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Pla d'organització del CMMB per al curs 2020 - 2021 
ANNEX 1:  
Aforament de les aules 
 
 
 
L'aforament màxim de cada espai, en funció de la distància interpersonal de 2m o de 
1'5m, mobiliari, característiques i funció de cada espai. 
 

Aula m2 Aforament 

 

Aula m2 Aforament 

 

Aula m2 Aforament 

AULA 007 89 20-25 AULA 101 73 20 AULA 201A 33 3 

AULA 010 19 3-4 AULA 102 17 2-4 AULA 201B 14 2 

AULA 011 23 3-5 AULA 103 17 2-4 AULA 202 21 6 

AULA 012A 30 8 AULA 104 23 5-8 AULA 203 17 4 

AULA 012B 22 4-5 AULA 105 31 8-10 AULA 204 25 5 

AULA 013A 17 3-5 AULA 106 41 12-16 AULA 205 22 3-4 

AULA 013B 25 5-6 AULA 107 45 12-16 AULA 206 22 3-4 
SALA 

PROFESSORAT 56 10-12 AULA 108 18 2-5 AULA 207 17 3-4 

AULA 016 55 16 AULA 109 58 18-21 AULA 208 25 5 

AULA 017 11 2 AULA 110 44 12-14 AULA 209 24 4-5 

PEIXERA 136 40 AULA 111 32 9 AULA 210 41 12-16 

   
BANC INSTR. 

 
1 AULA 211 16 2-4 

Bar 78 20 AULA 113 22 4-6 AULA 212 12 2-4 

S9 006 44 20 AULA 114 23 4-7 AULA 213 17 2-4 

S11 27 9 AULA 115 25 5-8 AULA 214 23 4-6 

S10 14 5 AULA 116 24 4-5 AULA 215A 13 2-3 
Sala 

Gravacions 
42 

Sense 
ventilació 

AULA 117 32 8-12 AULA 215B 32 6-10 

Biblioteca 133 6 AULA 118 25 6-7 AULA 216 44 5 

Auditori platea  335 100 AULA 119 20 5-6 AULA 217 66 20-22 
Auditori 
escenari 

150 20 AULA 120 22 3-5 AULA 218 32 10-12 

   
AULA 121 11 1-3 AULA 219 34 11-12 

   
Sala 

Vermella 
78 20 AULA 220 32 10-12 

      
AULA 221 27 12-16 

      
AULA 222 26 8-10 

      
AULA 223 26 8-10 

      
AULA 224 11 2-3 
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Ús d'espais d'instruments compartits 
ANNEX 2:  
Protocols específics segons tipologia d'instrument o espai. 
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3. Aules d'estudi            13  
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Pla d'organització del CMMB per al curs 2020 - 2021 
Ús d'espais d'instruments compartits 
PIANO, CLAVICÈMBAL I ORGUE 
 
 
 

Recomanacions generals de l'aula 
 
- Es deixaran la tapa petita i la del teclat obertes per tal de reduir al màxim el contacte 
amb l'instrument. (Es poden tancar i manipular-les amb paper).  
- El faristol sempre estarà posat (Es pot tancar i manipular amb el paper). Ni el piano ni 
la banqueta es podran moure de la seva la posició.  
 
 
 
Procediment d'ús dels instruments 
 

Quan Indicació 
Material o 

productes del 
Punt higiènic 

Qui 

A l'entrada i la 
sortida de l'aula 

Extremar higiene de mans abans. Al 
igual que en totes les activitats és 
indicat l'ús de mascareta quirúrgica 
en tot moment. 

Gel 
hidroalcohòlic 
o aigua i sabó 

Alumnat i 
professorat 

Abans de tocar 
el teclat 

Netejar superficialment el teclat 
amb el paper prèviament 
polvoritzat  
Netejar el regulador de la banqueta i 
regular l’alçada.  
Llençar el paper a la paperera.  

Líquid 
desinfectant no 
abrasiu. 
(Sanytol) 
Paper. 

Professorat  

2 cops al dia Desinfecció a fons de l'aula i 
instruments. 

