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PLA BÀSIC D’OBERTURA PER AL CURS 2020-2021, 18 de setembre de 2020 
(Provisional, pendent d’aprovació per part del Consell Escolar del centre) 

 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA EIXAMPLE – JOAN MANUEL SERRAT,  

DE BARCELONA 
 
 
 

1.- Introducció 
 
Aquest document té com a objectiu explicar les mesures adoptades per l’EMM Eixample 
per tal de donar continuïtat als ensenyaments musicals, i a l’hora garantir la seguretat 
a l’escola durant la pandèmia en la qual estem immersos. Cal dir que hem aconseguit 
mantenir les línies mestres, que no hem renunciat a res i hem pogut preservar el gruix 
gran de l’escola, amb alguns canvis que creiem que ens permetran mantenir 
l’aprenentatge de qualitat, dins de les possibilitats, i amb la garantia de ser una escola 
segura. 
 
Per fer aquest document hem pres com a referència el document amb les orientacions 
que el nostre titular, l’Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB), ha aprovat, 
amb la finalitat de complementar-lo i concretar-lo: 
 
ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA 
ORIENTACIONS EN L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DE LES ESCOLES MUNICIPALS 
DE MÚSICA DE BARCELONA 
 
Aquest document també el podreu trobar a la nostra pàgina web a partir del 21 de 
setembre. 
 
També s’ha fet segons la documentació vigent del Procicat, CatSalut i del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, seguint totes les indicacions i 
recomanacions que des dels diferents departament s’estan fent i que estan en continua 
revisió i actualització.  
 
En aquest sentit, i conscients dels constants canvis, aquest serà un document viu que 
s’anirà adaptant a les circumstàncies, tant les externes, com les internes. 
 
 
2.- Mesures de prevenció de caràcter general: 
 
Per les característiques dels nostres ensenyaments i l’especialització de cada una de 
les àrees, ens és impossible fer grups “bombolla”, però sí tindrem grups estables 
d’alumnes i professors. Cada alumne podrà pertànyer a més d’un grup estable. Per 
aquesta raó, és indispensable que tota la comunitat educativa segueixi les normes 
indicades per les autoritats sanitàries.  
 
Ús de mascareta: 
L’ús de la mascareta serà obligatori per a tots els treballadors i usuaris. En el cas dels 
nens, serà obligatori a partir dels 6 anys i molt recomanable per a l’alumnat de 5 anys. 
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Caldrà portar-la en tot moment dins de l'escola, també dins l’aula, amb l'excepció dels 
instrumentistes de vent i de cant en el moment que hagin de tocar el seu instrument. 
El cant coral sí s’haurà de fer amb mascareta. En aquest cas és recomanable la 
mascareta higiènica, ja que és la que permet que surti millor el so i no dona tanta 
sensació de manca d’aire.   
 
Distanciament:  
Caldrà mantenir la distància de seguretat que marquin en cada moment les autoritats 
sanitàries, i que a dia d’avui és en general d’1’5m (2,25m2 per persona), en el cas de 
vent i cant 2m (4m2 per persona). Per tal de garantir que es pugui mantenir aquesta 
distància a totes les aules, hem partit grups de llenguatge i hem buscat espais 
alternatius quan ha calgut. 
 

ESPAI M2 AFORAMENT 
(2’25m/persona) 

OCUPACIÓ 
PREVISTA 

(curs 2020-21) 
Sala d’audicions 200m2 88 53 persones 

Aula 1  20 m2 8 5 persones 
Aula 2 28m2 11 9 persones 
Aula 3 28m2 11 8 persones 
Aula 4 18m2 8 7 persones 
Aula 5 19m2 8 3 persones 
Aula 6 18m2 8 5 persones 
Aula 7 19m2 8 3 persones 
Aula 8 19m2 8 4 persones 
Aula 9 19m2 8 3 persones 
Aula 10 17m2 7 3 persones 
Aula 11 17m2 7 3 persones 
Aula 12 17m2 7 6 persones 
Aula 13 16m2 7 5 persones 
Aula 14 19m2 8 3 persones 
Aula 15 11m2 4 2 persones 
Aula 16 23m2 10 8 persones 
Aula 17 19m2 8 3 persones 
Aula 18 19m2 8 4 persones 
Aula 19 41m2 18 9 persones 
Aula 20 36m2 16 16 persones 

