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CENTRES MUNICIPALS D’ENSENYAMENTS MUSICALS
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

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha fet públic el Pla d’actuació per al curs
2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19, amb una proposta de
mesures que seran vigents al llarg del curs 2021-2022.
L’Institut d’Educació ha previst que el curs escolar dels centres d’ensenyaments musicals del que
és titular es pugui iniciar, amb alumnat, a partir del 20 de setembre.
Aquest document té com a objectiu recollir orientacions per als processos organitzatius, d’acord
amb les actuals indicacions sanitàries de seguretat i prevenció, en l’obertura de les escoles de
música i el conservatori el curs 2021-2022, i d’acord amb els protocols de seguretat i prevenció en
el marc de la pandèmia Covid-19, que estableixin les autoritats sanitàries i educatives. És el marc
general a partir del qual es concretarà i singularitzarà el pla d’organització bàsic de cada centre per
al curs 2021-2022. La concreció organitzativa, que no haurà de contradir aquest pla, haurà de ser
aprovada pel Consell escolar del centre i es lliurarà una còpia a la Direcció de centres educatius
municipals – Ensenyaments musicals i es penjarà a l’apartat de documentació de l’espai web de
cada centre.
D’altra banda, aquest pla serà d’orientació per a les escoles en règim de gestió per contracte de
serveis, centres en què la responsabilitat de la prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut és
a càrrec de l’entitat adjudicatària.
En la matriculació a les escoles municipals de música i el conservatori s’informa a les famílies que
la signatura de la matrícula suposa l'acceptació de les mesures organitzatives i de canvi horari que
es puguin produir a causa de la pandèmia per la Covid-19, respectant la mateixa proporció de
ràtio, així com també l'acceptació expressa de que les classes es puguin realitzar de forma
presencial, mixta o telemàtica quan així ho indiqui l'Institut Municipal d'Educació, com a titular
dels equipaments educatius.
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Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut
Els grups de convivència són aquells grups de persones que periòdicament es reuneixen en un
mateix espai.
No serà necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres
(2,5 metres quadrats) en aquests grups de convivència, però, atès la singularitat de les activitats
que es desenvolupen als centres educatius d’ensenyaments musicals, s’haurà de tendir a
l’acompliment de l’adequació de la superfície de l’aula al nombre de membres que conformin els
grups. A banda, s’han de complir les mesures de protecció individual, especialment, la ventilació i
l’ús de la mascareta, però també amb l’ús de mampares.
Als centres d’ensenyaments musicals aquests grups són, a tall d’exemple, els grups de Música i
moviment, llenguatge musical, i agrupacions d’alumnat (cambra, combos, etc.)
El nombre màxim d’alumnes que poden formar part d’un grup està relacionat, a més dels criteris
pedagògics, amb la superfície de l’espai on es realitzi l’activitat.
-

Distanciament físic:
o 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 i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que
tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència.

-

Higiene de mans:
Per a tot l’alumnat s’ha de requerir el rentat de mans:
o A l’arribada i sortida del centre educatiu.
o Abans i després d’anar al lavabo.
o Abans i després de les diferents activitats que realitzi al centre.
Per al personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:
o A l’arribada i sortida del centre.
o Abans i després d’anar al lavabo.
o Abans i després d’acompanyar un alumne al lavabo, si és el cas.
o Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).
o Abans i després de l’inici d’una activitat.
o Com a mínim, una vegada cada dues hores.
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-

Ús de mascareta
Tot l’alumnat i el personal del centre ha de portar mascareta en entrar al centre, fins la
seva sortida. L’ús de la mascareta és obligatori a partir dels 6 anys.
En el cas de l’alumnat menor de 6 anys, el pla d’organització del centre pot establir que
l’alumnat també dugui la mascareta en entrar a l’escola, durant l’activitat i fins la seva
sortida, atès que no s’ha determinat el seu ús com obligatori pel Departament d’Educació.
Per part del professorat i la resta de personal del centre la mascareta és d’ús obligatori.
La mascareta indicada en l’àmbit educatiu és de tipus higiènic, en compliment de la norma
UNE.

-

Requisits d’accés als centres d’ensenyaments musicals
Per assistir al centre educatiu, alumnat i personal docent i no docent ha de complir els
següents requisits:
-

-

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre o febrícula per sobre dels
37,5 graus, tos, dificultat per a 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 en infants grans
i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós. En el cas del mal de coll i el refredat
nasal es consideren símptomes potencials de Covid-19 quan també hi ha febre o altres
manifestacions de la llista de símptomes.
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en
els 10 dies anteriors.