 Servei de neteja 
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Pla d'organització del CMMB per al curs 2020 - 2021 
Ús d'espais d'instruments compartits 
Aula de Percussió. Consells de Prevenció  
 

ELS ESPAIS  
administració i neteja 
 
 
Els espais afectats per aquesta normativa seran tots aquells que disposin d'instruments de percussió, 

• Aula 216 

• Aula 201-A 

• Aula 201-B 

• Auditori ET 
 
1. El professor indicarà la col·locació dels instruments de manera que es produeixin els mínims 

moviments imprescindibles per al desenvolupament de l’activitat  
2. Els instruments hauran de tenir una posició fixa i evitar el seu moviment el màxim possible.  
3. Els sets o instruments muntats haurien d’estar el més fixes possible i no desmuntar-los fins que 

ningú més els necessiti 
4. S’assignaran horaris individuals de pràctica instrumental per als estudiants de percussió. 
5. S’assignaran horaris col·lectius per a l’assaig dels grups de cambra, que hauran de dur mascareta en 

tot moment 
6. L’horari d’aquests espais anirà establert prèviament i hi haurà còpia a les aules i a recepció 
7. Serveis de neteja i desinfecció: Com a mínim un just abans de l'obertura del centre al matí, i un altre 

durant el dia rotativament amb els productes i el procediment indicats 

 
Equipament de prevenció necessari a les aules 

• Gel hidroalcohòlic 

• Rotllo de paper d´un sol us 

• Desinfectant de superfícies  

 
Equipament de prevenció personal 

• Mascareta 
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Pla d'organització del CMMB per al curs 2020 - 2021 
Ús d'espais d'instruments compartits 
Percussió. Procediment d’ús de les aules. 

 
 
1. Abans d´entrar a l´aula 

• Netejar-se les mans amb aigua i sabó al lavabo i protegir-se el nas i la boca amb la mascareta. 

• Esperar davant l’aula que surti l’anterior usuari respectant les distàncies de seguretat (1,5 m) i  
 

2. Dins de l´aula 

• Deixar a terra la maleta porta-baquetes i les fundes dels instruments propis 

• Realitzar el muntatge del set o de l'instrument que es vol tocar 

• Netejar el faristol, els suports tot allò susceptible de ser tocat amb paper i solució desinfectant 

• Ajustar mecanismes o realitzar afinacions 

• Tocar. 	
	

3. Abans de sortir de l´aula 

• Sortir 5 minuts abans per facilitar l’accés del següent usuari que espera. 

• A fora de l'aula tornar a netejar-se les mans amb aigua i sabó  
 

NOTES 
• No es poden deixar efectes personals dins l’aula 

• Cal fer un bon ús dels instruments, del mobiliari  

• En cap cas es pot treure l’equipament instrumental assignat a l’aula (Instruments grans) sense 
autorització del professor 
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Pla d'organització del CMMB per al curs 2020 - 2021 
Aula de Percussió. Consells de Prevenció   
 
 

 
Els nostres, són instruments compartits i exposats; per tant, cal netejar-los abans 
i després  del seu ús 
És obligatori l’ús de mascareta i respectar la distància de seguretat (1,5m) 
Utilitza baquetes pròpies  
Polvoritza amb el desinfectant de superfícies el paper per aplicar-lo a la petita 
percussió, mobiliari, suports i membranes. No mullis directament els 
instruments.  Asseca totalment 

Tots els instruments de petita percussió que tinguin mànec tal com el güiro, les maraques etc. s’hauran 
de desinfectar amb paper o tovalloleta, tot aplicant el producte desinfectant previst 
Els instruments que es toquin directament amb les mans tal com les congues, bongos etc. i les timbales 
s’hauran de desinfectar on hi ha contacte amb les mans 
ENTRE TOTS/ES ACONSEGUIREM MANTENIR LES AULES NETES DE VIRUS 

______________________________________ 
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Pla d'organització del CMMB per al curs 2020 - 2021 
Ús d'espais d'instruments compartits 
CONTRABAIXOS 
 
 
 
Es recomana sempre que es pugui fer anar l'instrument propi per més seguretat i 
practicitat. Cal portar sempre arc i resina propis. Si no és possible seguiu les següents 
instruccions. 
 

