions. Es treballarà el repertori online, sent possible fer treball en petits grups.  
Altres assignatures. Cada assignatura elaborarà un projecte de com continua online. 

 

Plataformes utilitzades per les classes online 
 
A principi de curs s’obrirà un compte en el gsuite a tots els alumnes a partir de 2n de 
primària i es crearan grups de Classroom de llenguatge i agrupacions instrumentals. 
 
Es prioritzarà sempre que sigui possible unificar les plataformes de treball.  
 
Per les classes de llenguatge online presencials es farà servir Google Meet integrat al 
Classroom 
 
Per tenir una bona qualitat de so es recomana que per les classes d’instrument es faci servir 
la plataforma Zoom.  
 

Altres 
Cada instrument ha elaborat una llista de material necessari per poder fer les classes 
telemàtiques i el professor n’informarà a principi de curs a les famílies. 
 
S’oferirà formació a les famílies per ajudar-les en l’ús de les diferents eines. 

Confinament total 
En el cas de que hi hagi un confinament total es mantindrà tota l’activitat seguint les 
mateixes indicacions anteriors. S’informarà a les famílies a principi de curs i en se’n tornarà 
a informar en el moment en que sigui necessari.  



3. Mesures de seguretat al centre 

3.1 Requisits d’entrada a l’escola 
 
Els alumnes, professors o acompanyants dels alumnes que entrin al centre han de complir: 
 

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós (sense haver 
pres cap fàrmac) 
 

● No ser convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors. 

 
En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà 
de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, 
les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. 
 
Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de 
la COVID-19: 
 
▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de 
suport respiratori. 
▪ Malalties cardíaques greus. 
▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 
requereixen tractaments immunosupressors). 
▪ Diabetis mal controlada. 
▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
 
En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els 
infants, les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel 
servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar 
en contacte amb els infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, 
com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les 
immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un 
col·lectiu d’especial consideració. Les persones del grup de risc han de ser valorades pel 
servei de prevenció de riscos laborals propi o extern, de la titularitat. També caldrà 
contemplar els requisits d’accés als centres educatius de persones pertanyents a altres 
entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes. 
 



Control de símptomes 
Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables 
de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració 
responsable a través de la qual: 
 
▪ Faran constar que són coneixedores 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. 
 
▪ Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti 
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a 
comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre 
les mesures oportunes. 
 
Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 4 ). La 
família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre 
símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la 
implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a 
l’escola. 
 
Als alumnes o acompanyants se’ls preguntarà a l’arribar a l’escola si tenen algun símptoma. 

 

3.2 Mesures generals 

Ús de la mascareta 
Fora de les aules i secretaria la mascareta és obligatòria per tothom excepte per infants 
d’infantil i primer. 

Distànciament físic 
Es procurarà evitar aglomeracions. 

Higiene de mans 
Es demana als alumnes que assisteixin a classe amb les mans netes i quan no sigui 
possible que se les rentin amb aigua i sabó als lavabos en entrar al centre. 
 
Abans i després d’anar al lavabo s’han de rentar les mans amb aigua i sabó. 
Abans i després de mocar-se s’han de rentar les mans, i si no es pot anar al lavabo , es 
podran desinfectar a la classe amb gel hidroalcohòlic .  

Altres mesures 
Les portes les obriran sempre que sigui possible els professors.  
Per cada assignatura s’establirà un punt de trobada on el professor anirà a buscar l’alumne. 



3.3 Mesures de seguretat a l’aula 
Música i Família . 

Distànciament físic 
Cada família tindrà el seu espai marcat que asseguri la distància mínima d’un metre i mig. 
Durant les activitats de moviment cada família es farà responsable de mantenir aquesta 
distància sempre que sigui possible. 

Higiene de mans 
Es demanarà a les famílies que els alumnes i els adults acompanyants vinguin amb les 
mans netes o bé que les rentin amb aigua i sabó als lavabos de l’escola abans d’entrar a 
classe. 
 
A classe es farà neteja de mans amb gel hidroalcohòlic abans de començar qualsevol 
activitat que comporti l’ús de material de classe. 

Ús de la mascareta 
No indicada per alumnes de 0 a 2 anys . Obligatòria per els adults acompanyants . 
Les professores han de portar mascareta. La mascareta indicada és del tipus FFP2. 

Altres mesures 
Es portaran mitjons de casa que es posaran a l’aula. Aquests elements no es quedaran a 
l’escola. 
Es minimitzarà l’ús de materials , i es faran servir materials que abans han sigut netejats i 
desinfectats.  
Veure les entrades i sortides dels alumnes a l’apartat 3.6 
Els cotxets es deixaran en un lloc habilitat sota els porxos de l’escola tot i que s’hauria 
d’evitar assitir a l’activitat amb cotxet. 
 

Música i Moviment. Infantil i primer 

Distànciament físic 
En considerar-se grup estable, segons el pla d’actuació per a centres educatius s’ha de 
garantir la distància interpersonal d’un metre en el moment d’estar asseguts.  

Higiene de mans 
Es demanarà a les famílies que els alumnes vinguin amb les mans netes o bé que les rentin 
amb aigua i sabó als lavabos de l’escola abans d’entrar a classe. 
 