En cas que l’alumne o alumna 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 justificació mèdica- una adaptació
curricular, que comportaria la formació a distància. En aquest sentit, es tindrà en compte allò
que es contempla en el document “Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres en el
marc de la pandèmia per Covid-19”, pàgines 12 i 13, apartat Requisits d’accés als centres
educatius.
En el cas del personal docent i no docent del centre que tingui contacte amb l’alumnat i que
tingui risc elevat de malaltia greu per coronavirus, seran avaluades pel servei de prevenció de
riscos laborals de l’IMEB i, en els casos de les escoles gestionades amb contracte de serveis,
l’entitat adjudicatària.
Les decisions a prendre estaran subjectes a les indicacions de les administracions educativa i
sanitària i del desenvolupament del pla de vacunació.
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-

Control de símptomes
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.
Aquesta declaració es troba annexa a aquest document.
No es prendrà la temperatura diàriament en el moment d’accés al centre.
-

Ventilació, neteja i desinfecció
-

Neteja. En el pla publicat pel Departament d’Educació s’indica que durant el curs 20212022 no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 20202021. El personal docent serà el responsable del manteniment de les condicions higiènicosanitàries de l’espai utilitzat.

-

Gestió de residus. Es recomana que els mocadors i tovalloles d’un sol ús es llencin en
contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El material d’higiene personal,
com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, s’han de llençar al contenidor
de rebuig.

-

Ventilació dels espais. (ref: Document de Noves orientacions sobre ventilació en els
centres educatius en el marc de la covid-19. 11 de gener de 2021)
-

Quan el centre disposa de ventilació natural, mitjançant finestres i portes, aquesta
ventilació ha de ser creuada i contínua. Per tal que la ventilació sigui més efectiva,
convé provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin oposades
entre si per tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior i es
renovi amb l’aire exterior. Cal que aquestes finestres i portes estiguin obertes el màxim
d’hores possibles.
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- De manera general, en una aula s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les
finestres 20 centímetres quan es tracta de finestres corredisses o oscil·lobatents, o
obrint les lamel·les en un angle de 45 graus de manera continuada i mantenint les
portes totalment obertes. Els dies ventosos o amb gran diferència de temperatura
entre l’exterior i l’interior faciliten la ventilació i permeten obertures menors.
- El repartiment de l’obertura entre totes les finestres de l’aula aconsegueix una millor
ventilació. És més eficaç obrir de manera parcial diverses finestres que obrir al màxim
una sola finestra, encara que la superfície oberta total sigui la mateixa.
- Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes
(passadissos i vestíbuls) a l’exterior.
- És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l’alumnat,
durant l’activitat lectiva i al final de la jornada. Cal tenir en compte que una aula buida i
ben ventilada després de la seva darrera ocupació, té l’aire lliure de virus i que la
velocitat de la renovació de l’aire és molt més gran que la velocitat de pèrdua de
càrrega tèrmica a l’aula. Per tal de cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic
cal escalfar les aules amb les finestres tancades abans de l’arribada d’alumnes, com a
mínim una hora. Al final de la jornada cal obrir totes les finestres i les portes de les
aules com a mínim 30 minuts.
- Durant els descansos i quan l’aula estigui buida, cal fer ventilacions per renovar bé
l’aire.
- Les aules amb ventilació mecànica, com bombes de fred i calor instal·lades, cal que
duguin a terme també ventilació natural tal com està indicat. Els aparells de ventilació
han d’estar orientats cap el sostre.
- Aquells centres que disposin d’una instal·lació que permet la ventilació dels espais, un
cop comprovat pel personal tècnic que la instal·lació funciona correctament, la seva
posada en funcionament assegura la renovació de l’aire i, per tant, no és necessària
l’obertura de finestres.
- Sens perjudici de l’orientació bàsica de que la ventilació és recomanable que sigui
continuada, cal mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 centímetres.
- En funció de l’activitat que es faci en una estança, el risc de contagi és diferent. Quan
es porten a terme activitats físiques, la taxa de respiració és més gran i el risc de contagi
és més elevat. El mateix succeeix amb el treball amb especialitats instrumentals de vent
o agrupacions de cant coral. En aquests casos cal que es mantingui l’espai
permanentment ventilat amb totes les portes i finestres obertes.
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- Lavabos. Cal que els lavabos estiguin permanentment ben ventilats mentre estiguin
oberts a les persones usuàries. Per aquest motiu, si tenen extracció forçada d’aire és
recomanable que sigui ininterrompuda mentre el centre estigui obert. Si tenen
ventilació natural, caldrà que les finestres romanguin sempre obertes.
- Cantina (espais amb màquines expenedores d’aliments i begudes). Atès que en el
moment de menjar no s’usa mascareta, es recomana una ventilació màxima amb totes
les portes i finestres obertes de manera continuada. A banda, s’han d’aplicar les
mateixes mesures de neteja i desinfecció que s’estableixen per a les botoneres dels
ascensors i cal instal·lar un dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada, per a facilitar
el rentat de mans a les persones usuàries.

