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PLA OBERTURA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA SANT ANDREU MESTRE 
PICHSANTASUSANA DIA 18 DE JUNY DE 2020 
 

MARC NORMATIU 
 

PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA 
FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL CURS 2020-2021. 
 
INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES 
EDUCATIUS. 
 
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 
Aquest pla d’obertura és complementari de l’acció educativa telemàtica tal i com s’està 
portant a terme fins al final del curs. 
L’activitat docent continuarà en format telemàtic fins el 19 de juny, com fins ara. 
Es fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat 
establertes. 
 
1.  DIAGNOSI I PREVISIONS 
 
1.1. Horari del centre  
 
Dia 18 de juny de 2020  -  De 16:00 19:30 h 
 
1.2. Alumnat 
 
Acció educativa presencial i individual destinada a l’alumnat que es presenta a la 
prova d’accés al conservatori de Barcelona.  
 
 
 
 
1.3. Disponibilitat de professionals 
 
En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del 
Departament d’Educació, s’ha identificat el nombre de personal que podrà participar 
en les activitats presencials. 
 
El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al 
centre és de:   
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Docents No docents  

 

T.G. De 16:15 h a 17:30 h 

F.B. De 17:00 h a 17:45 h 

M.S. De 17:00 h a 18:00 h 

J.R. De 17:30 h  a 18:00 h 
 

C. A. 
D.F. 
S. M. 

 
 
 
1.4. Previsió d’alumnat que assistiran presencialme nt al centre:  
 
PROVA ACCÉS  
 

Alumne/a Classe Horari Aula 

C.J. Repertori De 17:30 a 18:00 AUDITORI 

M.M. 
Classe trompeta De16:15 a 17:00 AULA 8 

Repertori de 17:00 a 17:30 AUDITORI 

E.M.  Classe guitarra de 17:00 a 17:45 AULA 4 

 
 
 
1.5. Organització d’entrades i sortides i itinerari s interns. 
 
Els alumnes accediran sense acompanyants a l’escola i accediran a les aules seguint les 
guies marcades al terra mantenint la distància de seguretat.  
Els acompanyants esperaran a la placeta davant l’escola. 
 
 

 
1.6. Disponibilitat d’espais 
 
El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les activitats abans 
esmentades: 
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DEPENDÈNCIA Superfície (m2) Observacions 

AUDITORI 94,48 Piano de cua 

AULA 4 25 Pissarra electrònica 

AULA 8 37,76 Piano de cua 

  
 
1.7. Informació als professionals. 
 
Abans de l’obertura del centre, la direcció explicarà al personal que participarà en les 
activitats presencials, les mesures de protecció i prevenció generals, les mesures 
específiques i protocols d’actuació que s’han establert per part del Departament 
d’Educació. 
 
1.8.  Informació addicional 
 
En  les 5 escoles municipals de música, el curs acadèmic 2019-2020 finalitzarà el 19 
de juny de 2020, data en que finalitzaran  les activitats i propostes a distància amb 
l’alumnat. 
 
Fins aquesta data podran assistir al centre alumnes :  
 

• Matriculats el curs 2019-2020, de forma individual o en grups d’un màxim de 13 
alumnes, per tal de donar-los suport en la superació de proves d’accés a altres 
centres d’ensenyaments musicals. 
 

• Atenció personalitzada del tutor o tutora, com a mesura excepcional i no 
continuada. 

 
Atès que l’assistència als centres educatius és de caràcter voluntari, la comissió de 
matriculació ha aprovat  la realització d’aquestes, a distància, donat que les famílies 
dels alumnes ho han sol·licitat. 
 
1.9. Mesures de prevenció 
 
 Aplicació de les Mesures de prevenció i protecció de les persones usuàries dels 
serveis i de les persones que hi treballen que consten en l’annex del decret d’Alcaldia 
de 24 d’abril de 2020, a tots els serveis de l’IMEB 
 
Són d’aplicació les mesures de caràcter general detallades al “pla de restabliment de 
serveis de l’IMEB” de 30 d’abril de 2020 i les  mesures específiques que s’estableixen 
en les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, pel que 
fa a l’atenció presencial amb alumnat en l’obertura en fase II de desescalada: 
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a. Distanciament físic 
 

Es proposa que l’alumnat disposi d’un espai d’uns 4 m2. Això implica mantenir una 
distància aproximada de 2 metres entre les persones als centres educatius, superior al 
recomanat.  
 
