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1. Introducció 
 
La continuïtat de la situació de crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19 

continua fent necessària l’aplicació d’una sèrie de mesures que canvien substancialment 

el funcionament de la societat, i entre ella del sistema educatiu. 

Aquest Pla d’obertura i actuació del centre per al curs 2021-2022 està basat en la 

documentació dictada pel Departament d’Educació, juntament amb el Departament de 

Salut, pel que fa a l’adequació d’espais, mesures d’higiene i distanciament, etc. 

El seu objectiu és garantir, en l’entorn del centre educatiu, unes condicions de seguretat i 

salut davant aquesta pandèmia, i a la vegada garantir el dret a l’educació. 

 

Donat que la situació de la pandèmia és molt variable, aquest Pla s’haurà d’adaptar a la 

realitat del context epidemiològic de cada moment, sempre seguint les indicacions de les 

autoritats (Departaments d’Educació i Salut, i Ajuntament de Tortosa –que és el titular del 

centre- ) per tal de garantir els dos grans pilars per fer front a la pandèmia: les mesures de 

protecció i la traçabilitat. 

L’alumnat i les famílies seran informats puntualment de les adaptacions o modificacions 

del Pla que es puguin fer en cada moment. 

 

En qualsevol cas, l’èxit de les mesures adoptades dependrà de la responsabilitat personal 

i la col·laboració de tota la comunitat educativa (personal docent, alumnat i famílies). 
 

Cal advertir que les mesures adoptades en aquest Pla afecten, a més de l’Escola 

Municipal de Música, a totes les persones i entitats usuàries de les instal·lacions de la 

Casa de la Música (Banda Municipal de Música de Tortosa, Aula de Músiques de la 

Terra, Tortosa Big Band, etc.) 

 

Els canvis més destacables d’aquest document respecte al Pla d’obertura i actuació del 

curs passat apareixen remarcats en blau. 

 
 
1.1  Particularitats de l’escola de música     
 

· alumnat procedent de diferents centres educatius de primària i de secundaria, i de 

diferents centres de treball (en el cas dels adults). 

· alumnat de 5 a 80 anys. 

· classes de llenguatge musical (amb cant) i instruments de vent. 

· material i instruments compartits (faristols, piano, percussió...). 

· centre amb una gran majoria d’aules de reduïdes dimensions degut als ensenyaments 

individualitzats. 

 



C/ Enric d’Ossó, 16A  (Casa de la Música) 
43500 Tortosa    
Tel. 687 136 763     
e-mail:  secretaria@emmt.cat                                   
www.escolamunicipaldemusicadetortosa.cat 
      

 PLA D’OBERTURA I ACTUACIÓ PER AL CURS 2021-2022 en el marc de la pandèmia per covid-19 
 

- 3 - 
 

 
 
1.2  Normativa i documents de referència 
 

 

·  Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació: Pla d’actuació per al curs 20210-

2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19. Agost 2021. 

 

·  Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació: Gestió de casos de covid-19 als  

centres educatius. Curs 2021-2022. 3 de setembre de 2021 

 

·  Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació: Noves orientacions sobre ventilació 

en els centres educatius en el marc de la covid-19. 11 de gener de 2021 

 

·  Generalitat de Catalunya. Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències 

de Salut Pública: Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus 

SARS-CoV-2.  Actualitzat a 08.09.2021  

 

·  Generalitat de Catalunya. Servei de Coordinació d’Actuacions de Salut Laboral: Guia 

d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la 

pandèmia de COVID-19.   Actualitzat: 13.07.2021  

 

· Federació Catalana de Societats Musicals – European Music Council: Protocol d’actuació 

Nova Represa. Juny 2020 

 

· UNICEF. Covid-19: Proteger la salud en las aulas. Mayo de 2020 

 

· ACISE (Asociación Catalana de Enfermería y Salud Escolar): Guía de recomendaciones 

para el reinicio de las clases en los centros educativos (Covid-19). 
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2. Mesures de protecció i prevenció  
 

Per tal que el centre sigui un entorn segur, amb el risc mínim assumible, és imprescindible 

la implicació i col·laboració de tota la comunitat educativa (personal docent, alumnat i 

famílies) en el compliment de les mesures adoptades. 