Procediment d'ús: 
 

- Desinfecció de mans amb gel o rentat i demanar claus de l'aula 120. 
- Ventilar aula d'estudi. 
- Si cal, tornar a fer anar gel que hi haurà a classe. 
- Aplicar gel o alcohol de 70-90% en un drap de cotó o paper de cel·lulosa i desinfectar 
les cordes, batedor, clavilles (i pica si es fa servir). També es poden fer anar tovalloletes 
d’alcohol isopropílic d’un sol ús. 
- Vigilar que no caigui gel o alcohol al cos de l'instrument per tenir cura del vernís. 
- Amb cura netejar el mànec i riscles per on agafem l’instrument amb una camussa o 
drap de microfibra producte de neteja sense alcohol o tovalloletes desinfectants sense 
alcohol per tot tipus de superfície. 
- Després de tocar, tornar a desinfectar les mateixes parts i treure la resina del pont i 
tapa de l’instrument. 
- També cal desinfectar el faristol abans i després de fer-ne ús i el piano en cas de fer-lo 
servir per afinar… 
- Cal tornar-se a rentar les mans després de classe o de l’estudi. 
 

Els draps i gamuses i el gel estaran a disposició a classe. Cuideu-los i no els perdeu. 
S’hauran de netejar sovint amb aigua i lleixiu i deixar secar i sinó fer anar les tovalloletes 
d’un sol ús que potser són més pràctiques i segures per no compartir-se. 
 

Inventari: 
- 3 contrabaixos 4/4 
- 6 contrabaixos 3/4 (un d'ells amb tripa que si fa falta es pot passar a metall, un altre és 
al parc d'instruments) 
- 2 contrabaixos 1/2 (1 al parc d'instruments) 
 

Actualment d'útils en serien 8 dels 11 ja que els 1/2 són petits i el de tripa seria per cobla 
només. 
 

Desinfectants: 
 

• Tovalloletes hidroalcohòliques amb alcohol del 70-90% 
• Tovalloletes Clinell o d'altres sense alcohol amb amoni cuaternari o peròxid d'hidrògen. 
• Gel hidroalcohòlic amb paper de cel·lulosa 
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Ús d'espais d'instruments compartits 
ARPA. Protocol d’ús i neteja. Aules 13B i 017  
 
 
Protocol general 
• Rentat de les mans abans d’entrar a l’aula amb sabó.  

• Ventilar l’aula d’estudi. Sempre que es pugui estudiar amb la finestra oberta. Si cal 
tancar la finestra, tornar-la a obrir al sortir de l’aula.  

• Les franges d’estudi seran de 50 min. Per tal de poder ventilar com a mínim 10 min 
entre alumne i alumne.  

Abans de tocar  

L’arpa la netejarem amb un drap de microfibra i amb un producte sense alcohol, és 
a dir amb una solució sabonosa, abans i després de tocar i que trobarem a les aules 
preparat.  

A les cordes els hi passarem un drap de microfibra amb gel.  

Igualment tenir cura dels faristols que els netejarem amb la solució hidroalcohòlica 
i el drap.  

Si estem sols a l’aula podrem tocar sense mascareta, a l’aula la professora anirà amb 
mascareta i l’alumne no mentre toca. Hi ha suficient separació.  

Desprès de tocar  

El mateix protocol  

En marxar de l’aula tornar a rentar-se les mans amb sabó  

 

Els draps i solucions sabonoses i gel estaran a les aules a disposició de tots, n’hem de tenir 
cura, cada dia es netejaran els draps.  

Aula 13B:  

Salvi Aurora  

Salvi Daphne  

Salvi Daphne 40 cordes  

Aula 17:  

Venus  

 

Tant dilluns com dijous haurem de moure l’arpa Venus de l’aula 17, a l’aula 13B per 
classe de grup i un cop acabat la tornarem a l’aula 17. Per fer el trasllat necessitem el 
carro que prèviament l’haurem netejat amb gel hidroalcohòlic.  
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Pla d'organització del CMMB per al curs 2020 - 2021 
2. Protocols segons tipus d'especialitat 
Cant 

 
 
 

Mesures generals 
 
-En el cas del cant,  s'han d'extremar les mesures de distanciament personal i ventilació de 
l'aula. L´ús de mascareta, malgrat la incomoditat que suposa, és indicada per tal de 
millorar la protecció de l'alumnat i el professorat. 

 

Quan Indicació 
Material o 

productes del 
Punt higiènic 

Qui 

A l'entrada i la 
sortida de l'aula 

-Extremar higiene de mans abans.  
-Al igual que en totes les activitats 
és indicat l'ús de mascareta 
quirúrgica en tot moment. 

Gel 
hidroalcohòlic 
o aigua i sabó 

Alumnat i 
professorat 

Durant la classe -Cantar amb mascareta quirúrgica. 
Es recomana mascareta FFP2 en el 
cas del professorat. 
-Mantenir la distància interpersonal 
màxima que permeti l'espai. 
-Extremar la ventilació de l'aula. 
-Fer ús de pantalla de separació. 