Sala de professors 19m2 8 3 persones 
A. Polivalent Fructuós 200m2 88 33 persones 

A. Música Fructuós 50m2 22 20 persones 
Gimnàs Fructuós 200m2 88 30 persones 

Serveis 2a i 3a planta alumnat  7 m2  3 2 persones 
 
      
Rentat de mans: 
L’escola oferirà gel hidroalcohòlic per facilitat el rentat de mans: 
-a l’entrada i sortida de l’edifici 
-abans i després de cada activitat 
-abans i després d’anar al bany 
Les rutines es reforçaran des de l’aula. 
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Control de temperatura: 
L’escola podrà prendre la temperatura si ho considera oportú a tota persona que 
accedeixi a l’edifici.  
 
Neteja i ventilació dels espais:  
Tindrem un reforç de neteja d’espais comuns durant la tarda. 
Dins l’aula, tot el material d’ús compartit serà desinfectat entre ús i ús. 
El professorat ventilarà l’espai entre classes durant un mínim de 5’. 
 
Altres: 
No es permetrà l’ús compartit de material escolar. 
 
No es podran deixar instruments a secretaria. Es podran deixar a l’aula d’instrument, 
sempre i quan l’espai ho permeti (caldrà consultar-ho amb el professor) i l’escola no es 
farà responsable de l’instrument en cas de robatori i desperfectes. 
 
3.- Mesures de prevenció concretes, segons àrees: 
 
Llenguatge musical i ORFF: 
S’han partit els grups necessaris per garantir l’aforament màxim a les aules. 
 
Es ventilarà l’aula entre classes. 
 
Recollida i sortida de l'alumnat a peu de carrer. 
Entrada: per la porta principal, excepte Música i veu (i Baloo 1A i B), que entraran per 
l’escola Fructuós Gelabert (xamfrà Sardenya amb Indústria) 
Sortida: per l’escola Fructuós Gelabert (xamfrà Sardenya amb Indústria) 
 
Els que venen d'instrument o d'agrupació s'esperaran al passadís davant l'aula de 
llenguatge mantenint la distància senyalada a la paret. 
 
Quan s'arribi a l'aula: 

• Pressa de temperatura de cada nen a l'entrada de d'aula a l'alumnat de 1r 
cicle.  

• Desinfectar les mans dels nens amb gel hidroalcohòlic. 
• Netejar la taula amb paper i esprai desinfectant. 

 
Consideracions: 

• No es permet l'estudi d'alumnat a les aules de llenguatge 
• No es pot entrar a l'aula de llenguatge si no està el professor, esperar-se fora 

respectant les distàncies (senyals posades a terra) 
• Neteja instruments comuns, si la normativa ho permet, cada nen neteja el seu  

 
 
Agrupació: 
S’han buscat espais alternatius quan ha estat necessari per garantir distància de 
seguretat dins les aules.  
 
Es ventilarà l’aula entre classes. 
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Recollida i sortida de l’alumnat a peu de carrer les dues primeres setmanes del curs. A 
partir de la tercera setmana l’alumnat pujarà sol cap a l’aula, mantenint sempre la 
distància durant el desplaçament i amb la mascareta posada, excepte les agrupacions 
amb alumnat de 5 a 7 anys que sempre caldrà recollir-les a l’entrada. 
 
En el cas de la banda Olodum (50 alumnes), s’entrarà en dos torns: a les 17:25 i a les 
17:35, per l’escola Fructuós Gelabert (xamfrà Sardenya amb Indústria, sortida 
d’emergència) 
 
Els que venen d'instrument o llenguatge entraran a l’aula i faran el protocol de neteja 
de mans i material, muntatge d’instrument i seuran a la cadira.  
 
