Escola de música Can Ponsic

Pla d’obertura i posada en funcionament
de l’EMM Can Ponsic pel curs 2020-21

Introducció

Aquest document s’ha redactat tenint en compte les orientacions de l’IMEB per als processos
organitzatius, d’acord amb les actuals indicacions sanitàries de seguretat i prevenció, en la
reobertura de les escoles de música el curs 2020-2021, 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.
Les instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya estableixen l’elaboració
d’un pla d’actuació d’acord amb el que s’estableix en el document, publicat a aquest efecte, pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
L’Institut d’Educació ha previst que el curs escolar dels centres d’ensenyaments musicals dels quals
és titular es pugui iniciar, amb alumnes, a partir del 21 de setembre.
La flexibilitat del currículum de l’EMM Can Ponsic fa que s’hagi pogut adaptar a les normes
dictades pel Departament d’Educació i completades per l’IMEB. Tanmateix la ubicació de l’escola
en un edifici on totes les aules són exteriors i ben ventilades i el fet que es trobi enmig d’un jardí
públic faciliten d l’adaptació a aquesta nova realitat.
Aquest document, pot estar sotmès a variacions en funció de l’evolució de la pandèmia, és el marc
general a partir del qual es concretarà i singularitzarà el pla d’organització del centre per al curs
2020-2021. La concreció organitzativa ha estat aprovada pel Consell escolar del centre, se’n lliurarà
una còpia a la Direcció de centres educatius municipals – Ensenyaments musicals i es penjarà a
l’espai de documentació de la web de l’escola.
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Aspectes generals de prevenció, higiene i promoció de la salut que contempla aquest pla
-

Distanciament físic:
o Evitar tot contacte físic, inclòs donar-se la mà.
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 2,25 metres quadrats per persona. Quan es tracti de treball amb
instruments de vent o el cant es determinaran mesures específiques, que ampliaran
aquest distanciament.
o 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.

-

-

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 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’acompanyar un alumne al wc, si és el cas.
o Abans i després de l’inici d’una activitat.
o
Sempre que sigui imprescindible compartir qualsevol element ( instrument, etc.) professors
i alumnes s’hauran de rentar les mans abans i després.

-

Instruments, banquetes i faristols es desinfectaran després de cada ús.

-

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 dels infants de cinc anys farem servir mascareta només a l’hora de cant coral, 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.
El tipus de mascareta recomanat és aquell que acompleixi la norma UNE. Tanmateix, es
considera suficient que sigui una mascareta higiènica. Pels professors dels grups de cant
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coral i directors de cor, la mascareta es complementarà amb una pantalla facial
transparent.
-

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 coronavirus SARSCoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor, amb justificació mèdica, una
adaptació curricular, que comportaria la formació a distància.

-

Gestió de residus
Per a l’assecat de mans utilitzarem paper de mans, de la mateixa manera que es recomanen
mocadors d’un sol ús per a la higiene respiratòria.
L’escola ha habilitat contenidors amb bosses, amb tapa i pedal als lavabos i a les aules.

-

Mesures de protecció del personal de l’escola
Per l’ elaboració del protocol específic, per a la prevenció de riscos laborals del personal del
centre, seguirem les orientacions del Departament de recursos humans de l’IMEB.

-

Material escolar
Els alumnes no compartiran material escolar, que hauran de ser d’ús individual. Els
faristols seran desinfectats abans i després del seu ús.