A classe es farà neteja de mans amb gel hidroalcohòlic abans de començar qualsevol 
activitat que comporti l’ús de material de classe. 

Ús de la mascareta 
No serà obligatori a infantil si bé s’anirà integrant en el treball dels alumnes més grans. 
A primer de primària l’ús serà obligatori, la mascareta indicada és la mascareta quirúrgica. 
Les professores han de portar mascareta. La mascareta indicada és del tipus FFP2. 

Altres mesures 
Sabatilles i mitjons. Es portaran mitjons o sabates de casa que es posaran a l’aula. Aquests 
elements no es quedaran a l’escola, excepte en el cas dels alumnes de P3 que faran servir 
els calaixets del costat de l’escala. 
 
Es minimitzarà l’ús de material i es buscarà fer servir materials d’un sol ús. 
 
Veure les entrades i sortides dels alumnes a l’apartat 3.6 Organització de les entrades i 
sortides i fluxos de circulació 

Rutina d’entrada i sortida de classe 
El professor desinfecta el terra 
Els professor va a buscar els alumnes al punt de trobada (veure apartat 3.6) 
Es fa el control de símptomes preguntant a l’acompanyant. Comprova les mans. 
Els alumnes, acompanyats del professor, van fins l’entrada de l’aula. 
En els grups que treballen a terra els alumnes es treuen les sabates i es posen els mitjons 
antilliscants. Les sabates es deixen al lloc habilitat. Excepte els alumnes de P3 que els 
hauran ajudat els pares en l’espai habilitat. 
El professor obre la porta. S’entra a classe. 
Rutina del rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. 
Cadascú es posa al seu lloc. 
Comença la classe. 
 
Un cop acabada la classe els alumnes es preparen per sortir. Es renten les mans. Es posen 
les sabates en l’espai habilitat i són acompanyats pel professor al punt de trobada amb els 
pares. 

Música i moviment primària i harmonia 

Distànciament físic 
Els aforaments de les aules s’han calculat per garantir la distància interpersonal de 1,5 m, o 
el seu equivalent a 2,5m2 per alumne. Cada aula té marcat el lloc de treball de cada 
alumne. 



Higiene de mans 
Es demana als alumnes que es rentin les mans amb aigua i sabó abans d’arribar a l’escola 
o bé que se les rentin als lavabos de l’escola. 
 
En entrar a classe es netejaran amb gel hidroalcohòlic, així com cada vegada que s’utilitzi 
material comú. 

Ús de la mascareta 
L’ús de la mascareta es mantindrà durant tota la classe tant per alumnes com per 
professors. Si en algun moment és necessari i de manera individual, es podrà treure 
garantint la distància interpersonal de 1,5 m. 
 
Per treure’s la mascareta s’agafarà per l’arnès i no es deixarà recolzada enlloc, s’aguantarà 
amb les mans. 
 
La mascareta indicada és la mascareta higiènica. 

Altres mesures 
 
Es demanarà a les famílies que es minimitzin les motxilles, jaquetes i altres objectes 
personals. 
 
Els objectes que es porten es penjaran als penjadors que hi ha a les aules intentant deixar 
un o dos penjadors buit entre jaqueta i jaqueta. 
 
Cada alumne tindrà una carpeta a classe amb el material i de manera habitual es quedarà a 
l’aula. S’habilitarà un espai per cada grup on desar-lo i que no sigui accessible als altres 
grups. El professor/a s’encarregarà de repartir aquest material. 
 
Cada grup disposarà d’un conjunt de material (llapis, goma, maquineta) que es quedarà a 
l’aula. A principi de curs els alumnes portaran un llapis i una goma. El professor/a el 
gestionarà. 
 
A les aules on s’ha de seure a terra cal portar mitjons anitlliscants o sabatilles. Aquestes els 
portaran els alumnes cada dia de casa. 
 
S’evitarà que els retoladors de pissarra i els borradors estiguin a l’abast dels alumnes. 
 
La porta l’obrirà i tancarà el professor/a. 
 
Pel que fa a l’ús de materials comuns. Abans del seu ús es farà un rentat de mans. En 
acabar es desinfectaran. 
 
Paper irrompible: Desinfectant de superfícies. 
FUSTA : Aigua i sabó neutre , amb un polvoritzador 



METALL : desinfectant de superfícies o alcohol segons tipus de metall .  
PLÀSTIC : desinfectant de superfícies  
 

Rutina d’entrada i sortida 
A les aules on es treballa a terra el professor desinfecta el terra 
Els professor va a buscar els alumnes al punt de trobada (veure apartat 3.6) 
Es fa el control de símptomes preguntant a l’alumne o a l’acompanyant. Comprova les 
mans. 
Els alumnes, acompanyats del professor, van fins l’entrada de l’aula. 
En els grups que treballen a terra els alumnes es treuen les sabates i es posen els mitjons 
antilliscants. Les sabates es deixen al lloc habilitat. 
El professor obre la porta. S’entra a classe. 
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. 
Cadascú es posa al seu lloc. 
En les aules on es treballa amb taula cada alumne agafa un paper absorbent, el professor el 
mulla amb desinfectant de superfície i l’alumne desinfecta la taula i la cadira. 
 