Per evitar moviments, no es faran parcials, però sí es mantenen els professor de reforç 
a l’aula. 
 
En el cas de la banda Olodum i Ventsonats: es farà assaig conjunt a la sala d’audicions 
una vegada al mes. Les altres tres setmanes es faran assajos en dos grups diferents i 
estables en dos espais: sala d’audicions i Gimnàs del Fructuós Gelabert. 
 
Quan s'arribi a l'aula: 

• Desinfectar les mans dels nens amb gel hidroalcohòlic. 
• Netejar la cadira i el faristol amb paper i esprai desinfectant. 
• Muntar l’instrument al costat de la cadira (hi haurà espai entre cadires per 

mantenir distància de seguretat). 
• Posar funda de seguretat al micròfon, si és el cas. 

 
Consideracions: 

• En el cas d’instruments compartits (saxo baríton, piano, contrabaix...), 
l’alumne l’haurà de desinfectar abans i després de tocar-lo. 

• Durant aquest curs i fins que duri la pandèmia, no es podran utilitzar les 
carpetes d’agrupació. Cada alumne tindrà les seves partitures i no es podran 
compartir. 

• No es podrà compartir el llapis durant l’assaig, així que cada alumne haurà de 
portar el seu. 

• Les agrupacions hauran d’acabar 5’ abans per poder ventilar i començar amb 
el següent grup puntualment. 

 
 
Classe d’instrument: 
Totes les aules garanteixen l’espai suficient per garantir la distància de seguretat. 
 
Es ventilarà l’aula entre classes. 
 
Recollida i sortida de l’alumnat a peu de carrer les dues primeres setmanes del curs. A 
partir de la tercera setmana l’alumnat pujarà sol cap a l’aula, mantenint sempre la 
distància durant el desplaçament i amb la mascareta posada, excepte l’alumnat de 7 
anys que sempre caldrà recollir-lo a l’entrada. 
 
Quan s'arribi a l'aula: 

• Desinfectar les mans dels nens amb gel hidroalcohòlic. 
• Netejar la cadira, si s’escau, i el faristol amb paper i esprai desinfectant. 
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Consideracions: 

• En el cas d’instruments compartits (saxo baríton, piano, contrabaix...), 
l’alumne l’haurà de desinfectar abans i després de tocar-lo. 

• Cada alumne tindrà les seves partitures i no es podran compartir. Tampoc el 
material escolar. 

• En el cas de vent i cant, a l’aula hi haurà mampares protectores. 
 
Tallers de nadons: 
L'aforament permet tenir grups de fins a 7 nens amb els seus respectius 
acompanyants. 
 
Es ventilarà l’aula entre classes. 
 
A l’aula: 

• Desinfectar les mans dels nens i pares amb gel hidroalcohòlic. 
• Prendre la temperatura a nens i pares 
• Caldrà portar mitjons nets per a fer l’activitat (no es pot anar descalç, ni amb 

els mitjons del carrer) 
• La part d'experimentació lliure amb els petits instruments s'anul·la. 

 
A tenir en compte: 

• Sabater: cada dia s'ha de netejar. Caldrà identificar amb color dos colors 14-
14 per distingir els dos grups. 

• Caldrà deixar cotxets al hall del 3r pis als tallers del matí i al hall del 1r pis als 
de la tarda. 

• Les cadires grogues petites es desinfecten al matí. 
• Les cadires negres les desinfecta la professora els dimarts matí entre 1r i 2n 

torn, senyora de la neteja ha de netejar les cadires i les catifes per estar llestes 
a les 16h 

• Les cadires grogues i negres dimarts i dijous després dels tallers quedaran per 
netejar: s’encarregarà la dona de fer feines l’endemà al matí. 

• Instruments:   
 -Ballmanetes: han de portar les famílies 1 mocador i 1 pilota 
 -Virolet i Sol solet se'ls donarà la possibilitat de comprar ells el xilòfon i les 
baquetes o poden fer ús dels de l'aula i desinfectant-t'ho abans i després de fer-ho 
servir. 
 
