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1.	Introducció	
 
El present pla d'organització té com a objectiu l’establiment dels processos 
organitzatius bàsic, de seguretat,  prevenció i pedagògics, a partir de l'inici 
del curs 2021-22 al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, d’acord 
amb els protocols de seguretat i prevenció en el marc de la pandèmia del 
SARS-CoV-2, que decretin les autoritats sanitàries i educatives. 
  
Les instruccions per al curs 2021-22 dels centres educatius de Catalunya 
estableixen l’elaboració d’un pla d’organització bàsic i provisional, d’acord 
amb el que es determina al document Pla d'actuació per al curs 2021-22 
per a centres educatius en el marc de la pandèmia, actualitzat pel 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya al mes d'Agost de 
2021: 

6. El centre ha d’elaborar, en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la 
Inspecció educativa, un pla d’organització bàsic i provisional (espais, 
esglaonaments d’entrades i sortides, franges, utilització dels patis, extraescolars...). 
Aquest pla definitiu ha de ser aprovat pel consell escolar del centre, i serà un 
element clau de la programació general anual del centre.  
El pla d’organització de cada centre ha de establir, com a mínim, la informació 
següent:  

• Organització de grups d’alumnes, de professionals i d’espais.   
• Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas 

de confinament parcial o tancament del centre. 
• Organització d’horaris i gestió d’entrades i de sortides.   

 
El pla d’organització del centre ha d’estar a disposició de la Inspecció d’Educació, i 
el centre l’ha de publicar al seu l’espai web. Si al llarg del curs es modifica aquest 
pla, cal que l'aprovi el consell escolar. 
 

Per una altra part, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, titular del 
CMMB, va aprovar el PLA D’OBERTURA DE LES ESCOLES I EL 
CONSERVATORI MUNICIPALS DE MÚSICA DE BARCELONA CURS 2021-
2022, revisat pel comitè de seguretat i salut laboral de l’Institut d’Educació en 
sessió del 14 de setembre de 2021, i que concreta molts aspectes d'aplicació 
en el CMMB. 
  
L'IMEB també ha previst que el curs escolar dels centres d’ensenyaments 
musicals del que és titular, es pugui iniciar a partir del 20 de setembre amb 
una organització flexible però totalment presencial dels ensenyaments reglats 
de música. 
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2.	Normativa	de	referència	
 
Els referents normatius en el moment de redacció del document són els següents:  

 
• Resolució SLT/1429/2020 de mesures bàsiques de protecció i 

organitzatives.   
• Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc 

de la pandèmia.  Actualitzat l'agost  de 2021.   
• PLA D’OBERTURA DE LES ESCOLES I EL CONSERVATORI 

MUNICIPALS DE MÚSICA DE BARCELONA CURS 2021-2022. Revisat 
pel Comitè de seguretat i salut laboral de l’Institut d’Educació en sessió del 
14 de setembre de 2021. 

 

3.	Aspectes	generals	de	prevenció,	higiene	i	promoció	de	la	salut	
 
Grups de convivència estable 
Es defineix un grup de convivència estable,  com a un grup de persones que 
tenen una relació propera i molt quotidiana, que permet que no sigui 
necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 
1,5m (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5m2), ni l’ús de la 
mascareta. Als ensenyaments de grau professional de música no es 
podran definir grups de convivència estable, donat el caràcter 
transversal de l'organització de les diferents assignatures del seu 
curriculum acadèmic, que dificultarien la traçabilitat del Covid-19 en cas 
de sospita de contagis. Tanmateix,  podem establir com a grups de 
referència per al seguiment de la traçabilitat, els grups de llenguatge o 
harmonia i dels conjunts instrumentals i corals, en els que sempre s'indicarà 
l'ús de mascareta i distàncies interpersonals d'1'5m o 2m, segons els casos. 
 