Comença la classe 
 
 
En acabar la classe a les aules on es treballa amb taula, cada alumne desinfecta la taula i la 
cadira amb el paper que ha fet servir. Llença el paper a la paperera. 
Rentat de mans 

Agrupacions instrumentals i classes d’instrument que no són de vent o 
cant. 

Distànciament físic 
Els aforaments de les aules s’han calculat per garantir la distància interpersonal de 1,5 m, o 
el seu equivalent a 2,5m2 per alumne. Cada aula té marcades les places. 

Higiene de mans 
Abans de treure els instruments de les fundes es farà una neteja amb gel hidroalcohòlic i es 
deixaran assecar per no danyar els vernissos. 
 
En el cas d’haver d’afinar o ajustar un instrument d’un alumne, el professor/a es rentarà les 
mans amb gel hidroalcohòlic abans i després de fer-ho. 

Ús de mascareta 
S’utilitzarà la mascareta durant tota la classe. 
La mascareta indicada és la higiènica.  



Altres mesures 
S’evitarà que els alumnes comparteixin els seus instruments. 
Es demanarà als alumnes que desinfectin els instruments abans de venir a classe seguint 
les instruccions de neteja especificats a l’apartat següent. 

Mesures específiques de cada instrument 

Bateria 
 
L'alumnat haurà de portar les seves pròpies baquetes que les haurà desinfectat a casa 
utilitzant aigua i sabó. 
Els sets o instruments muntats haurien d’estar més fixes possible i no desmuntar-los que 
ningú més els necessiti. El professor s’encarregarà d’ajustar-los en el cas dels alumnes més 
petits. En el cas d’alumnes més autònoms poden encarregar-se d’ajustar-los prèvia neteja 
de mans. 
 
FUSTA : Aigua i sabó neutre , amb un polvoritzador. 
METALL : desinfectant de superfícies o alcohol segons tipus de metall .  
PLÀSTIC : desinfectant de superfícies. 
Membranes: Pendent de valorar.  
 

Pianos 
 

● Piano amb teclat de plàstic : polvoritzar un paper amb alcohol de 96 i netejar el teclat 
la banqueta i el faristol  

● Piano amb tecles negres de Banús : posar aigua oxigenada d’ús comú en un paper i 
netejar el teclat, la banqueta i el faristol  

● No fer servir el producte directament sobre el teclat . 
● Intentar no moure els pianos del seu lloc . 

 

Micros 
Posar una funda protectora d’un sol ús, llençar-la a la paperera de l’aula després de la seva 
utilització. 

Rutina d’entrada i sortida de classe 
Abans de la classe s’ha de preparar l’espai en el cas de les agrupacions.  

 
El professor va a buscar l’alumne al punt de trobada. Pregunta símptomes i comprova 
mans. 
Entrada a classe, el professor obre o tanca la porta. 
Deixar els estoigs dels instruments a l’espai habilitat. 
Rentat de mans. 



El professor dona un paper absorbent a cada alumne i el mulla amb desinfectant de 
superfícies. 
Cada alumne es prepara la cadira i el faristol segons les marques del terra, desinfectant la 
cadira i el faristol o el cos del micro en el cas de cantants. 
Rentat de mans 
S’obre l’estoig i es prepara l’instrument 
Cada alumne es posa al seu lloc. 
 
Si el professor ha d’ajustar l’instrument de l’alumne s’ha de rentar abans i després amb gel 
hidroalcohòlic, assegurar-se que s’ha assecat, ja que si entren en contacte amb l’instrument 
poden malmetre el vernís .  
 
El professor de combo controlarà l’equip de so. 
El cantant posa protector al micro. 
 
Comença la classe 
 
En acabar, cada alumne desarà l’instrument, desinfectarà el faristol i la cadira que hagi 
utilitzat fent servir paper absorbent i el posarà al seu lloc. Tira el paper a la brossa. 
El cantant treu el protector del micro i el tira a la brossa. També desinfecta el cos del micro. 
Rentat de mans 

Agrupacions instrumentals de vent i classes d’instrument 
En el cas dels instruments de vent la mascareta no es pot utilitzar per tant s’han d’extremar 
totes les altres mesures de seguretat. 

Distanciament físic 
Es garantirà una distància mínima interpersonal de 2m 

Higiene de mans 
Els alumnes es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic abans de treure els instruments de 
la funda. 
 
En el cas d’haver d’afinar o ajustar un instrument d’un alumne, el professor/a es rentarà les 
mans amb gel hidroalcohòlic abans i després de fer-ho. No és possible compartir 
embocadures. 

Ús de la mascareta 
No és possible el seu ús mentre es toca però s’entrarà a classe amb mascareta. 
Quan la mascareta es tregui s’ha d’agafar per l’arnès i guardar en una bosseta de plàstic o 
paper que cada alumne ha de portar de casa. 
 
Mentre l’alumne no porti mascareta el professor ha de portar mascareta FFP2 sempre que 
sigui possible. 