Pantalla de 
separació 

Professorat i 
alumnat sota la 
seva supervisió 

2 cops al dia Desinfecció a fons de l'aula.  Servei de neteja 
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Pla d'organització del CMMB per al curs 2020 - 2021 
2. Protocols segons tipus d'especialitat 

Instruments de vent 
 

Mesures generals 

En el cas dels instruments de vent s'han d'extremar les mesures de distanciament personal 
i ventilació de l'aula, ja que no es pot fer ús de mascareta durant les classes.  

- Ventilació: Obrir finestres durant tota la classe sempre que sigui possible, i en cas que 
no fos així, augmentar el temps de ventilació entre classes a 15', comptant des de 10' 
abans de l'hora fins 5' després, per tal de no interferir amb els horaris de la resta 
d'assignatures. 

- L’espai de l'aula on l’alumne farà clase estarà delimitat i senyalitzat, i el propi alumne/a 
serà el responsable de la seva neteja, sota la supervisió del professor/a.  

-Es disposarà de pantalles de separació, per tal d'augmentar la protecció, que s'hauran de 
desinfectar durant el canvi de classe. 

-No es podran compartir els instruments ni embocadures en cap cas, inclosos els 
instruments del centre. 

Procediment d'higiene: 

Quan Indicació 

Material o 
productes 
del Punt 
higiènic 

Qui 

K
it

 d
e 

ne
te

ja
 d

e 
l'a

lu
m

na
t El kit personal de neteja que cada alumne ha de portar de casa 

seva, inclourà un empapador per a les gotes que puguin caure. 
Els instruments de metall també hauran de portar un pot on 
dipositar l’aigua.  

-Paper d'un 
sol ús. 
-Líquid 
desinfectant  

Alumnat 

E
nt

ra
da

 i 
so

rt
id

a 
 Extremar higiene de mans abans i després de la classe. Al 

igual que en totes les activitats, és indicat l'ús de mascareta 
quirúrgica mentre no s'hagi de fer ús de l'instrument. En el 
cas del professorat s'indica mascareta FFP2. 

Gel 
hidroalcohòlic 
o aigua i sabó 

Alumnat i 
professorat 

D
ur

an
t 

la
 c

la
ss

e 

-L'alumne desarà tots els seus estris personals i l’estoig dins 
del seu espai delimitat, inclosa la mascareta just abans de 
començar la classe. 
-L'alumne netejarà amb la fregona i llegiu el seu espai 
delimitat. 
-En acabar la classe, l'alumne netejarà dins del seu espai 
delimitat, la mampara separadora, faristol, cadira. 
-En cas de classes consecutives no serà necesari netejar dos 
cops seguits l'espai. 
-Netejar l’instrument amb el kit personal de neteja.   

-Pantalla de 
separació. 
-Cubell i 
fregona amb 
aigua i llegiu. 
-Líquid 
desinfectant  
-Paper d'un 
sol ús. 
 

Alumnat 
serà 
responsable 
de la neteja 
del seu 
espai, sota la 
supervisió 
del 
professorat. 

2 cops 
al dia 

Desinfecció a fons de l'aula.  Servei de 
neteja 
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Pla d'organització del CMMB per al curs 2020 - 2021 
2. Protocols segons tipus d'especialitat 
Instruments de corda polsada i fregada 

 
 
 

Quan Indicació 
Material o 

productes del 
Punt higiènic 

Qui 

A l'entrada i la 
sortida de l'aula 

Extremar higiene de mans abans. Al 
igual que en totes les activitats és 
indicat l'ús de mascareta quirúrgica 
en tot moment. 

Gel 
hidroalcohòlic 
o aigua i sabó 

Alumnat i 
professorat 

Durant la classe -Deixar tots els estris personals i 
l’estoig a prop i a terra.  
-Tocar en tot moment amb 
mascareta quirúrgica. 
-Mantenir la distància interpersonal 
mínima de 1'5 m. 
-Ventilar l'aula entre classe i classe 
almenys 10'. 
-No compartir l'instrument en cap 
moment.  

 Professorat i 
alumnat sota la 
seva supervisió 

2 cops al dia Desinfecció a fons de l'aula i 
instruments. 