Ventilació, 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 establerts per al curs 2020-2021.  
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat 
diària al final o al principi de la jornada, procurant incidir més en aquelles 
superfícies de contacte habitual.  
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Per aquests motius, les mesures de prevenció que es defineixen en aquest 
document són les següents: 
 -   Distanciament físic: 

-Evitar tot contacte físic, inclòs donar-se la mà. 
-La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats 
com a l’aire lliure, s’estableix en 1,5 metres, en general, amb 
l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 metres quadrats per 
persona. Quan es tracti de treball amb instruments de vent o el cant es 
determinaran mesures específiques, que ampliaran aquest 
distanciament a un mínim de 2 m. 
-S’intentarà minimitzar la circulació i desplaçaments per l’interior de 
centre. Les famílies podran accedir a l’interior del recinte només en els 
casos en què s’hagi establert una cita prèvia. 
 

 -   Punts d’higiene: 
Cada espai comptarà amb gel hidroalcohòlic, paper de neteja d'un sol ús i 
paperera. 
 
-   Higiene de mans: 
Per a tot l’alumnat s’ha de requerir el rentat de mans, amb aigua i sabó, o 
amb gel hidroalcohòlic:  

-A l’arribada i sortida del centre educatiu. 
-Abans i després de les diferents activitats que realitzi al centre. En el 
cas de les activitats col·lectives, per tal d’evitar aglomeracions als 
lavabos, el rentat de mans es farà amb gel hidroalcohòlic. 

 
Per al personal que treballa al centre, el rentat de mans amb aigua i sabó, 
o amb gel hidroalcohòlic s’ha de dur a terme: 

-A l’arribada i sortida del centre. 
-Abans i després de l’inici d’una activitat. 

 
-   Ús de mascareta 
Tot l’alumnat i el personal del centre ha de portar mascareta en entrar al 
centre, fins la seva aula i durant les classes, sempre que sigui compatible 
amb la realització de l'activitat corresponent. La mascareta indicada d'us 
generalitzat serà la quirúrgica, i per a activitats amb més risc d'exposició la 
FFP2.  
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-  Ventilació creuada.  
La ventilació creuada és una de les principals mesures de prevenció de 
contagis en espais interiors. S'estableix que s'haurà de realitzar entre classes 
de grups d'alumnat diferent, en períodes de temps aproximats d'uns 5' de 
durada. Aquests 5' coincidiran amb la finalització de les classes 5' abans de 
les hores en punt, tal com es recomana en situació de normalitat. 
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4.	Mesures	bàsiques	del	pla	d’organització	del	CMMB.	

4.	1.	Organització	de	les	aules	
Es promourà una optimització de l'ocupació de les aules i la seva distribució 
al llarg de tota la setmana.  
 
-  Ús dels espais: 
Aforaments: 

Per tal de respectar les distàncies interpersonals de 1'5 metres, s'establirà un 
aforament màxim als espais i una distribució adequada de les taules i 
cadires.  Un cartell indicarà l'aforament corresponent a l'entrada de cadascú 
dels espais.  

Bar del soterrani:  
Durant de la pandèmia l'espai del bar del soterrani deixarà d'oferir la seva 
funció com a  sala d'espera i reunió. Per aquest motiu les màquines 
expendedores s'ubicaran a l'espai contigu del passadís-escala. Entre 14h i 
16h continuarà habilitat l'espai de la porta lateral de l'edifici del carrer Bruc 
com a cantina, a la planta baixa, amb ventilació directa al carrer. 

Peixera-Sala Nicolau:  
Per tal d'oferir el servei de sala d'espera i estudi en silenci a l'alumnat, 
s'habilitarà la Peixera amb cadires amb braç, separades amb les distàncies 
interpersonals mínimes de 1'5m. 

Sala Vermella:  
Continuarà habilitada com a aula polivalent de gran aforament amb la 
retirada dels bancs de fusta. 

Biblioteca 
La normativa de funcionament serà la següent: 
-Aforament màxim de 12 persones. 
- Ús obligatori del gel hidroalcohòlic a l’entrada a la biblioteca.   
-No caldrà demanar cita prèvia per accedir-hi. 