Altres mesures 
No compartir embocadures ni canyes. 
Buidar l’aigua de l’instrument a la paperera. 
 

Mesures específiques de cada instrument 

Flauta travessera 
Es demana a les famílies que facin una petita pantalla casolana per minimitzar l’expulsió de 
gotes i que els alumnes portin una dil·lució d’alcohol i aigua per desinfectar la flauta. 

Saxo 
Es rentarà amb aigua i sabó la boquilla abans i després de tocar a casa. 

Cant 
El professor portarà la mascareta quan no hagi de fer un exemple, si pot ser FFP2.  
L’alumne només es treurà la mascareta quan l’exercici requereixi poder veure la cara. La 
mascareta indicada és en forma d’acordió. 
 

Mesures específiques per la Jungle Band 
 
En l’horari habitual es treballarà per seccions rotativament. 
Els assajos de tutti es faran a la sala del pis de dalt del Castell. 
 
 

Rutina d’entrada i sortida de la classe 
El professor va a buscar l’alumne al punt de trobada. Pregunta símptomes i comprova 
mans. 
Entrada a classe, el professor obre o tanca la porta. 
Deixar els estoigs dels ’instruments a l’espai habilitat. 
Rentat de mans. 
El professor dona un paper absorbent a cada alumne i el mulla amb desinfectant de 
superfícies. 
Cada alumne es prepara la cadira i el faristol segons les marques del terra, desinfectant la 
cadira i el faristol. Guarda el paper. 
Rentat de mans 
S’obre l’estoig i es prepara l’instrument 
Cada alumne es posa al seu lloc. 
 



Si el professor ha d’ajustar l’instrument de l’alumne s’ha de rentar abans i després amb gel 
hidroalcohòlic, assegurar-se que s’ha assecat, ja que si entren en contacte amb l’instrument 
poden malmetre el vernís .  
 
Comença la classe 
 
En acabar, cada alumne desarà l’instrument, desinfectarà el faristol i la cadira que hagi 
utilitzat fent servir el paper i el posarà al seu lloc. Tira el paper a la brossa. 
Rentat de mans 

Cor 

Distànciament físic 
Es garanteix poder treballar durant la majoria de la classe amb una distància interpersonal 
d’1,5m. 

Higiene de mans 
Es rentarà les mans abans de començar la classe amb gel hidroalcohòlic. 

Ús de mascareta 
La mascareta s’utilitzarà durant el màxim de temps possible de la classe. Només es treurà 
de manera individual quan per resoldre qüestions tècniques i sempre mantenint la distància 
interpersonal de 2m. 
 
La mascareta indicada és la que té forma d’acordió, ja que permet cantar sense que surti de 
lloc. 
 
El professor anirà amb mascareta higiènica. 

Altres mesures 
Cada grup de coral tindrà un espai habilitat per deixar les carpetes, excepte cor de noies. 
Aquest espai no serà accessible als altres grups i estarà diferenciat per evitar confusions. 
En el cas del cor de noies es recomana fer una pausa de 5 min al cap de mitja hora d’haver 
començat l’assaig. 
 

Rutina d’entrada i sortida 
En el cas de cor X, el professor desinfecta el terra. 
El professor va a buscar els alumnes al punt de trobada. 
Pregunta els símptomes i controla la higiene de mans. 
Van a l’entrada de l’aula.  
Es treuen les sabates i es posen els mitjons antilliscants. 
Entren a l’aula. 



En el cas del cor de noies, el professor dona un tros de paper absorbent i el mulla amb 
desinfectant de superfícies. 
Desinfecten la cadira i la posen al lloc a 1,5m de distància. 
El professor de cor x reparteix les carpetes si s’escau. 
Comença l’assaig. 
 
Un cop acabat es desinfecten les cadires i es tira el paper a la brossa. 
Els alumnes de cor x es posen les sabates. 
Rentat de mans. 

Musical 

Distànciament físic 
En la mesura del possible es mantindran les distàncies de seguretat. Sobretot durant 
l’espera.  
Les escenes es dissenyaran sempre que sigui possible respectant la distància de seguretat. 

Higiene de mans 
Abans d’entrar a classe s’ha de fer una neteja de mans amb gel hidroalcohòlic i abans de 
sortir. 

Ús de mascareta 
Durant tots els assajos es mantindrà l’ús de la mascareta sempre que sigui possible. En 
moments puntuals, només els actors es treuran la mascareta per poder treballar l’expressió 
facial. 
Es considerarà fer algunes escenes amb mascareta, en funció del format final. 

Altres mesures 
Només es convocaran a cada sessió els alumnes que apareguin en l’escena que es treballi.  
 

Rutina d’entrada i sortida 
El professor desinfecta el terra. 
El professor va a buscar els alumnes al punt de trobada. 
Pregunta els símptomes i controla la higiene de mans. 
Van a l’entrada de l’aula.  
Es treuen les sabates i es posen els mitjons antilliscants. 
Entren a l’aula. 
Comença l’assaig. 
 
Durant l’assaig, si s’han de fer servir elements abans es desinfectaran. 
 
Un cop acabat l’assaig es recull i desinfecta els elements que s’hagin fet servir i es fa un 
rentat de mans. 