 Servei de neteja 

 
  



 13 

 
 
Pla d'organització del CMMB per al curs 2020 - 2021 
3. Aules d'estudi 
 
 
 
 
 
Malauradament s’haurà de restringir la reserva d’aules d’estudi a l’espera de l’evolució de 
la situació sanitària.  
 
 
Horari 
 
-Matins de 9.00 a 12.00 es deixaran en funció de les aules disponibles. A partir d’aquesta 
hora es procedirà a la desinfecció de les aules del torn de la tarda. 
-La resta del dia no es podran oferir aules d'estudi. 
 
Procediment de reserva 
 
Dins de l'horari previst de reserva, es demanarà l'aula com és habitual a recepció, amb el 
carnet del conservatori. 
L’alumnat serà el responsable de les mesures higièniques i  específiques segons tipus 
d’aula i instrument, publicades al Pla d’Organització del curs 2020-21. 
 
Instruments compartits amb aula pròpia 
 
Els instruments de percussió, arpa, contrabaix, clavicèmbal i orgue, podran demanar aula 
dins de l'horari restringit sota la regulació del professorat corresponent. 
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Pla d'organització del CMMB per al curs 2020 - 2021 
4. Biblioteca 
 
 
 
 
La normativa de prevenció de contagi de la biblioteca serà la següent: 
 
- Aforament màxim de 5 persones. 
 
- Ús obligatori de mascareta i de gel hidroalcohòlic. 
  
-No caldrà demanar cita prèvia per accedir-hi. 
 
-Les partitures que es retornin de préstec restaran dos dies en quarantena. 
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Mesures Covid curs 2020/21 
 

Pla   
d'organització 
    

AUDITORI EDUARD TOLDRÀ 
Mesures d'organització d'activitats i concerts 
 
Coordinació dels concerts del cicle Dijous Concert 
Cada concert del cicle dijous concert tindrà un coordinador/a representant dels intèrprets, 
excepte en el cas de actuacions d’un/a solista. El coordinador/a del concert serà el 
responsable de la reserva de la data del concert, de lliurar el programa, i de reservar 
horaris d'assaig i invitacions. 
 
Ús de mascareta 
És obligatori l'ús de mascareta en tot moment als camerinos, accessos a l’escenari i 
durant el concert.  
 
Exempcions  
Es podran treure la mascareta durant el concert, només els instrumentistes de vent i 
conjunts d'un màxim de tres músics. 

• La disposició dels músics garantirà una separació interpersonal mínima de 2 
metres de distància i també amb el límit de l'escenari.  

• En tot cas es portarà la mascareta posada fins arribar a l’escenari. Finalitzat el 
concert, es tornarà a posar abans de la sortida. 

• En cas que hi hagi algun intèrpret de vent o cantant, la resta d’integrants hauran de 
portar mascareta posada durant tot el concert. 

 
Accés a l'escenari 

• L’accés a l’escenari es farà per la part de la cabina de so. En cas d'intèrprets 
consecutius, un cop acabada la interpretació, caldrà sortir de l’escenari per la porta 
contrària. 

 
Camerinos i aforaments 

• Caldrà respectar l’aforament dels camerinos i les finestres hauran d’estar obertes. 
• Caldrà respectar l’aforament de la cabina de so i no es podrà romandre als 

accessos a l'escenari. 
 
Sistema d’entrades per a convidats 

• Es pot adquirir entrada numerada gratuïta online a través de web. 
• Els intèrprets podran lliurar una llista de convidats on consti nom, cognom i mail o 

telèfon de contacte. Cal enviar la llista amb una setmana d’antelació a la cap 
d’activitats culturals. 

 
Emisió en streaming o enregistrament dels concerts 
Amb motiu de la reducció d'aforament de públic per a garantir les distàncies de seguretat, 
s'ha habilitat l’emissió dels concerts en streaming a través del canal youtube del 
conservatori, al que es podrà accedir a través de la programació que figura al seu web. 
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Pla d'organització del CMMB per al curs 2020 - 2021 
ANNEX 3:  
Punts higiènics i protocols d'ús d'aules 
 
 
Per tal de disposar del material higiènic necessari en tot moment i circumstància, cada 
espai i aula comptarà amb un punt senyalitzat com a Punt higiènic, ben visible i ubicat a 
l'entrada de l'aula, amb el material higiènic bàsic que s'indica a continuació: 
 

1. Punt higiènic 
 
Producte o material Indicacions Recomanacions dús 

Gel hidroalcohòlic 

Només per a les mans. 
Substitueix el rentat de 
mans amb aigua i sabó. 