En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i 
desplaçaments per l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de 
manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar 
aglomeracions. El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment 
d’aquestes distàncies. Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del 
recinte. 
 
Mesures específiques de distanciament en el cas dels instruments de vent i la pràctica 
del cant: La distància mínima recomanada es duplicarà a 4 metres.  
 
b. Rentat de mans 

 
En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans: 
 

• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 
• Abans i després d’anar al WC. 
• Abans i després de les diferents activitats. 

 
 
En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme: 

• A l’arribada al centre, abans del contacte amb l’alumnat. 
• Abans i després d’acompanyar un infant al WC, si és necessari. 
• Abans i després d’anar al WC. 
• Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 
Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb 
disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.  
Es disposarà de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal del 
centre. 
 
c. Mascaretes 
 
Considerant els diferents grups d’edat de l’alumnat susceptible d’assistir 
presencialment al centre en fase II de desescalada, es seguiran les recomanacions 
següents: 
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COL·LECTIU Indicació Tipus de mascareta 

Edat: 6-12 anys 

Indicada. Quan es 
compleixin mesures 
òptimes de distanciament i 
ventilació d’espais, se’n 
podrà prescindir. 

Higiènica amb 
compliment norma UNE 
 

Edat: 12-18 anys 
 

No indicada en general i, 
si hi ha dificultat per fer 
complir les mesures de 
distanciament, caldria 
indicar-la.  

Higiènica amb compliment 
norma UNE 

Personal docent i no 
docent 

Indicada 
Higiènica amb 
compliment norma UNE 

 
Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de distanciament, 
cal que l’alumnat assisteixi al centre amb mascareta higiènica i seguir les normes 
per a la seva correcta col·locació i enretirada. 
 
d. Mesures ambientals. Ventilació, neteja i desinfecció d’espais 
 
Pautes de ventilació 
 
És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la 
sortida de l’alumnat i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 
 
Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser, es deixaran les 
finestres obertes. 
 
 
Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin 
d’algun sistema de climatització, els serveis tècnics han de garantir que els sistemes 
de ventilació forçada estiguin en correcte funcionament, per tal de tenir la ventilació 
adequada en cada espai de treball. 
 
 
Pautes generals de neteja i desinfecció 
 
 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys 
diària. Se seguiran les recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals 
de concurrència humana i, en el cas que sigui necessari, les de neteja i desinfecció en 
espais exteriors de concurrència humana. 
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La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les 
actuacions de desinfecció. 
 
Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir 
la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en 
aquells de màxima concurrència. 
 
Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes. 
 
 
Material d’ús de l’alumnat 
 
Sempre que sigui possible, l’alumnat utilitzarà material i instruments musicals d’ús 
individual, no compartit. Només es distribuirà documentació en paper en casos 
imprescindibles. 
 
Material informàtic 
 
Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar 
tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb 
alcohol de 70%. Caldrà garantir, especialment, la desinfecció del material, com a 
mínim, una vegada al dia. 
 
Neteja dels pianos 
 
Els teclats de plàstic es netejaran amb un drap o cotó, humit en aigua oxigenada o sabó 
líquid molt diluït i s’assecarà amb un altre drap. Ha de ser humit i no xop, per evitar 
que pugui caure aigua per dins. 
 
Els teclats de marfil es netejaran humitejant un drap amb alcohol diluït amb aigua al 
50%, fregant cada tecla. Millor evitar els gels amb alcohol. 
 
La tapa, banqueta o faristol es netejaran abans i després de cada ús i es poden netejar 
amb desinfectant ordinari. 
 
Abans de tocar és obligatori rentar-se les mans acuradament abans i després 
d’utilitzar els pianos i teclats. Els teclats i la resta d’elements seran desinfectats 
després de ser utilitzat per cada intèrpret. 
 