Recepció 
El personal de recepció haurà de tenir especial cura amb les mesures de 
protecció. Es restringirà l'accés a només alumnat, professorat i PAS, fins què 
la incidència de la pandèmia permeti l'accés de famílies i públic en general. 

Aules d'estudi 
La reducció de la mesura de neteja dels espais, entre diferents activitats, 
permetrà tornar al mecanisme de cessió d'aules d'estudi als estudiants del 
CMMB, seguint la normativa que figura a les NOFC. 
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4.2.	Organització	dels	fluxos	de	persones	
L'organització dels horaris de les assignatures produeix un esglaonament 
natural dels fluxos de persones, i per aquest motiu no caldran mesures 
addicionals d'entrada en aquest sentit. Pel que fa a la sortida, en les classes 
col·lectives, especialment a les 21h que acaben moltes classes al segon pis, 
es procedirà a una sortida esglaonada amb un marge de 5' minuts. 
 
-  Entrades i sortides del centre 
 
Per tal d'evitar aglomeracions a l'espai d'accés al centre, no es permetrà 
romandre a les escales d'entrada. Es minimitzarà la circulació i 
desplaçaments per l’interior de l'edifici. En el cas de fluxos en doble sentit, 
sempre es prioritzarà la circulació per la part dreta del passadís o escala. 
Les famílies podran accedir a l’interior del recinte només en els casos en què 
s’hagi establert una cita prèvia. 
 
-  Gestió de casos  
 
Caldrà aplicar el protocol vigent de casos covid-19 als centres educatius, 
quan es detecti un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser covid en 
un centre educatiu. A més, caldrà informar al Departament de recursos 
humans-servei de prevenció de riscos laborals de l’IMEB.  
En cas necessari, es demanarà a les famílies el certificat de vacunació de 
l’alumnat major de 12 anys, per a gestionar el confinament del grup, si es 
donés el cas.  
 
No assistiran al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals 
que tinguin símptomes compatibles amb 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'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 
amb la COVID-19 al centre educatiu, el procediment serà el descrit al 
diagrama de gestió de casos COVID-19 del Consorci d'Educació de 
Barcelona que figura a l'ANNEX 5: 
 
1. Es portarà la persona a un espai separat d'ús individual. Aquest espai es 
reservarà i senyalitzarà permanentment per aquest ús a la planta baixa de 
l'edifici. 
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2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 
símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 
3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’alumne.  
4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.  
5. El centre contactarà amb el Referent Covid per tal d'informar de la situació. 

4.3.	Relació	amb	la	comunitat	educativa	
a) Declaració responsable 
Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills o 
filles i, a l’inici de  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’atindran a les mesures que 
puguin ser necessàries a cada moment.   
-  Es comprometen a la no assistència a l’escola 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 
educatiu per tal de prendre mesures oportunes.  En el cas de l’alumnat major 
de 16 anys seran ells mateixos els que hauran de signar aquesta declaració 
responsable.   

 
A l'ANNEX 4 figura el model d'aquesta declaració per al CMMB. 
  
b) Equips de treball del professorat i consell escolar. 
Les reunions ordinàries i extraordinàries dels equips de treball es convocaran 
en modalitat presencial o telemàtica. En el cas de realitzar-se 
presencialment, es mantindran sempre les mesures de seguretat generals, i 
en el cas de realitzar-se telemàticament establint prèviament un procediment 
de participació i de presa de decisions el més eficient possible. La plataforma 
d'us preferent serà Meet de Google. 
 
c) Comunicació amb les famílies. 
-Reunions d'inici de curs. S'estableix que totes les reunions informatives 
d'inici de curs es realitzaran telemàticament 
-La resta de reunions es amb els tutors es farà preferentment per telèfon i 
correu electrònic o videoconferència. En cas de fer una trobada presencial, 
es farà mantenint les mesures de seguretat establertes. 
 