 
 
2.1  Distància física 
 

Els grups del nostre alumnat són considerats grups de referència però no es consideren 

grups estables de convivència (com succeeix en els ensenyaments de règim general), 

donat que no tenen una presència diària al centre i a la vegada procedeixen de centres 

educatius diferents. 

Per tant, en tot moment s’haurà de mantenir una distància física mínima d’1’5 metres a 

l’interior del centre. Les cadires dintre de les aules i a la sala d’assaig hauran d’estar 

col·locades en tot moment a aquesta distància. 

En la mesura del possible s’evitaran els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del 

centre.  

Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada i respectant la distància física d’1’5 

metres. 

 

 
2.2  Higiene de mans 
 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut. Per això, tant 

l’alumnat com el professorat s’haurà de rentar les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic: 
 
· a l’arribada i abans de la sortida del centre  

· entre classe i classe 

· abans i després de les diferents activitats 

 

· abans i després d’anar al WC 

· després de tossir o esternudar 

 

 

S’evitarà tocar ulls, nas i boca sense rentar-se prèviament les mans. 

 

Els lavabos disposaran de dispensadors de sabó, tovalloles de paper d’un sol ús i 

papereres.      

A l’entrada del centre i a cada aula es disposarà dispensadors de solució hidroalcohòlica. 

       

Serà necessària la reposició constant de tot aquest material d’higiene. 
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2.3  Mascareta 
 

L’ús de la mascareta, juntament amb la distància física, la higiene de mans i la ventilació, 

és una de les mesures de prevenció més importants dictades per les autoritats sanitàries. 

A pesar d’això, el seu ús en ocasions és incompatible a l’interior d’una escola de música 

donades les característiques d’algunes de les activitats que s’hi porten a terme, com ara 

la pràctica d’instruments de vent. 

 

Així, l’ús de la mascareta (de tipus higiènic amb compliment de la norma UNE) serà 

obligatori a l’interior del centre per al professorat i per a tot l’alumnat a partir dels 6 anys, 

excepte en els moments que sigui incompatible amb l’activitat que es realitza i sempre 

que es mantingui la distància física d’1’5 metres. 

 

De la mateixa manera, qualsevol persona que accedeixi al centre (a requeriment del 

professorat o amb cita prèvia) també ho haurà de fer amb mascareta. 

 

Les famílies hauran de proveir a l’alumnat de la seva mascareta, tot i que el centre en 

disposarà de recanvi en el cas que alguna es pugui trencar, embrutar, etc. 

 

En el cas de contraindicació de l’ús de la mascareta per causa justificada mèdicament 

s’hauran d’extremar les altres mesures de seguretat.  

 

 

2.4  Neteja i desinfecció 
 

La nova evidència científica mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és 

molt menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el 

curs 2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja i desinfecció 

establerts el curs passat. 

 

La neteja i desinfecció es farà amb periodicitat diària, incidint en tots els elements i 

superfícies que tinguin més contacte amb les mans: 

· manetes de portes, finestres i armaris 

· interruptors 

· taules, cadires, banquetes 

· baranes 

· aixetes i lavabos 

· teclats i ratolins d’ordinadors 

· fotocopiadora 

· faristols 
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Tot i que no es considera necessària la desinfecció dins l’horari lectiu, sí que es 

continuarà aplicant en determinats casos: aules d’instruments de vent, materials 

compartits, etc. 

 

 

Pel que fa a la gestió dels residus, els mocadors i tovalloles d’un sol ús utilitzats per a la 

higiene respiratòria o per a l’assecat de mans s’hauran de llençar en papereres amb 

bosses. 

 

En cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, caldrà tancar en 

una bossa tot el material usat (mocadors, tovalloles, mascareta, etc.) i introduir aquesta 

bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la al contenidor de rebuig. 