 
 

3.4 Mesures específiques pels treballadors de l’Ajuntament de        
La Selva del Camp 
El personal té l’obligatorietat de complir amb les següents mesures higièniques i de prevenció: 
 

● Ha de rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó/solucions hidroalcohòliques i sempre             
abans d’accedir i abandonar el lloc de treball 

● Mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres amb la resta de persones. Quan no               
sigui possible portar mascareta. 

● Ha d’evitar compartir equips o dispositius. Si ho fa ha de rentar-se les mans després i                
desinfectar-los. Per exemple, les trucades s’han de capturar des del telèfon propi enlloc             
de despenjar el del company/a. 

● Ha d’evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca. 
● En cas de tossir/esternudar, tapar-se amb un mocador de paper d’un sol ús i llençar-lo               

després. En defecte, utilitzar la part interna del colze. Rentar-se les mans de seguida. 
● No saludar amb contacte físic  
● Ha de rentar-se les mans a l’arribar a casa de la feina o dutxar-se i netejar els objectes                  

que han portat de fora (mòbil, ulleres, etc.,) 
● Ha d’extremar la higiene personal a lavabos 
● Ha de deixar les taules netes de papers i altres elements per facilitar la neteja diària. 
● Ha d’evitar tocar el mínim possible els elements comuns, com ara baranes, portes,             

seients, vidres, etc.,  
● Ha d’evitar les reunions presencials, afavorint les videoconferències. 
● Les reunions presencials imprescindibles han de respectar l’aforament màxim de la sala            

establert a causa del COVID-19 (un terç de l’aforament de forma general) 
● Cal utilitzar guants per gestionar el correu intern o correu postal i per la manipulació de                

paquets. Així mateix, s’ha d’evitar sempre que sigui possible l’enviament de documents            
en paper que s’han de substituir per documents escanejats. 

● No s’acceptarà cap document en format paper si no és imprescindible. 
● En els passadissos el personal s’ha de desplaçar per la seva dreta intentant mantenir              

sempre la distància de seguretat. 
● S’han de deixar, sempre que sigui possible, les portes obertes de forma fixa.  
● Resta prohibit qualsevol viatge/sortida/desplaçament no essencial durant la jornada         

laboral presencial. Qualsevol sortida/viatge essencial ha de ser autoritzat pel cap           
immediat, llevat que sigui inherent al lloc de treball  

● Qualsevol sortida essencial durant l’horari laboral requerirà extremar les mesures          
higièniques al sortir i al tornar, amb rentat de mans o gel hidroalcohòlic. 

● S’evitaran les visites externes, llevat de les que resultin imprescindibles que hauran            
d’adequar-se a les mesures preventives del centre de treball. El personal haurà de             
coordinar-se amb caràcter previ a la visita. Es disposarà d’equips de protecció            
individual, si fossin necessaris, per a aquestes situacions excepcionals.  

● Estan prohibides les visites externes no relacionades amb la feina. 
● Disposar a les farmacioles de mascareta, protecció ocular de tipus muntura integral, i             

pantalles facials pel personal que apliqui els primers auxilis a una distància inferior als 2               
metres de la persona accidentada, guants i solució hidroalcohòlica 

 



3.5 Espais 

Aules 
Les aules les classificarem en crítiques o no crítiques en funció de l’ús que se’n faci i la seva 
problemàtica. La classificació queda establerta a la taula que hi ha més avall. 
 
En les aules crítiques: 

El mobiliari es redueix al mínim imprescindible. 
Es marquen posicions on han d’estar els alumnes. 
S’extremarà la vigilància de les condicions de neteja i ventilació 

Materials dels que ha de disposar cada aula 
Paperera amb pedal 
Rotllo de paper 
Dispensador de gel hidroalcohòlic. 
Netejador de superfícies 
polvoritzador amb aigua i sabó. 
Aules on es faci activitat a terra: Mopa 
Mascaretes de recanvi 
Kit de neteja dels instruments que hi ha o que s’hi fan. 

 
 
Pianos: (excepte el piano de cua).  

Piano de cua: Aigua oxigenada 
Instruments de vent metall: Desinfectant de superfícies i alcohol. 
Instruments de vent fusta: Aigua amb sabó neutre en un polvoritzador 
Instruments de corda: Aigua amb sabó neutre en un polvoritzador 
Percussió: 

Altres mesures 
Penjadors: es marcaran un sí un no per tal de deixar espai entre jaquetes o altres material 
personal. 