-

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.

Organització del centre
Als centres d’ensenyaments musicals de l’IMEB el curs començarà de manera presencial el 20 de
setembre de 2021.
-

Grups de convivència
Es considera grup de convivència aquell que està constituït per un grup de persones que es
reuneixen en un mateix espai, periòdicament. Per tant, reben la consideració de grups de
convivència els grups d’alumnat que coincideixen en dia i hora en l’horari lectiu assignat.
A més, als centres d’ensenyaments musicals és recomanable que la composició dels grups sigui
el més constant possible per tal de facilitar la traçabilitat, que permetrà una identificació i
gestió precoç dels casos i els seus contactes. El Pla d’organització de cada centre, que compta
amb el vist-i-plau de l’Institut d’Educació i l’aprovació del Consell escolar de centre preveu la
singularitat de l’organització de les activitats i de les especialitats instrumentals.
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-

Espais docents per a grups de convivència
En cas que sigui necessària la utilització d’espais externs al centre, cal que aquest ho comuniqui
a la Direcció de centres educatius municipals amb qui, conjuntament s’analitzaran les
propostes. La concreció d’aquesta utilització es formalitzarà amb les entitats responsables.

-

Espais de reunió i treball per al personal
En els espais de reunió i treball s’han d’establir les mesures necessàries per a garantir el
distanciament físic de seguretat d’1,5 metres, essent obligatori l’ús de la mascareta. S’ha de
prestar atenció a la ventilació correcta de l’espai. Quan no sigui possible mantenir les mesures
necessàries, les reunions han de ser telemàtiques.

-

Reunions i entrevistes amb les famílies
Es seguiran les indicacions del Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en
el marc de la pandèmia d’agost de 2021 i les seves actualitzacions, en el que s’estableix que les
reunions de grup han de ser preferiblement virtuals i la priorització de les entrevistes en
format virtual.

-

Fluxos de circulació
Per evitar aglomeració de persones en un lloc del centre, cal establir circuits i organitzar la
circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.
Cal limitar, tant com sigui possible, l’estada dels familiars als accessos i interior del centre
educatiu. Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte en cas que
ho indiqui el personal del centre o s’hagi concertat una cita prèvia, seguint totes les mesures
de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat.

-

Ascensors.
L’ús dels ascensors, en cas que n’hi hagi, ha de ser esporàdic i s’ha de reservar per a les
persones que presenten dificultats per a la mobilitat.

-

Ús individual de material. Cal procurar que el material necessari sigui d’ús propi. Quan no sigui
possible, cal l’acompliment de les condicions d’higiene i dur a terme la neteja i desinfecció de
les superfícies de contacte amb freqüència.

Especificacions als centres municipals d’ensenyaments musicals de Barcelona
En el cas dels instruments de vent i classes de cant, s’incrementaran les mesures de distanciament
entre alumnat i professorat.
Cant coral
La veu cantada es projecta més lluny que la veu parlada. Per aquest motiu, la distància mínima
s’establirà en 1,5 metres entre cantaires. Per als cantaires és obligatori l’ús de la mascareta (la
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mascareta quirúrgica és la més recomanable en aquesta activitat, atès que, per les seves
característiques, permet una millor transmissió del so). Per al professor o professora responsable
de l’activitat, es recomana l’ús d’una mascareta FPP2 i el manteniment d’una distància superior a
l’estimada per al distanciament preventiu.