-Assegurar-se que s’ha assecat  
correctament  
-Feu-ne un ús responsable  
-En cas de dubte, consultar als  
serveis responsables de  
l’equipament.  

Líquid desinfectant no 
abrasiu i amb 
polvoritzador. Es 
recomana Sanytol o 
Peròxid d'hidrògen. 

Per a la desinfecció de 
superfícies. Sanytol està 
indicat també per a 
instruments compartits, 
com els pianos. 

-No aplicar directament,  
polvoritzar en el paper d'un sol  
ús.  
  
 

Paper de neteja d'un 
sol ús 

Per aplicar líquid 
desinfectant sobre 
superfícies o instruments. 

-S'haurà de depositar amb cura a la 
paperera després de cada ús. 

Paperera amb tapa 

Per a depositar el paper 
amb desinfectant un cop 
fet servir. 

- Obrir la tapa sense establir cap 
tipus de contacte i deixar-la 
tancada. El personal de neteja 
haurà de recollir aquestes deixalles 
amb la màxima prevenció. 

 

El personal de neteja haurà de vetllar per la renovació d'aquest material als punts 
higiènics i també de paper d'assecar i sabó als lavabos. 

 

2. Magatzem de material i productes higiènics. 
S'haurà de localitzat el magatzem de reposició del material i productes higiènics necesaris 
per a la seva reposició. Tant el personal de neteja com els conserges en tindran accés per 
tal de proveir en cas de necessitat. 
 

Aquest magatzem haurà de disposar permanentment del següent material i productes: 
1. Els descrit per als punts higiènics, per tal de proveir-los 
2. Mascaretes quirúrgiques i FFP2, i pantalles facials, en cas de necessitat. 
3. EPI en cas d’acompanyament d'un cas sospitós. 



 17 

Pla d'organització del CMMB per al curs 2020 - 2021 
ANNEX 4 
Model de declaració responsable per a les famílies 
 
 
 
Tal com prescriu el document Gestió de casos covid-19 als centres educatius: 
 

Les famílies o els alumnes mateixos, en cas que siguin majors d’edat, han d’haver signat una 
declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la 
COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte, presentar 
documentació acreditativa d’un cas positiu al/la director/a del centre en cas d’haver-se 
diagnosticat per la xarxa privada de salut, i permetre l’intercanvi de dades personals entre els 
departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis 
en relació amb la gestió de casos.  

 
El model d'aquesta declaració per al CMMB serà el que figura a continuació: 
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Institut Municipal d’Educació  

	

	

DECLARACIÓ	RESPONSABLE	RELATIVA	A	 LA	 INCORPORACIÓ	DE	 L’ALUMNAT	Al	 CONSERVATORI	
MUNICIPAL	DE	MÚSICA	DE	BARCELONA	
	
Dades	personals	pare,	mare,	tutor/a	o	alumne	major	d'edat	
Que	jo,	(indicar	nom	i	cognoms)	___________________________________________________	
	
DECLARO	DE	FORMA	RESPONSABLE	en	relació	amb	l’alumne/a	
____________________________________________________________________	
	
Que	el	meu	fill/a	durant	els	darrers	14	dies	i	mentre	assisteixi	al	Conservatori	Municipal	de	Música	
de	Barcelona	compleix	amb	els	següents	requisits:	

• No	ha	de	presentar	cap	simptomatologia	compatible	amb	la	covid-19	(febre,	tos,	dificultat	
respiratòria,	malestar,	diarrea...)	o	amb	qualsevol	altre	quadre	infecciós.		

• No	ha	de	ser	o	haver	estat	positiu	de	covid-19	ni	haver	conviscut	amb	persones	que	siguin	o	
hagin	estat	positives.		

• No	ha	d’haver	estat	en	contacte	estret	amb	cap	persona	que	hagi	donat	positiu	de	covid-19	
ni	que	hagi	tingut	simptomatologia	compatible	amb	aquesta	malaltia.		

	

Que	se	m’informa	que	és	altament	recomanable	tenir	el	calendari	vacunal	al	dia	per	tal	d’assistir	al	
centre	educatiu.		