 

 

2.5  Ventilació 
 

D’acord amb l’evidència científica, la ventilació és una de les principals mesures de 

prevenció de contagis en espais interiors. 

Totes les aules hauran d’estar ventilades el màxim temps possible, i com a mínim 10 

minuts a l’inici i final de cada classe i durant 15 minuts a l’inici i final de la jornada. 

De la mateixa forma, els despatxos i la sala de professorat també es ventilaran a l’inici i 

final de la jornada i abans i després de cada reunió. 

Totes les aules del centre disposen de finestres per poder ventilar. 

 

 

2.6  Altres mesures 
 

· EPIs a disposició del personal docent. 

· Mesures d’higiene respiratòria: tossir i esternudar a la part interior del colze o en un 

mocador de paper d’un sol ús que immediatament després es dipositarà a la paperera. 

· No saludar-se encaixant les mans. 

· Formació del personal docent. 

· Cartelleria i comunicats a la comunitat educativa del centre informant de les mesures a 

prendre. 

· Reforçar la neteja de filtres d’aire. 
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3. Grups, espais, horaris i activitats 
 

 

3.1  Grups i espais 
 

Dintre les aules es mantindrà una distància entre l’alumnat d’1’5 metres. 

Això suposarà un màxim d’alumnes a les aules de llenguatge entre 8 (Aula 1) i 9 (a les 

aules 4 i 5); un màxim de 2 alumnes a les aules d’instrument (2, 3, 6, 8, 9, 10 i 11) i a 

l’aula d’informàtica; i un màxim de 20 alumnes a la sala d’audicions. 

 

En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per 

garantir el distanciament físic de seguretat d’1’5 metres. 

 

Es reestructurarà i suprimirà mobiliari de les aules a fi que aquestes siguin el més 

diàfanes possible. 

 

Les aules d’instrument de vent disposaran d’una mampara protecció per augmentar la 

seguretat mentre s’estigui tocant i no es pugui dur posada la mascareta. 

 

El canvi d’aules per part d’alumnat i professorat es limitarà a l’imprescindible (per 

exemple per anar de la classe de Llenguatge a la d’Instrument) a fi d’evitar els fluxos de 

circulació per l’interior de l’edifici. 

 

Els lavabos de cada planta seran d’ús exclusiu per a l’alumnat i professorat situat en 

aquella planta. 

 

Pel que fa a les tasques d’atenció al públic i administratives (informació, matrícules, etc.) 

es faran prioritàriament de forma telemàtica o telefònica, i en cas de necessitar fer-se de 

manera presencial es farà a través del sistema de cita prèvia.  

El despatx disposarà d’una mampara de protecció. 

 

 

 

3.2  Horaris 
 

Un cop analitzats els diferents paràmetres en el disseny dels horaris (ratios, entrades i 

sortides, etc.), el canvi més significatiu respecte al curs anterior pel que fa a l’organització 

dels horaris al nostre centre és la supressió de la reducció de 10 minuts de les sessions 

de llenguatge i agrupacions instrumentals que vam aplicar el curs passat. 
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Per tant, aquestes sessions tornaran a ser de 60 minuts, donat que no es considera 

necessari aquest interval de 10 minuts entre classes per evitar aglomeracions a les 

entrades i sortides (ja que els grups són com a màxim de 9 alumnes) ni per ventilar entre 

les diferents sessions (ja que aquesta ventilació ja es durà a terme també durant les 

classes). 

 

 

3.3  Activitats 
 

Les activitats extraordinàries a banda del que són exclusivament les classes, com ara 

audicions, sortides, trobades, etc., es programaran en funció de l’evolució de la pandèmia. 

En tot cas, s’hauran de realitzar sempre seguint estrictament les mesures de prevenció i 

seguretat sanitària vigents en cada moment. 

 

 

 

 

4. Fluxos de circulació 
 

 

4.1  Entrades i sortides 
 

A fi d’evitar aglomeracions s’haurà d’extremar la puntualitat en l’arribada al centre i en la 

recollida de l’alumnat per part de les famílies. 
 