Protocol assistència al centre
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, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en
els 14 dies anteriors.
- Que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV2 durant els darrers 14 dies
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 i s’atendran 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 COVID-19 i l’hagi presentat en els darrers 14 dies, i a comunicar-ho
immediatament als responsables del centre per tal de prendre mesures oportunes.
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En el cas de l’alumnat major d’edat, seran ells mateixos els que hauran de signar aquesta declaració
responsable.
Aquesta declaració es troba annexa a aquest document.
Farem control de la temperatura a l’alumnat i a qualsevol persona que accedeixi a l’escola. En el cas
que la temperatura sigui superior a 37,5 ºC, no es podrà accedir al centre.
En cas que un alumne o treballador de l’escola presentés símptomes mentre hi és, seguirem les
indicacions del Departament de Salut i ens posarem en contacte amb el nostre referent COVID-19.
Entrades i sortides de l’escola
L’escola disposa de cinc portes amb sortida directa a la terrassa del jardí. Tots els moviments s’han
pensat aprofitant aquestes cinc portes de manera que en cap moment no hi hagi acumulació de
persones.
Aquests moviments están descrits en un document del qual disposa tot el personal de l’escola i
cadascú hi té la seva responsabilitat per evitar les acumulacions.
Les famílies han rebut un correu que descriu per quina porta ha d’entrar i a quina porta han de
recollir el seu fill.
Organització de les activitats
La composició dels grups serà constant i això permetrà resseguir el traçat i els contactes de cada
alumne en cas que fos necessari.
Segons els metres quadrats de cadascuna de les aules s’ha establert el nombre d’alumnes que hi
poden assistir. S’ha senyalitzat el terra per facilitar el muntatge de l’aula en cada ús. Al final
d’aquest document hi ha una graella amb la llista d’aules, les dimensions de cadascuna i
l’aforament calculat.
En cas de confinament parcial o de casos excepcionals, es contempla la possibilitat que una part de
l’ensenyament es pugui fer a distància si l’escola ho considera adient.
En el cas dels instruments de vent i classes de cant, s’interposarà entre professor i alumnes una
mampara transparent.
Cant coral
Les classes de cant coral s’han organitzat de manera que els espais siguin suficients per mantenir la
distància entre cantaires. Els alumnes cantaran sempre amb mascareta. Els professors la
complementaran amb una pantalla facial transparent.
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En el cas dels cors s’ha organitzat alternança de cantaires als assajos o s’han buscat sales
alternatives quan calen espais més grans.

Organització de les activitats en funció de l’edat de l’alumnat.
Música per a nadons
Només s’utilitzarà material susceptible de ser desinfectat o rentat abans i després de cada sessió.
Els adults hauran de dur mascareta durant tota la sessió.
Alumnes de 5 anys
En el cas dels infants de cinc anys farem servir mascareta namés a l’hora de cant coral, atès que no
s’ha determinat el seu ús com a obligatori pel Departament d’Educació.
Els instruments
Els alumnes i els professors es rentaran les mans abans i després de cada classe.
Cada alumne utilitzarà els seus propis instruments. En cas que un alumne es deixi la flauta no n’hi
podrem deixar cap.
Els pianos, les banquetes i els faristols es desinfectaran abans i després de cada ús.
Els instruments Orff i les baquetes es desinfectaran després de cada classe.
Les flautes de conjunt (tenors) s’assignaran a un alumne concret durant tot un trimestre i aell en
tindrà cura. Si més endavant canvien d’assignatari es rentaran abans amb aigua i sabó.
Les flautes baixes només les tocaran els professors i cadascú tindrà la seva.
En el cas de les violes de gamba de “consort” que són d’ús compartit, es desinfectaran els mànecs i
els arquetes cada vegada que es facin servir i es tindrà especial cura en el rentat de mans.
Els abrics, jaquetes, carteres i estoigs
Els alumnes portaran a l’escola de música el mínim d’equipatge possible. Cada alumne tindrà un
lloc assignat per deixar-lo.

Ús dels espais
Espais comuns
No està permès l’accés de les famílies a l’escola.
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En cas que alguna família tingui cita prèvia per fer alguna gestió, no podrà romandre a l’escola més
enllà del temps que estigui previst i s’haurà d’acollir a totes les mesures higienicosanitàries
establertes.
Per als majors de 12 anys, les estones d’espera entre classe i classe no es podran fer dins el centre
i, per tant, l’alumnat haurà de sortir de l’escola i tornar, puntualment, a l’inici de la següent
activitat prevista. Per als menors de 12 anys, podran treballar o llegir a les taules del passadís o a
l’espai que se’ls indiqui de dalt seguint les mesures de distanciament.
Sala de professors
Els ordinadors i altres materials d’ús comú, serà netejat abans i després del seu ús per qui l’hagi fet
servir.
Les reunions de professors es faran olline..
Aules
El professorat que realitzi la seva tasca en una aula serà responsable del manteniment de les
condicions higienicosanitàries de l’espai, el mobiliari i els instruments i vetllarà per l’acompliment
de tots els protocols de neteja i ventilació de l’espai i dels instruments. Igualment entre classe i
classe els professors seran els professors seran responsables que hi hagi el temps de ventilació
suficient.
A cada aula hi ha un dispensador de gel hidroalcohòlic i paper eixugamans a disposició d’alumnes i
professors. L’alumnat, sota la supervisió del professorat, farà neteja del material utilitzat.
Altres espais
Atenció al públic, espai de recepció
Sempre que es pugui es resoldran les gestions per telèfon o correu. En cas que sigui necessari
atendrem les famílies amb cita prèvia. S’admetrà documentació signada digitalment.
Lavabos
Uns cartells informen de l’aforament de cada lavabo.
Reunions amb famílies i persones de fora del centre educatiu.
Les reunions amb les famílies seran telemàtiques
En cas que una família no tingui aquesta possibilitat, se l’atendrà per telèfon.
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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 horari i
un telèfon de contacte.
Els projectes singulars que impliquin la presència de persones externes queden, temporalment,
posposats.