Que,	 en	 cas	 que	 l’alumne/a	presenti	 una	 malaltia	 crònica	 d’elevada	 complexitat	 que	
pugui		augmentar	el	risc	de	gravetat	en	cas	de	contraure	 la	 infecció	per	COVID-19	,	DECLARO	DE	
FORMA	 RESPONSABLE	 que	 he	 consultat	 amb	 el/la	 seu/va	metge/essa	 o	pediatra		 i/o	 l’equip	
pediàtric,	les	implicacions	derivades	de	l’assistència	al	centre	educatiu	

Que,	 per	 tal	 de	 garantir	 que	 es	 compleixen	 els	 requisits	 anteriors,	 DECLARO	 DE	 FORMA	
RESPONSABLE:	

Que	 informaré	 al	 Conservatori	 de	 l'aparició	 de	 qualsevol	 cas	 de	 covid-19	 en	 el	 nostre	 entorn	
familiar	i	mantindré	un	contacte	estret	amb	l’escola	davant	de	qualsevol	incidència.	

Que	 faré	 seguiment	 de	 la	 temperatura	 de	 l’alumne	 abans	 d’anar	 a	 l’escola	 i	 que,	 en	 el	 cas	 que	
tingui	febre	o	presenti	algun	dels	símptomes	compatibles	amb	la	covid-19,	no	assistirà	al	centre	i	
s’informarà	al	centre.		

Que	tinc	coneixement	de	la	recomanació	que	l’escola	prengui	la	temperatura	de	l’alumne	i	que,	en	
cas	que	sigui	superior	a	37,5ºC,	no	podrà	accedir	al	centre.	

Que	 seguiré	 les	 directrius	 d’accessibilitat	 al	 centre	 (entrades	 i	 sortides)	 i	 les	 indicacions	 de	
seguretat	i	higiene	que	es	determinin	per	part	de	l’escola,	per	tal	de	minimitzar	riscos.	

Que	sóc	coneixedor/a	que,	en	cas	de	febre	o	altra	simptomatologia	compatible	amb	la	COVID-19	
durant	 l’estada	 a	 l’escola,	 s’aïllarà	 l’alumne	 i,	 en	 el	 cas	 dels	 menors	 d’edat,	 s’avisarà	
immediatament	a	la	família,	aplicant	el	protocol	de	gestió	de	casos	COVID-19	als	centres	educatius.	

Que	tinc	coneixement	que	es	farà	 intercanvi	de	dades	personals	amb	els	serveis	de	Salut	amb	la	
finalitat	de	fer	la	traçabilitat	de	possibles	contagis	en	relació	amb	la	gestió	de	casos.	

Barcelona,	data	___________________________________________	
	
Signatura	
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Pla d'organització del CMMB per al curs 2020 - 2021 
ANNEX 5 
Diagrama de gestió de casos Covid-19.  
 
 
Al document de Oficina EduSalut BCN COVID19  publicat el 13 de setembre de 2020 
pel Consorci d'Educació de Barcelona, es descriu el protocol a seguir en el recinte 
escolar i en un/a alumne/a i/o professional, davant de la presència de símptomes 
compatibles amb la Covid-19 

 
A continuació adjuntem el diagrama de gestió de casos Covid-19  corresponent, que 
s'inclou en aquest document, i que servirà de guia en el cas dels centres municipals. 
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Mesures Covid curs 2020/21 
 

Pla   
d'organització 
    

Gestió de casos. Versió 12/11/20 
 
Definicions 
 
-Contacte estret - grup de convivència estable.  
Contactes estrets són aquelles persones que formen part d’un grup de convivència 
estable (a l’aula, a una activitat extraescolar dins de la mateixa escola, o a l'àmbit 
familiar). Fora d’aquest grup estable, es considera contacte estret un contacte sense 
mascareta, durant més de 15 minuts i a menys de dos metres de distància. Pel que 
fa la traçabilitat de contagis, el període a considerar és des de 48 hores abans de l’inici 
dels símptomes del cas sospitós fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos 
asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes es buscaran des de 48 hores abans de 
la data del diagnòstic.   
 
A diferència dels instituts i escoles de primària, al conservatori no es formen grups de 
convivència estable. Per tant, si es mantenen les mesures de seguretat d'ús de 
mascareta i distància, no s'hauria de donar cap contacte estret. Tanmateix, davant de 
cada cas de sospita o confirmació de la malaltia, ens haurem d’assegurar que no 
s'hagués produït cap contacte estret dins del centre. 
 