4.- Fluxos de circulació: 
 
Moviments dins l'escola:  
Per tal d’evitar aglomeracions: 

* Les famílies no podran accedir a l'escola.  
* Per fer tràmits, caldrà demanar cita prèvia a secretaria per telèfon o via mail. 
* Caldrà que l'alumnat arribi a l'escola 5’ abans de la seva hora i que les famílies 

els recullin puntualment. 
 
Entrada a l’escola: per la porta principal (C/ Sardenya, 368),  
excepte:  - Música i Veu 1 i 2 i Baloo 1 A i B 
      - Banda Olodum  
que entraran per l’escola Fructuós Gelabert (xamfrà Sardenya amb Indústria). 
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En el cas que un alumne d’entre 5 i 7 anys arribi tard, excepcionalment el pare o mare 
el podrà acompanyar fins a secretaria, des d’on el conserge o administratiu 
l’acompanyarà a la seva aula.  
 
Sortida de l’escola: fins les 20:00 per l’escola Fructuós Gelabert (xamfrà Sardenya 
amb Indústria),  
excepte: - Instruments voluminosos o pesats que requereixin l’ús de l’ascensor 
  - Tallers de Nadons 
 
A partir de les 20:00 la sortida es farà per la porta principal (C/ Sardenya, 368) 
 
Reforç de consergeria: durant aquest curs, tindrem un conserge de reforç entre 
16:30 i 20:00 que estarà sempre a la sortida de l’escola Fructuós Gelabert (xamfrà 
Sardenya amb Indústria) i les escales d’emergència per vigilar que cap nens surti 
sense que els pares estiguin esperant-lo. També acompanyarà els nens de 5 a 8 anys 
per les escales i fins la sortida. 
 
Temps d’espera entre classes: 
Per a esperes de més de 15’: 
L’alumnat a partir de 14 anys (3r d’ESO) haurà de sortir de l’escola. 
L’alumnat fins a 13 anys (2n d’ESO) sí podrà esperar-se a l’escola, tot i que 
recomanem que l'alumnat que tingui més de 15' d'espera entre classe i classe surti de 
l'escola durant aquesta estona. 
L’escola habilitarà espais on poder esperar mantenint distància de seguretat: a l’aula 
d’instrument, sala d’audicions escoltant l’assaig, sala d’espera, replans entre plantes o 
vestíbul de la planta baixa.  
 
 
5.- Protocol per a l’ús dels instruments compartits i propis: 
 
Tant professors com alumnes s’hauran de rentar les mans abans de la classe i de tocar 
qualsevol instrument, propi o de l’escola.  
 
Es recomana que els instruments siguin d’ús exclusiu. En el cas d’instruments d’ús 
compartir (pianos, percussió, saxo tenor i baríton, arpa, etc...) el professor especialista 
és el responsable de tenir els productes de neteja necessaris per a la seva desinfecció 
a l’aula i d’explicar a l’alumnat com fer la desinfecció, sempre abans i després de tocar 
l’instrument.   
 
Totes les aules disposaran de: 
-Gel hidroalcohòlic 
-Producte desinfectant 
-Paper d’un sol ús 
-Altres productes de neteja (aigua i sabó, solució amb aigua oxigenada, etc...) que 
cada professor demani per a la desinfecció d’instruments, específics segons 
l’especialitat.  
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Corda fregada i guitarra:  
El professor, en cas necessari, podrà afinar l’instrument de l’alumne, però s’haurà de 
rentar les mans abans i després de fer-ho. 
 
Vent: 
El professor podrà ajudar a l’alumne a manipulant becs o canyes, però s’haurà de 
rentar les mans abans i després de fer-ho. 
 
Respecte a la condensació d’aire (gotes de “saliva”), el més higiènic és tirar-les a terra 
i fregar després la zona.  
 
Pianos i teclats: 
Caldrà desinfectar el teclat amb el producte específic més adient, segons el material, 
entre ús i ús. 
 