Com a norma, les famílies no podran accedir a l’interior del centre excepte en els casos 

que ho requereixi el professorat o en casos excepcionals (com l’alumnat nou de 

Sensibilització i Iniciació en el període d’acompanyament dels primers dies de curs,  o 

l’alumnat amb NEE). 

El professorat a càrrec d’aquest alumnat haurà de portar un registre dels acompanyants 

que han accedit al centre i comunicar-ho a la direcció a fi de, donat el cas, poder seguir la 

traçabilitat. 

En tot cas, l’acompanyament de l’alumnat al centre el farà una única persona, amb 

mascareta, sempre guardant la distància de seguretat amb la resta i hi romandrà el 

menor temps possible.   

 

El centre disposa d’una sola porta d’accés. En el cas de les classes grupals, el professorat 

recollirà als grups a la porta. Un cop hagi entrat, l’alumnat es distribuirà entre les diferents 

plantes de l’edifici en funció de l’aula a la qual ha d’accedir. 
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GRUP PLANTA – AULA HORARI D’ENTRADA I SORTIDA 

Sensibilització   Planta baixa – Aula 1 Entrada: dilluns 17:30 h  

Sortida:  dilluns  18:30 h 

Iniciació 1  Planta baixa – Aula 1 Entrada: dimecres 17:30 h 

Sortida:  dimecres 18:30 h 

Iniciació 2A  Planta baixa – Aula 1 Entrada: dimarts  17:30 h  

Sortida:  dimarts  18:30 h 

Iniciació 2B  Planta baixa – Aula 1 Entrada:  dijous  17:30 h  

Sortida:   dijous  18:30 h 

F. Bàsica 1A  Planta baixa – Aula 1 Entrada: dilluns i dimecres 18:30 h  

Sortida:  dilluns i dimecres 19:30 h 

F. Bàsica 1B  Planta baixa – Aula 1 Entrada: dimarts i dijous 18:30 h  

Sortida:  dimarts i dijous 19:30 h 

F. Bàsica 2A  Planta baixa – Aula 4 Entrada: dilluns i dimecres 18:30 h  

Sortida:  dilluns i dimecres 19:30 h 

F. Bàsica 2B Planta baixa – Aula 4 Entrada: dimarts i dijous 18:30 h  

Sortida:  dimarts i dijous 19:30 h 

F. Bàsica 3  Planta baixa – Aula 4 Entrada: dilluns i dimecres 19:30 h  

Sortida:  dilluns i dimecres 20:30 h 

F. Bàsica 4  1r pis – Aula 5 Entrada: dimarts i dijous 18:30 h  

Sortida:  dimarts i dijous 19:30 h 

F. Bàsica  

Curs Pont  

1r pis – Aula 5 Entrada: dilluns i dimecres 18:30 h  

Sortida:  dilluns i dimecres 19:30 h 

Adults 2   1r pis – Aula 5 Entrada: dimecres 19:30 h  

Sortida:  dimecres 20:30 h 

Adults 3   1r pis – Aula 5 Entrada: dimarts 19:30 h  

Sortida:  dimarts 20:30 h 

Cambra / 

Conjunt Instrum. 

2n pis –  

Sala d’audicions 

Entrada: dimarts 19:30 h  

Sortida:  dimarts 20:30 h 

(a partir d’octubre) 

Grup de guitarres 2n pis –  

Sala d’audicions 

Entrada: dijous 18:00 h  

Sortida:  dijous 18:30 h 

(a partir d’octubre) 
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4.2  Circulació als passadissos 
 

L’alumnat no romandrà als passadissos un cop hagi finalitzat la seva activitat lectiva a fi 

d’evitar aglomeracions i sempre haurà de mantenir la distància de seguretat i portar 

mascareta. 

També haurà de prendre aquestes mesures en el cas d’esperar-se a l’interior del centre 

durant el lapse de temps entre dues classes. En aquest cas, haurà de requerir al seu 

tutor/a que li indiqui l’espai on haurà d’esperar-se.  