Instruments de vent i cant (individual)
Es recomana la ventilació de l’aula entre classe i classe i, molt millor, si es pot mantenir la
ventilació durant la realització de l’activitat.
La distància mínima entre el professor/a i l’alumne/a que es requereix ha de ser com a mínim, de
la que s’estableix per al distanciament entre persones, que és d’1,5m.
Es durà la mascareta, a excepció del moment de tocar l’instrument. Per al personal docent de les
especialitats instrumentals de vent i flauta travessera es recomana l’ús de la mascareta FPP2.

Activitats de dansa
Es podran realitzar, amb mascareta, sempre i quan la intensitat de l’activitat física no sigui elevada.
Caldrà extremar la higiene i la ventilació de l’espai, tot i que és recomanable realitzar-ho a l’aire
lliure, sempre que sigui possible.

Organització de les activitats en funció de l’edat de l’alumnat
Especificitat per a l’alumnat menor de 6 anys
Requeriments per als grups de taller de música per a nadons i els infants de menor edat
matriculats al centre:
El material que s’utilitzi haurà de ser de fàcil rentat i desinfecció. Caldrà dur a terme aquests
processos cada vegada que finalitzi una activitat amb un grup determinat d’alumnes. El material de
fusta es pot desinfectar amb un drap humitejat amb una solució a base d’alcohol propílic al 70%. El
material que sigui de roba s’haurà de rentar, a més de 60 graus, quan sigui possible.

Els instruments compartits
Tot i que la prioritat és que els instruments siguin d’ús exclusiu de l’alumnat, en algunes
especialitats, no és possible i, per tant, caldrà atendre a algunes singularitats. Entre altres:
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Piano, piano elèctric i teclats electrònics.
Cal mantenir la distància de 1,5 metres, en el cas de classes conjuntes, i dur la mascareta posada.
En funció de les característiques del material dels teclats, aquests es netejaran i desinfectaran amb
el material més indicat. A criteri del professorat, i depenent de l’edat de l’alumnat, aquesta tasca
serà realitzada o bé pel personal docent o bé per l’alumnat.
Percussió
Cal que l’alumnat disposi de baquetes d’ús individual. El professorat serà el responsable de la
neteja de les superfícies amb el producte més adient, depenent del tipus d’instrument. Serà
necessari mantenir la distància preceptiva de 1,5m entre l’alumnat, tot i l’ús de mascaretes.
Contrabaix
En el cas dels instruments de corda fregada, el contrabaix acostuma a ser d’ús compartit. No
obstant, cada alumne haurà de dur el seu arc i, a criteri del professorat especialista, s’utilitzaran els
productes més adients per a la neteja i desinfecció de l’instrument entre ús i ús.
Amplificadors i cablat
Es recomana que sigui el personal docent qui manipuli els amplificadors i el cablat. No obstant, en
cas que això no sigui possible, en formar part de la didàctica de l’aprenentatge de l’instrument, sí
s’haurà de fer neteja de cablat i equip d’amplificació, abans i després del seu ús, amb productes
adients.
Instruments de vent
Alguns instruments de vent són compartits. En aquest cas, cal que cada alumne disposi d’una
embocadura pròpia.

Organització d’alguns espais del centre
Aforament dels espais comuns
S’informarà a l’alumnat i personal del centre de l’aforament màxim de l’espai, depenent de la
superfície d’aquest i es senyalitzarà en zona visible.

Passadissos i zones d’espera
L’accés de les famílies als centres serà limitat i sempre per motius justificats.
Per als majors de 12 anys, els espais d’espera es recomana que no es facin dins el centre i, per tant,
l’alumnat hauria de sortir de l’escola i tornar, puntualment, a l’inici de la següent activitat prevista.
Cada centre organitzarà, en la mesura que els espais de l’escola ho permetin, aquest temps
d’espera dins el centre o edifici on l’escola està ubicada, mantenint la distància preceptiva i amb la
mascareta posada.
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Aules
El professorat que realitzi la seva tasca en una aula serà responsable del manteniment de les
condicions higienico-sanitàries i vetllarà per l’acompliment de tots els protocols de neteja i
ventilació de l’espai i dels instruments.
Les aules disposaran de material de neteja i higienització. L’alumnat, sota la supervisió del
professorat, farà neteja del material utilitzat. Els centres de gestió directa, a través de la gestió
autònoma, podran adquirir el material complementari al que es disposi a través del servei de
neteja. Les entitats gestores de les escoles en règim de concessió administrativa hauran de proveir
de tot el material necessari.