 

Quadre d’aules 
 

Aula Aforament 
(persones) 

Ús Espai 
crític 

Tipus de 
ventilació 

Billie Holiday 5  Instruments de vent. Sí Finestra 

Torrents 14 ● Música i Sí Finestra 



moviment 
● Cor 
● Agrupacions 

instrumentals 

Hildegard 3 Flauta Sí Finestra 

Kruppa 3 Guitarra Sí Porta 

Gadd 3 Guitarra i saxo Sí Finestra 

Beethoven 15 Música i moviment 
Cor 
Agrupacions 

Sí Finestres 
grans 

Terri Line Carrington 2 Bateria No Finestres 

Händel 3 Percussió i trombó Sí Finestres 

Oltra 9 Música i Moviment 
Cant 

Sí Finestres 

Mussorgsky 3  Piano No Finestres 

Mompou 6 Harmonia 
Música i Moviment 
Cambra 

Sí Finestres 

Chopin 8  Harmonia 
Combo 
Cambra 

Sí Finestres 

Martorell 6 Música i Moviment 
Piano 
Conjunt de pianos 

Sí Finestres 

Clara Schumman 4  Violí i cambra Sí Finestres 

Fanny Mendelssohn 3  Violoncel No Finestres 

Abel Ferrater (espai 
extern) 

    

Santa Llúcia (espai 
extern) 

29 Cor i musical  Porta i 
ventilació 
forçada 

Església de Sant 
Andreu (espai 
extern) 

2 Orgue   

 



Secretaria 
Dins de secretaria s’ha d’anar amb mascareta excepte quan l’administrativa treballi sola. 
L’aforament de l’espai és de màxim 2 persones. 
 
S’evitarà entrar a l’espai excepte per fitxar, recollir ordinadors de l’escola o buscar coses als 
calaixets. L’ús dels calaixets s’hauria de rebaixar el màxim possible. 
 
Pel que fa a les fotocòpies: de 4 a 5 no se’n faran per respectar el treball de gestió de 
l’administrativa. De 5 a 8 es demanen a l’administrativa. Fora de l’horari de secretaria les 
farà cada professor. 
 
La finestreta i la porta es deixaran obertes per mantenir la ventilació. 

Material que hi ha d’haver a secretaria 
Alcohol  
Netejador de superfícies 
Mascaretes de recanvi 
Paper absorbent 
 

 

Espais comuns 

Vestíbul d’entrada 
S’eliminen les taules de l’entrada. 
Marques al terra per indicar la distància de seguretat de la cua 
Es posa un banc perquè els alumnes de P3 es posin les sabates. 
Es marca el terra per fer una zona d’espera dels alumnes de P3. 
 
Només s’hi pot estar com a zona de pas, per fer gestions a secretaria i posar les sabates als 
alumnes de P3. 
 
Es vestíbul disposarà d’un dispensador de gel hidroalcohòlic, un rotllo de paper absorbent i 
una paperera amb tapa i pedal 
 

Pati 
És una zona a l’aire lliure amb porxo. Els adults acompanyants dels pares d’infantil i primer 
hi poden accedir per ajudar-los a anar al lavabo. 
 



Passadís edifici vell 
Es deixaran algunes cadires pels alumnes que esperen entre classe i classe (veure més 
endavant). Separades 2m.  
 
S’hi posaran cartells de no moure les cadires i rentat de mans. 

Magatzems (aula mozart i sota l’escala)  
Es mantindran el més endreçats possible. 

Armaris 
Es mantindrà l’ordre. Sempre es buscarà amb mascareta i prèvia desinfecció de mans. 

Escala 
Només pot estar-hi una persona. S’estableix la baixada com a direcció preferent. Es posen 
cartells informatius. 

Passadís aula Beethoven 
Només es farà servir de zona de pas i en direcció única o per buscar a l’armari. 
 

Lavabos 
S’hi ha d’estar amb mascareta. 
En cas d’haver d’esperar, fer-ho fora del lavabo.  
Infografies d’aforament, distància i rentat de mans. 
 

 

3.6 Organització de les entrades i sortides i fluxos de circulació 

Portes d’entrada i sortida a l’escola 
Al recinte de l’escola de música disposa de tres portes d’accés al recinte de l’escola: la del 
Parc Baix Camp, la del Carrer Tarragona i la porta d’accés dels jardiners. El recinte es 
divideix en dos edificis: edifici de l’antic casal i edifici vell. 
 
Per accedir a l’edifici de l’antic casal es pot accedir per la porta del parc o bé per la porta 
que dona al pati (porta del pati) 
 
Per accedir a l’edifici vell es pot fer per tres portes. 
 

● Porta de ferro Beethoven: Dona accés a: Aula Kruppa, Gadd i Beethoven. 
● Porta de ferro Terry Line Carrington: Dona accés a Aula Beethoven, Aula Terry Line 

Carrington i Aula Oltra 



● Porta de ferro Mompou: Dona accés a Aula Mussorgski, Mompou i Chopin.  

 

Porta del parc 
 
És una porta de vidre que permet veure si a l’altre costat algú s’està apropant. S’indicarà 
amb infografia que la preferència és de sortida i per tant en cas de trobar-se dues persones 
qui entri s’ha d’esperar. 
 
El primer professor que arribi obrirà la porta del parc i fins a les 16h l’accés es farà per 
aquesta porta. 
 

Porta del carrer Tarragona 
 
És una porta ampla que permet passar a dues persones.  
 
A les 16h l’administrativa obrirà la porta del carrer Tarragona i la tancarà a les 20h.  
 

Porta dels jardiners 
Està tancada. 

Altres portes 
Hi ha una única porta que comunica els dos edificis (edifici de l’antic casal i edifici antic), 
porta del pati. Aquesta porta és de vidre i permet veure si s’apropa algú per l’altre costat. 
S’indicarà que la preferència és de sortida. 
 