 

S’evitarà l’ús de l’ascensor sempre que no sigui imprescindible i en tot cas només hi 

podrà entrar una sola persona cada cop i sota supervisió del professorat. 

 

La circulació dels grups pels passadissos es farà ordenadament, en fila, i respectant en 

tot moment la distància d’1’5 metres. 

 

 

 

 

5. Instruments i material escolar 
 

 

5.1  Instruments 
 

· Cada alumne/a haurà de portar el seu instrument propi. 

 

· En el cas del piano, s’haurà de desinfectar el teclat i la banqueta abans i després de cada 

classe. Per al teclat, s’aconsella una solució de sabó al 20% amb aigua i el posterior 

assecat. 

 

· Pel que fa als instruments de percussió, cada alumne/a haurà de portar les seves 

baquetes. En cas d’haver de compartir material, es desinfectarà abans i després de cada 

ús. 

 

· Pel que fa a l’instrumental Orff, es podrà compartir però es desinfectarà abans i després 

de cada ús. 

 

· L’alumnat d’Iniciació, quan hagi d’usar la flauta de bec ho farà classe a la sala 

d’audicions per poder augmentar la distància de seguretat a 2’5 metres o bé al pati. Cada 

alumne/a haurà de portar la seva flauta que, evidentment, no podrà intercanviar. 
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· El desguàs dels instruments de vent no es podrà fer al terra; es realitzarà sobre un tros 

de paper absorbent que posteriorment s’haurà de tirar al rebuig. També serà convenient 

fregar posteriorment el terra amb un producte desinfectant. 

Les aules d’instrument de vent disposaran d’una mampara protecció per augmentar la 

seguretat mentre s’estigui tocant i no es pugui dur posada la mascareta. 

 

· Si el professat ha de manipular l’instrument de l’alumne haurà de procedir a la seva 

higiene de mans abans i després de la manipulació (amb rentat d’aigua i sabó o amb gel 

hidroalcohòlic). 

 

· Pel que fa a les formacions instrumentals (grups de cambra, conjunt instrumental, 

Banda, etc.), a més d’aplicar tots els punts anteriors referents a cada instrument concret, 

s’haurà de tenir present que cada component de la formació haurà de disposar de les 

seves pròpies partitures, que no es podran compartir.  

Les classes es faran a la sala d’audicions per tal de poder augmentar la distància de 

seguretat així com la ventilació. 

 

· Pel que fa a les classes de Roda d’instruments continuaran sent individuals com el 

passat curs (en lloc de grups de 3 a 5 alumnes com es feien anteriorment) però aquest 

curs l’alumnat sí podrà tocar els instruments (si les famílies així ho autoritzen).  

Els instruments de vent utilitzats es desinfectaran després de cada sessió incidint 

especialment en els becs i broquets. 

 

 

5.2  Instruments en préstec 
 

El centre disposa d’alguns instruments de préstec. Durant el període que duri el préstec 

l’instrument en concret no es podrà intercanviar amb cap altre alumne/a; un cop finalitzat 

el préstec, l’instrument es desinfectarà i passarà un període de quarantena mínim de 14 

dies abans de cedir-lo a un altre alumne/a. 

 

 

5.3  Material escolar 
 

El material que hagi de ser compartit entre diferent alumnat s’haurà de desinfectar  

prèviament. Es prioritzarà que l’alumnat utilitzi material escolar individual.  

 

Es fomentarà la distribució de materials en format digital i es limitarà sempre que sigui 

possible la distribució de fotocòpies (que en tot cas s’haurà de fer seguint les mesures de 

seguretat de rentat de mans previ i ús de mascareta). 
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6. Reunions i relació amb la comunitat educativa  
 

Davant la menor presència al centre de les famílies s’hauran d’emfasitzar els canals de 

comunicació telemàtics. 
De totes formes, si és necessari es podrà fer una trobada presencial, sempre respectant 

les mesures de seguretat (distància, mascareta, ventilació), i amb el sistema de cita 

prèvia. 