Atenció al públic, administració i consergeria
Per a l’organització de la gestió amb personal extern al centre es concertaran cites prèvies,
especialment amb les famílies. Per a facilitar la gestió de documentació, s’admetrà documentació
signada digitalment (no escanejada).

Visites de persones alienes al normal funcionament de l’escola de música (proveïdors, personal
de manteniment, etcètera)
Es farà registre de les persones que accedeixin al centre, identificant el seu nom, la data i un
telèfon de contacte.

Protocols específics
En la gestió de casos COVID-19 caldrà seguir els protocols que estableixin els Departament
d’Educació i Salut, així com les indicacions del Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut
d’Educació.

Aquest document esdevé el document marc del pla d’obertura de cadascun dels centres i haurà de
ser complementat amb el quadre resum d’organització del centre seguint el model que s’indica a
continuació:
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Espai

Aforament

Dilluns

Nre màxim de
persones que
permet l’espai

Nom del/dels
professors
responsables
d’aula

Sala
audicions
Aula 1
Aula 2
...

-

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

-

-

-

-

Referents normatius en el moment de redacció del document
-

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 d’agost
de 2021.

Jorge Sanchez
Masip - DNI
43395933Q (AUT)

Signat digitalment per
Jorge Sanchez Masip DNI 43395933Q (AUT)
Data: 2021.09.14
12:35:49 +02'00'

Barcelona, 9 de setembre de 2021
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DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA INCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT AL CENTRE
(menors de 16 anys)

________________________________________________________________
Informats/informades de les condicions en què els centes d’ensenyaments musicals de titularitat
municipal iniciaran la seva activitat lectiva, seguint les directrius del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i l’Institut municipal d’Educació de Barcelona, el proper 20 de setembre.
(Dades personals pare, mare, primer tutor/a)

Que jo, (indicar nom i cognoms) ___________________________________________________
DECLARO DE FORMA RESPONSABLE en relació amb l’alumne/a
____________________________________________________________________
Que el meu fill/a durant els darrers 10 dies i mentre assisteixi a l’escola Municipal de
Música/Conservatori NO presenta cap de les següents situacions:
-

Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per la Covid-19
Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
Conviu amb una persona diagnosticada de Covid-19.
Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat com a contacte
estret d’alguna persona diagnosticada de Covid-19
Té simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre o febrícula >37,5º, tos, dificultat per a
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) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

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 perCOVID-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 a l’escola municipal de música o conservatori municipal de música de l'aparició de
qualsevol cas de covid-19 en l’entorn de l’alumne i mantindré un contacte estret amb l’escola
davant de qualsevol incidència.
Que faré un control de la temperatura de l’alumne i que, en el cas que sigui superior als 37,5ºC o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre i s’informarà a
l’escola o conservatori.
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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 en un altre espai 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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DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA INCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT AL CENTRE
(majors de 16 anys)

________________________________________________________________
Informat/informada de les condicions en què els centes d’ensenyaments musicals de titularitat
municipal iniciaran la seva activitat lectiva, seguint les directrius del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i l’Institut municipal d’Educació de Barcelona, el proper 20 de setembre.
Que jo, (indicar nom i cognoms) ___________________________________________________
DECLARO DE FORMA RESPONSABLE
Que durant els darrers 10 dies i mentre assisteixi a l’escola Municipal de Música/Conservatori NO
presento cap de les següents situacions:
-

Em trobo en aïllament perquè ha estat positiu per la Covid-19
Estic en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
Convisc amb una persona diagnosticada de Covid-19.
Em trobo en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat com a contacte
estret d’alguna persona diagnosticada de Covid-19
Tinc simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula >37,5º, tos, dificultat per a
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) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

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 presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc
de gravetat en cas de contraure la infecció perCOVID-19 , DECLARO DE FORMA RESPONSABLE que
he consultat amb el/la meu/meva metge/essa, 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 a l’escola municipal de música o conservatori municipal de música de l'aparició de
qualsevol cas de covid-19 en el meu entorn i mantindré un contacte estret amb l’escola davant de
qualsevol incidència.
Que faré un control de meva temperatura i que, en el cas que sigui superior als 37,5ºC o presenti
algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistiré al centre i informaré a l’escola o
conservatori.
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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’aplicarà 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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