A l’edifici antic des del pati s’hi pot accedir per la porta de ferro de l’aula Beethoven, la porta 
de ferro davant de l’aula Terry Line Carrington i la porta de ferro davant l’aula Mompou.  
 
Aquestes portes les obriran els primers professors que arribin i les tancaran els últims que 
surtin. També són de vidre i normalment estan tancades, es donarà preferència a la sortida 
de l’edifici. 

Entrada i sortida dels professors 
Els professors i professores entren normalment de manera força esglaonada. A partir de les 
16h poden entrar per qualsevol de les dues portes. Encara que s’han de dirigir a secretaria 
per poder fitxar. A partir de les 20h hauran de sortir per la porta del parc. 
 

Entrada i sortida d’alumnes 
 



Per les característiques d'organització de l’escola es produeixen dos tipus d’entrades i 
sortides: des del carrer o des d’una altra classe. 

Entrades i sortides des del carrer 

Durant l’horari de secretaria 

 
Els alumnes de P3 entraran junt amb els acompanyants per la porta de parc. Els 
acompanyants els ajudaran a posar les sabates de la classe de música al vestíbul i els 
acompanyaran si cal a anar al lavabo per orinar i rentar-se les mans. 
 
Els alumnes de P4 i P5 i 1r MM  entren i surten per la porta del  C. Tarragona. Els 
acompanyants poden entrar al pati per ajudar-los a rentar-se les mans o anar a lavabo.  
 
La resta d’alumnes 
 
Si l’alumne té classe a l’edifici del casal entrarà o sortirà per la porta del parc.  
Si l’alumne té classe a l’edifici antic entrarà o sortirà per la porta del C. Tarragona 

  
Els alumnes que encara no siguin prou autònoms (almenys fins a 2n de MM) el professor 
els anirà a buscar a la porta d’entrada que li correspongui i l’acompanyarà quan acabi la 
classe. 

Fora de l’horari de secretaria  

 
Tots els alumnes entraran o sortiran per la porta del parc 

Punts de trobada 
Cada alumne té un punt de trobada en funció de l’aula on farà classe i del tipus d’estudis. 
 

● P3. Vestíbul. 
● Infantil (P4 i P5) i 1r MM. Porta del c. Tarragona. 
● 2n MM Llenguatge. Porta del parc 
● 3r MM Llenguatge. Porta c. Tarragona. 

 
Instrument.  

Si els acompanyen pares, tutors o altres. 
Si es fa a l’edifici del casal a la porta del parc. 
Si es fa a l’edifici vell: porta del c. Tarragona 

A partir de que poden entrar i sortir sols. 
Si la classe és a l’edifici del casal s’esperaran davant de l’aula. 
Si la classe és a l’edifici vell s’esperaran a la porta de ferro que correspon a 

la seva aula (veure entrades) 
 



Entrades i sortides d’adults acompanyants 
 
Els adults acompanyants només poden entrar a l’escola en els següents casos: 
 

● Gestions a secretaria (entrada per la porta del parc) 
● Acompanyar alumnes d’infantil 
● Quan un alumne té una estona d’espera entre classe i classe i necessiti 

acompanyament d’un adult i no sigui possible estar fora l’escola. 
● L’entrada s’ha de fer seguint el mateix criteri que pels alumnes en general. 

 

Fluxos de circulació 
A les portes el criteris sempre és que la preferència és de sortida de l’edifici. 
A l’escala la preferència la té la baixada 
Passadissos. Cal circular per la dreta. 
Aquestes indicacions es marcaran in situ amb infografia. 
 

Alumnes que han d’esperar entre classe i classe dins el recinte de 
l’escola 
 
A principi de curs es farà un registre d’alumnes que han d’esperar dins el recinte de l’escola. 
L’espai habilitat per aquesta espera normalment serà al passadís de l’edifici vell. Tot i així es 
veurà cas per cas quin és l’espai d’espera més adient i se n’informarà a les famílies. 

 
 

  



4.Pla de neteja i ventilació 
 
Segons el pla d’actuació del departament l’empresa de neteja ha d'elaborar un pla, seguint les 
indicacions del departament. Restem a l’espera per més informació per part de l’Ajuntament de La 
Selva del Camp, responsable de la neteja del centre . 

Aules on es fan classes col·lectives 
● Es ventilaran obrint finestres i deixant la porta oberta. 
● El professor les ventilarà en arribar a l’aula durant almenys 5 min. 
● Després de cada grup es preveu una ventilació de 5 min sense alumnes a dins. 
● En total hi ha d’haver un mínim de dues franges de 5 min de ventilació sense alumnes.  
● Al final de cada classe, mentre es va recollint el professor obrirà les finestres i les pot 

tancar quan l’alumne següent ja estigui preparat per començar. 
● Al final de la jornada es farà una ventilació. 
● Mentre es pugui es faran classes amb finestres obertes 
● El professor desinfectarà el terra en el cas de treballar sense taules abans de cada grup 

que treballi a terra. 
● En cas de treballar amb taules aquestes s’han de netejar al final de cada classe. Ho poden 

fer els alumnes. 
● Al final del dia o quan el professor la deixi, ha de quedar ben endreçada per tal que es 

pugui netejar bé. 