 

Les reunions del Claustre i del Consell Escolar es podran fer de manera presencial 

respectant totes les mesures de seguretat. Si això no és possible, es faran de manera 

telemàtica o bé en format híbrid.  

 

Tal com ha acordat el Departament d’Educació amb les associacions federades de 

famílies d’alumnes de Catalunya, l’AMPA pot accedir al centre per realitzar les seves 

tasques. 

 

 
 

7. Requisits d’accés al centre 
 

MOLT IMPORTANT:  

L’alumnat, el personal docent o qualsevol altra persona que hagi d’accedir al centre haurà 

de complir els següents requisits: 
 
▪ Absència de símptomes compatibles amb la COVID-19.  Les famílies, o l’alumnat si és 

major de 18 anys, hauran de verificar abans d’anar a l’escola l’estat de salut de 

l’alumne/a i comprovar que no té una temperatura superior als 37,5ºC ni presenta cap 

altre dels símptomes més freqüents de la covid-19:  

 

-    Febre o febrícula > 37,5ºC  

-    Tos  

-    Dificultat per respirar  

-    Mal de coll *  

-    Refredat nasal *  

-    Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  

-    Mal de panxa, amb vòmits o diarrea  

-    Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans, adolescents i adults) 

 
*  El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt habituals en infants. Només s’han de 

considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres símptomes dels que es recullen a 

la llista. La variant delta causa, amb més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea.  
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L’alumnat o el personal docent que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 

i hagin tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 90 dies previs a l’aparició de la 

simptomatologia no s’han de considerar casos sospitosos de nou, tret que hi hagi prou 

indicis clínics que alertin d’una possible reinfecció.  
 
▪ Que no es trobin en aïllament perquè han estat positius de covid-19 

 

▪ Ús obligatori de mascareta higiènica a partir dels 6 anys.   

 

 

No poden anar al centre educatiu les persones sense la pauta de vacunació completa (si 

tenen una dosi i han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, es considera pauta 

completa) que presenten alguna de les situacions següents: 

 

▪ 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).   

 

▪ Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.  

 

▪ 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). 

 

▪ Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades com  

a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de covid-19. 

 

 

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir, els  

infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent  

quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu (per exemple, els germans 

d’alumnes en quarantena poden fer vida normal, a diferència dels convivents d’un cas 

positiu).  

 

 

L’alumnat que presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar 

el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, haurà de valorar amb el 

seu equip mèdic de referència la conveniència d’assistir al centre i, en cas d’assistir, 

s’hauran d’extremar les mesures de seguretat. 
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Les famílies, o l’alumnat si és major de 18 anys, hauran de signar a l’inici del curs una 

declaració responsable a través de la qual:  

 

▪ Faran constar que són coneixedors de la situació 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 comprometran a no portar a l’alumne/a al centre en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies i a 

comunicar-ho immediatament als responsables del centre per tal de poder prendre les 

mesures oportunes.  
 

 

 

 

8. Protocol d’actuació en cas de símptomes compatibles amb la 
COVID-19 
 

 

La detecció precoç dels casos i el seu aïllament és de vital importància per mantenir el 

centre educatiu com un entorn segur. 

 

 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne/a durant la seva presència al centre, es 

procedirà de la següent manera: 
 
· s’aïllarà a l’alumne/a a la sala de professorat, que es ventilarà convenientment. 

· se li col·locarà una mascareta quirúrgica que també s’haurà de col·locar la persona que 

quedi al seu càrrec (cal prioritzar que aquesta persona estigui vacunada). 

· s’avisarà a la família perquè el vinguin a recollir i se’ls informarà que evitin els 

contactes i consultin el més aviat possible al seu centre d’atenció primària. 