-Aïllament: fa referència al període de temps que ha d’estar aïllada la persona 
diagnosticada de COVID-19. En els casos que no requereixin atenció hospitalària s’ha de 
mantenir fins que transcorrin almenys 72 hores des de la resolució de la febre i el quadre 
clínic amb un mínim de 10 dies des de l’inici dels símptomes. En casos asimptomàtics 
l’aïllament s’ha de mantenir fins que transcorrin 10 dies des de la data de la presa de 
mostra per al diagnòstic.   
 
-Quarantena: període en el qual un contacte estret ha d’estar en aïllament domiciliari. A 
tot contacte estret se li realitzarà una PCR amb l’objectiu de detectar precoçment nous   
casos positius. Si el resultat d’aquesta PCR és negatiu es continuarà la quarantena fins al 
dia 14, perquè aquest és el període d’incubació de la malaltia.  
 
 
Simptomatologia compatible amb la covid-19  

• Febre >37,5oC  
• Tos 
• Dificultat per a respirar 
• Mal de coll + febre 
• Refredat nasal + febre  
• Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 
• Mal de panxa amb vòmits o diarrea  
• Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)   
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Procediments 
 
Tipus de cas Procediment   

Alumne que assisteix al 
centre amb símptomes 

-Informar a direcció, o a personal de recepció, i es prendrà la 
temperatura a l'alumne. 
-Es portarà l'alumne a l'aula 001.  
-Extremar les mesures de prevenció. No s'haurà de treure la 
mascareta quirúrgica en cap cas, tant la persona que ha 
iniciat símptomes com la persona que quedi al seu càrrec. 
-Es contactarà amb la família per tal que vingui a 
acompanyar l’alumne. 
-En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà 
també al 061.  
-La família contactarà amb el seu CAP per tal d'informar de 
la situació, i posteriorment en comunicarà al centre el 
diagnòstic. (1) 

Alumne en quarantena 
preventiva per cas 
positiu al seu grup 
estable de l'institut, o 
per presentar 
símptomes. 

-Comunicació i registre de la incidència (1) 
-L'alumne romandrà en quarantena a l'espera de PCR.  
 

Alumne en quarantena 
preventiva per contacte 
estret  amb cas positiu o 
per presentar 
símptomes. 

-Comunicació i registre de la incidència (1) 
-L'alumne romandrà en quarantena a l'espera de PCR. 
 

Resultats de PCR 

-Comunicació i registre de la incidència (1) 
-Resultat de PCR negatiu: L'alumne haurà de completar la 
quarantena. 
-Resultat de PCR positiu: L'alumne passa a aïllament, i els 
seus contactes estrets hauran de fer quarantena i PCR. 

Alumne en aïllament per 
PCR positiva 

-Comunicació i registre de la incidència (1) 
L'alumne s’ha de mantenir en aïllament fins que transcorrin 
almenys 72 hores des de la resolució de la febre i el quadre 
clínic amb un mínim de 10 dies des de l’inici dels símptomes. 

 
 
(1) Comunicació i registre de la incidència 
 
1. Informació a cap d'estudis. 
 
Qualsevol incidència covid de l'alumnat o del professorat s'adreçarà per correu electrònic 
a cap d'estudis amb còpia a direcció. Aquesta primera informació la realitzarà la família o 
el professorat a qui li consti, i s'haurà d'acompanyar de la comunicació de l’institut o centre 
sanitàri, a on hi consti el motiu i les dates previstes d'inici i final de la quarantena. Si 
aquesta informació no s'adjunta al correu, es requerirà per tal de validari  fer registre de la 
incidència. 
 
 
2. Registre de la incidència. 
El cap d'estudis registrarà les dades de la incidència al full de seguiment covid. En el cas 
de test positiu, n'informarà també a Riscos Laborals de l'IMEB. 
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3. Informació de cap estudis a tot l'equip docent 
El cap d'estudis informarà a tutor i tot l'equip docent del tipus d'incidència i de la seva data 
prevista d'inici i final, per tal de preveure el seguiment telemàtic de les classes durant 
aquest període. En aquest comunicat s'haurà d'incloure al professorat repertorista, que en 
aquest moments no figura encara com a equip docent a Gwido. 
 
4. La finalització del període de quarantena s'haurà comunicar també a cap d'estudis i a 
tot l'equip docent, per tal de tancar el seguiment del cas. 
 
Seguiment acadèmic: 
 
-Dins de les possibilitats, es farà un seguiment telemàtic a l'alumne (deures, classe on 
line, etc). Al control d'assistència no li constarà falta, però s'afegirà l'observació de classe 
telemàtica per quarantena. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