Protocols específics

En la gestió de casos COVID-19 seguirem els protocols que estableixen
els Departaments d’Educació i Salut, així com les indicacions de l’oficina EduSalutCovid BCN.
Referents normatius en el moment de l’aprovació del document
- Resolució SLT/1429/2020 de mesures bàsiques de protecció i organitzatives.
- Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia de
30 de juny de 2020.

-

Instruccions per al curs 2020-2021 del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya de 30 de juny de 2020.
Gestió de casos Covid-19 als centres educatius. Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, 13 d’agost de 2020 i actualització a 9 de setembre de 2020.
Informe en relació a les mesures que s’aplicaran per l’obertura dels centres escolars.
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de 24 d’agost de 2020.
Mesures complementàries a les previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a
centres educatius en el marc de la pandèmia, de 9 de setembre de 2020.
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ESPAIS
1 Sala Mompou
2 Sala 1 F. Pedrell
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sala 2 E. Toldrà
Sala 3 M. Alavedra
Sala nova
Sala 4 / ST 1
Sala5 / SP
Sala 6
Sala7 / ST 2
Torre 1
Torre 2
Espai 1
Espai 2
Capella / Sala Fèlix Amat

capacitat
màxima
28
17
10
14
4
8
5
19
11
8
11
4
5
15

mesura aprox. de
l'espai
67 m2
38 m2
22,5 m2
28 m2
10 m2
19 m2
13 m2
42,8 m2
24,75 m2
19,25 m2
24,75 m2
8,75 m2
11 m2
33 m2
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Equip directiu
Hernández, Mireia
Monfort, Mon
Castilla, Abel

Directora
Cap d’estudis
Secretari
Professors
i dies que
són a
l’escola

professors
Aguiar, Mireia
Argelaga, Jordi
Aubert, Adrià
Aubert, Santi
Balagueró, Àngels
Boanl, Quim
Casas, Laia
Castilla, Abel
Duran, Ana
de las Heras, Laia
Hernández, Clara
Hernández, Mireia
Hurtado, Ma Josep
Meseguer, Marina
Monfort, Mon
Olivés Júlia
Ollé, Joaquim
Ollé, Josep
Pereta, Elena
Romaní, Anna
Segura, Meritxell
Sobrado, Eduard
Vidal, Francesc
Riera, Marc
Romaní , Pere
de la Linde, Emilio

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres
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Professors i matèries que imparteixen
Aguiar, Mireia
Argelaga, Jordi
Aubert, Adrià
Aubert, Santi
Balagueró, Àngels
Bonal, Quim
Casas, Laia
Castilla, Abel
Duran, Ana
de las Heras, Laia
Hernández, Clara
Hernández, Mireia
Hurtado, Ma Josep
Meseguer, Marina
Monfort, Mon
Olivés Júlia
Ollé, Joaquim
Ollé, Josep
Pereta, Elena
Romaní, Anna
Segura, Meritxell
Sobrado, Eduard
Vidal, Francesc
Riera, Marc
Romaní , Pere
de la Linde, Emilio

llenguatge, cant coral, flauta de bec
flauta de bec , música de cambra
violí, orquestra
violí, orquestra
piano, llenguatge, corals
llenguatge, cant coral, flauta de bec
violí, orquestra
piano, llenguatge, cant coral, secretari
NEE
llenguatge, cant coral, flauta de bec
viola de gamba, violoncel, orquestra
llenguatge musical, piano
llenguatge musical, flauta de bec, NEE
flauta de bec
flauta de bec, cant coral
cant coral, llenguatge musical, piano
flauta travessera
piano, llenguatge musical, cant coral
nadons
llenguatge musical, moviment-dansa, flauta de bec
Nadons, llenguatge musical, flauta de bec
violí, orquestra, NEE
clarinet, orquestra
instruments tradicionals, colla
acordió diatònic, colla
corals

Personal no docent

Neteja contractada a l’empresa RECURSOS , d’inserció social, que diàriament desinfecta tota
l’escola
Majó, Mon
Coma, Eulàlia
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DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA INCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT A L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA CAN PONSIC

Dades personals pare, mare, 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 14 dies i mentre assisteixi a l’escola Municipal de Música
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 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 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 de sortir de casa per 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 a l’escola.
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.

Escola de música Can Ponsic
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