d) Tràmits administratius. Es prioritzarà la comunicació amb secretaria a 
través de correu electrònic i telèfon. En cas necessari d'atenció presencial es 
recomana sol·licitar cita prèvia.  
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4.	4.	Organització	pedagògica	i	curricular,	segons	els	tipus	de	classe	
 

a)	Classes	col·lectives	teòriques	
 

Mesures de 
distanciament 

Adequació de la ratio de les classes als aforaments de les aules, i 
habilitació de mesures telemàtiques per a atendre alumnat confinat 

 

b)	Classes	col·lectives	d'instrument		
Conjunt	instrumental,	orquestra,	banda	i	música	de	cambra	
 

Mesures de 
distanciament 

Reducció de la ratio presencial a l'aforament de l'aula de 2'5m2 per 
persona. 
La distància mínima entre els instruments de vent serà de 1'5m laterals i de 
2m entre fileres. 
En el cas dels conjunts més grans, això implicarà el desdoblament dels 
grups. 

c)	Classe	amb	instruments	compartits:	Piano	a	quatre	mans	i	conjunt	de	piano	
 

Mesures de 
distanciament 

No es podrà compartir el mateix instrument en el cas del repertori de piano 
a 4 mans mentre continuï vigent la mesura de distanciament interpersonal 
de 1'5 metres 

d)	Classe	de	Cant	coral	
 

Mesures de 
distanciament 

Reducció mitjana de la ràtio presencial. 
La distància mínima s'establirà en 1,5 metres entre cantaires i 2 metres 
entre fileres. A més es farà servir en tot moment mascareta quirúrgica i 
extremar les mesures de ventilació i protecció al professor director. 

e)	Classes	d'assignatures	optatives	i	assignatures	d'especialitat	
 

Mesures de 
distanciament 

Assignatures pràctiques: Reducció de la ràtio presencial a l'aforament de 
l'aula. 

f)	Classe	individual	d'instrument	
 

Mesures de 
distanciament 

Ampliació de la distància de seguretat i protecció en el cas dels instruments 
de vent i cant. 
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5.	Concerts	i	protocols	d'ús	de	l'Auditori	
 
Els cicles de concerts públics son una de les activitats culturals més 
emblemàtiques del conservatori i que també quedaran afectades per les 
mesures de prevenció de la pandèmia. 
 
L'espai de l'auditori Eduard Toldrà de l'edifici continuarà tenint un doble ús: 
lectiu, per a la realització d'assajos dels conjunts instrumentals més 
nombrosos, i cultural, per a l'organització de concerts públics, si les 
indicacions sanitàries i el titular ho autoritzen. 
 
Les mesures que regiran l'ús de l'Auditori com a sala de concerts públics 
seran les previstes des del departament de cultura de la Generalitat als Plans 
de represa del sector cultural.  
 
En aquest sentit, la convivència al mateix edifici d'un ús prioritàriament 
educatiu, amb activitats de concerts obertes al públic, obliga a mesures 
diferenciades i de separació dels fluxos de circulació de persones. Aquestes 
mesures principals serien: 
 
-Accés directe del públic a l'Auditori Eduard Toldrà per la port lateral de 
l'edifici del carrer València. D'aquesta forma s'evita la interferència de fluxos 
de persones de la comunitat educativa i del públic extern de concerts, durant 
l'horari lectiu del centre. 
-Sortida de l'edifici per la porta lateral del carrer Bruc, a excepció de les 
persones amb mobilitat reduïda.  
-Aforament reduït a 50% de l'habitual: 152 persones màxim de les 305 
actuals. Es senyalitzaran els seients que no es podran fer servir. 
- Ocupació de l'escenari per conjunts d'un màxim de 30 músics. 
-Emissió en streaming de les activitats principals de concerts oberts gratuïts 
a l’Auditori, en especialment en episodis de major crisi sanitària a on s'hagi 
de reduir l'aforament del 50%.  
-Reserva d'entrada on-line a través de la web del conservatori, per tal de 
gestionar l’excés d'aforament i cues innecessàries. 
 
28 de setembre de 2021 
 
 
Lito Iglesias  
Director del CMMB 