Aules d’instrument 
 

● A cada canvi de classe s’ha de ventilar obrint finestres. 
● S’ha de deixar dues franges de 5min repartides durant la tarda en que s’ha de ventilar 

sense alumnes a dins. 
● Mentre es pugui es faran classes amb finestres obertes 
● Al final del dia o quan el professor la deixi, ha de quedar ben endreçada per tal que es 

pugui netejar bé. 

Secretaria 
● No es tancarà la finestra ni la porta. 
● Després de la jornada s’ha de deixar ben endreçat per tal que l’endemà es pugui netejar bé 

Neteja d’equipaments de l’escola 
 



Equipaments informàtics.  
Es netejaran prèviament al seu ús i sempre apagats. Posar alcohol o desinfectant de superfícies 
sobre paper absorbent i netejar teclat i pantalla. Esperar que s’assequi. El paper s’ha de tirar a la 
paperera 
 

Instruments musicals 
 

Pianos i teclats.  

El professor serà l’encarregat de la seva desinfecció quan sigui necessari 
 
Mullar un paper absorbent alcohol (en el cas del piano de cua s’ha de fer servir aigua oxigenada)  i 
netejar el teclat i faristol.  
 

Guitarra 

Sobre un paper absorbent povoritzar aigua amb sabó. Netejar l’instrument. 
 

Equips de so 

S’han de netejar sempre apagats.  
Micròfon 

Desconnectat netejar el cos amb desinfectant de superfícies o alcohol.  
Posar funda protectora. 

 

Telefon 

Si un professor ha de fer servir el telèfon el desinfectarà prèviament i poster amb un paper 
impregnat d’alcohol o desinfectant de superfícies. 
 

Gestió de residus 
 
L’empresa de neteja s’encarregarà de buidar les paperes i fer la gestió dels residus 
generats. 
 
 

 



5. Protocol d’actuació en cas de detectar un 
possible cas de COVID-19 
 
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 de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver 
tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 

 
Davant d’un alumne que comença a desenvolupar símptomes compatible amb la COVID-19 
a l’escola : 

1. Se’l portarà a un espai separat d’ús individual previst 
2. Se li col.locarà 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  
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061 
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  
6. La família o 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 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 . 

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 
presencial del centre educatiu o d’algun dels seus grups estables serà el resultat de la 
valoració , sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària . 

El centre seguirà en tot moment les instruccions del Departament de Salut.  
 
Es seguirà l’algoritme del document Gestió de casos covid-19 als centres educatius. 
 

Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID 19 
 
 

Espai habilitat 
per l’aïllament 

Persona 
responsable 
de reubicar 
l’alumne i 
custodiar-lo 
fins que el 
vinguin a 
buscar 

Responsable 
de trucar a la 
família 

Persona 
responsable 
de la resta de 
grup i 
desinfecció 
d’espai 

Persona 
responsable 
de comunicar 
el cas als 
serveis 
territorials. 



Veure quadre Isabel Collado Isabel Collado Professor/a Albert Cid 

 

Dilluns Aula Mendelssohn 

Dimarts Aula Mendelssohn 

Dimecres Aula Mendelssohn 

Dijous Aula Handel 

Divendres  Billi Holiday 

 

  



6. Relació amb la comunitat educativa  

Difusió i informació del pla 
 
El present pla es penjarà a la pàgina web de l’escola.  
Durant les reunions d’inici de curs s’explicarà a les famílies tota la informació rellevant. 
Es farà una guia per cada tipus de pla d’estudis. 
 

Infografies i cartells d’informació 
 
Cartell de les mesures bàsiques de protecció (mascareta, rentat de mans i distanciament 
físic) 
Cartell a les aules de normes d’ús (específiques segons l’activitat que s’hi faci) 
Cartell de preferència d’entrada o sortida. 
Cartell de protocol d’entrada a l’escola 
Cartell de rentat de mans 
 
Totes les aules disposaran d’un cartell d’aforament. 
 

Formació a famílies per si hi ha confinament 
Durant els primers mesos de classe es farà especial incidència en l’ús de les plataformes 
online, l’ús del mòbil per enregistrar, així com s’informarà de les diferents opcions per 
millorar la qualitat del so en el cas de treball telemàtic. 
 

  



7. Seguiment del pla 
 
Els responsables del seguiment del pla són els membres de l’equip directiu. Aquest valorarà 
permanentment el pla i l’anirà adaptant a les disposicions de les autoritats sanitàries i 
educatives. Així mateix és mantidrà una comunicació periòdica amb la regidoria 
d’ensenyament per valorar-lo. 
 
Al final de cada trimestre, es demanarà una valoració al claustre del funcionament per 
establir possibles millores. 
 
S’estableix una bústia perquè les famílies puguin aportar suggeriments. 
 

  



8. ANNEXOS 

8.1 Llistes de control de neteja i ventilació 

8.2 Grups i aules 

8.3 Llista de símptomes 

8.4 Declaració autoresponsable 
 