· en cas de simptomatologia greu (dificultat per respirar; afectació de l’estat general per 

vòmits o diarrea molt freqüents; dolor abdominal intens; confusió...) es trucarà al 061 

· s’informarà a la regidoria d’Ensenyament i als Serveis Territorials d’Educació a les 

Terres de l’Ebre perquè ho comuniquin al Servei públic de salut i activi els protocols.  

· s’informarà a les persones que hagin estat en contacte en l’àmbit del centre amb la 

persona afectada per tal que contactin amb el Servei públic de salut per si cal un 

aïllament preventiu. En principi, no està indicat el confinament dels contactes estrets no 

convivents mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova.  

· es desinfectaran i netejaran els espais del centre. 
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En cas d’aparició de símptomes en un professor/a durant la seva presència al centre: 
 
 
· abandonarà el centre el més aviat possible o bé s’aïllarà a la sala de professorat fins al 

moment que pugui marxar. 

· en cas que no la porti ja posada, es col·locarà una mascareta quirúrgica. 

· s’haurà de posar en contacte amb el seu centre d’atenció primària. 

· en cas de simptomatologia greu (dificultat per respirar; afectació de l’estat general per 

vòmits o diarrea molt freqüents; dolor abdominal intens; confusió...) es trucarà al 061 

· informarà al seu cap i al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament. 

· s’informarà a les persones que hagin estat en contacte en l’àmbit del centre amb la 

persona afectada per tal que contactin amb el Servei públic de salut per si cal un 

aïllament preventiu. En principi, no està indicat el confinament dels contactes estrets no 

convivents mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova. 

· es desinfectaran i netejaran els espais del centre. 

 

 

Un cop dut a terme tot aquest procediment, serà el Servei públic de Salut a través de la 

referent covid (RECO) que el centre té assignada qui indicarà en tot moment els passos a 

seguir. 

La valoració per part dels Serveis territorials de Vigilància Epidemiològica serà la que 

determinarà, davant la confirmació d’un brot, el tancament total o parcial del centre. 

 

 

 

 

 

 

9. Mesures d’organització pedagògica 
 

 

9.1  Pla de treball en cas d’aïllament d’un grup o de confinament del centre 
 

En cas d’aïllament d’un alumne/a, d’un grup o de confinament del centre, es continuarà 

garantint la formació des del primer moment per tal de vetllar pel dret a l’educació de 

l’alumnat. 

En cas que sigui un professor/a qui s’hagi d’aïllar, aquest/a continuarà amb la seva tasca 

docent de manera telemàtica (sempre que la seva situació sanitària i personal li permeti). 
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· Pel que fa a les classes grupals de Llenguatge Musical, la metodologia variarà en funció 

dels diferents nivells (que van des de la Sensibilització a la Formació d’Adults). 

Els continguts teòrics es treballaran a través de càpsules formatives i elaboració de fitxes. 

Els continguts de lectura, ritme i oïda, a través d’enregistraments sonors. 

Preferentment s’usarà la plataforma Classroom a través del correu corporatiu del centre. 

Aquesta plataforma permet fer classes virtuals a través de videoconferència (Google 

Meet) així com l’intercanvi de tot tipus de material (documents, àudios, enllaços, etc.) 

entre alumnat i professorat. 

 

· Quan a les classes d’Instrument, es faran a través de videoconferència (preferentment 

Google Meet, a través del correu corporatiu) i, sempre que sigui possible, en l’horari 

habitual de la classe. 

També es podran utilitzar vídeos/àudios enregistrats. 

 

· Quan a la Roda d’Instruments, es farà a través de videoconferència (preferentment 

Google Meet, a través del correu corporatiu) i, sempre que sigui possible, en l’horari 

programat de la classe. 

 

· Per últim, les classes de les Agrupacions Instrumentals (Cambra, Conjunt, Grup de 

guitarres...), davant la dificultat de realitzar-se telemàticament i en tractar-se de classes 

quinzenals, es recuperaran posteriorment en cas d’un confinament de curta durada. Si es 

donés un confinament de llarga durada es valorarà l’opció d’anular les sessions que 

corresponguin al període de confinament. 

 

 