Percussió: 
Cada alumne haurà de tenir les seves pròpies baquetes i no es podran compartir. 
 
En el cas dels ensembles de percussió llatina: no hi haurà rotació d’instruments dins la 
mateixa sessió, excepte si es tracta d’instruments que es toquen amb baquetes i cada 
alumne utilitza les seves.  
 
Microfonia: 
Caldrà canviar el protector de micròfon entre ús i ús. Cada alumne el posarà a 
l’arribada i el traurà a l’acabar l’assaig. 
 
Instruments de lloguer: 
Caldrà desinfectar els instruments retornats i hauran d’estar sense ús una setmana 
abans de llogar-los de nou.  
 
 
6.- Formació telemàtica: 
 
En el cas de confinament parcial (grup classe, alumne, professor...) l’escola estudiarà 
la viabilitat de mantenir la formació a distància de les matèries que així ho permetin. 
En el cas de tancament de tota l’escola, es mantindrà la formació a distància 
d’instrument, llenguatge i de totes aquelles agrupacions que siguin viables a distància, 
tenint en compte que no tot l’alumnat té instrument a casa i les situacions personals i 
de mitjans de cadascú, alumnat i professorat, són diferents. 
 
 
7.- Comunicació amb la comunitat educativa: 
La comunicació amb les famílies serà principalment per correu electrònic, com ja ho 
era els cursos passats. També per telèfon quan sigui necessari.  
 
En la mesura del possible, s’evitaran les reunions presencials, tant entre professors 
com professorat i famílies. En tot cas, sempre s’hauran de seguir les normatives 
donades per Salut i el Departament respecte a aquest tema. 
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8.- Concerts i altres activitats internes i externes: 
Mentre estiguem en situació de pandèmia, no s’organitzaran activitats externes amb 
altres centres educatius. Pel que fa a concerts interns i altres activitats formatives, 
s’estudiarà la manera de poder-les fer mantenint les condicions de seguretat 
necessàries i respectant la normativa vigent en cada moment.  
 
 
9. Inversió de personal, material i mesures extres de neteja: 
 
Personal: 
Increment d’un conserge entre 16:30 i 20:00 per reforçar entrades, sortides, 
moviments entre espais i presa de temperatura. 
 
Material: 
Material de desinfecció a cada aula. 
Mampara a les aules de vent, cant i acompanyament. 
Postes amb cinta, per marcar en sentit dels passadissos. 
 
Mesures extres de neteja: 
Reforç de neteja per desinfectar espais comuns durant la tarda. 
 
 
10. Protocol d’actuació en cas de simptomatologia compatible amb la 
COVID19: 
En el cas de tenir un cas de possible COVID19: 
 
-Posar mascareta quirúrgica (disponibles al despatx de direcció) 
-Aïllar a la persona al despatx de direcció. En el cas dels menors d’edat, caldrà que un 
adult (conserge o administratiu o membre de l’Equip Directiu o tutor) estigui amb ell, 
sempre mantenint distància. 
-Avisar al gestor COVID de l’escola (Cap d’estudis) 
-Trucar la família perquè el vinguin a buscar i informar-los que cal que truquin al seu 
CAP per tal que li facin una PCR.  
 
En el cas de PCR positiva, la família haurà de notificar-ho a l’escola, que 
immediatament es posarà en contacte amb el referent COVID de l’atenció primària (en 
el nostre cas, del CAP Pare Claret), que és qui ens donarà les instruccions a seguir.  
 
El gestor COVID de l’EMM Eixample és el Cap d’estudis: Josep M. Gálvez 
 
Grups que estan al Fructuós Gelabert:  
En el cas de tenir un possible cas en els grups que estan al Fructuós Gelabert, el 
professor trucarà a l’escola (93.458.65.90) perquè el conserge o l’administratiu vagin a 
recollir a l’alumne, o es quedin amb el grup en el cas que la persona amb 
simptomatologia sigui el professor.  
 
A partir d’aquest moment, se seguiran els mateixos passos que amb els possibles 
casos que es donin a l’edifici de l’EMM Eixample. 