Neteja d’altres instruments d’ús compartit 
 
Per tal d’assegurar la neteja abans i després de cada ús i, atès les particularitats de 
cada instrument, el professorat especialista determinarà i indicarà els productes i 
manera de garantir la higienització d’aquests i quedarà reflectit en el pla de 
reobertura del centre. 
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1.10. Mesures preventives de caràcter organitzatiu 
 

• Garantir els aforaments per al manteniment de 2 metres quadrats de 
distanciament interpersonal entre els professionals que treballen al  centre. 

• Limitar a 13 alumnes per aula, sempre i quan es pugui mantenir el 
distanciament interpersonal en 2 metres quadrats per persona. 

• Sectoritzar els espais a utilitzar. 
• Realitzar únicament reunions de caràcter presencial, quan es pugui garantir el 

manteniment de la distància de seguretat. 
• Mesures específiques segons instruments, de forma individual 
• Com a norma bàsica, la distància mínima serà de 2 metres (4 metres quadrats 

d’ocupació) per a tots els instruments. 
En el cas dels instruments de vent i el cant, la distància mínima recomanada es 
duplicarà a 4 metres. 
 
 
Mesures de prevenció col·lectiva  
 
Per poder reincorporar-se, l’alumnat ha de reunir els següents requisits: 
 

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre,  tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
 

• Que no sigui o hagi estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 
 

• Que   no   hagi estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors. 

 
• Calendari vacunal al dia. 

 
 
 
Les famílies o persones tutores han de presentar, el primer dia de retorn al centre 
educatiu, una declaració responsable, per la qual s’informa que el seu fill o filla 
compleix els requisits per a assistir al centre educatiu. També han d’informar al centre 
educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’alumne, i 
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. En 
cas que l’alumne sigui major d’edat, aquest també l’haurà de signar i lliurar al centre el 
primer dia d’assistència. 
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1.11. Organització d’espais comuns dels edificis  
 
 
Espais i grups 
 
El centre haurà d’analitzar els espais disponibles per a organitzar el reinici de les 
activitats presencials, tenint en compte que quan calgui fer-les en grup, aquests han de 
ser estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. Els 
membres del grup sempre han de ser el mateixos i ubicats en el mateix espai i, sempre 
que sigui possible, també el personal docent. En tot cas, si algú s’ha de moure, és el 
professor o professora.  
 
Fluxos de circulació 
 

• Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’establirà un circuit 
d’entrada des de la porta d’accés a l’escola fins a  la porta de les aules a utilitzar i 
un circuit de sortida diferenciat,  que es senyalitzaran degudament abans de 
l’inici de l’activitat. En cap cas es permesa l’entrada de les famílies a l’aula. 
 

• Les entrades i sortides hauran de fer-se de forma esglaonada,  per evitar 
aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i aprofitant els 
possibles diferents accessos a la instal·lació, en cas que n’hi hagi.  

 
• Per evitar aglomeracions l’acompanyament de l’alumnat, en cas que sigui 

necessari, el farà una única persona. Les persones que portin i recullin alumnat 
hauran de guardar també les distàncies en tot el recinte de l’escola. 
 

• Tot el personal haurà de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els 
passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física. 
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RESOLUCIÓ de 12 de juny   de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura del 
centre ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA SANT ANDREU MESTRE 
PICHSANTASUSANA 
 
El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 
2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-
2021 estableix l’elaboració del Pla d’Obertura de centre. 
 
Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen que 
cada centre educatiu haurà d’elaborar el seu Pla d’Obertura previ a l’inici de les 
activitats presencials amb els alumnes. 
En data 12 de juny de 2020, la directora ha informat el Consell Escolar del contingut Pla 
d’Obertura. 
 
D’acord amb el que s’ha esmentat, seguint les Instruccions per a l’organització de 

l’obertura dels centres educatius del Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya (aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig 2020), i d’acord amb la Resolució 
signada pel president de l’IMEB,  
 
RESOLC: 
 
1.- Aprovar el Pla d’Obertura de l’Escola Municipal de Música sant Andreu que s’adjunta 
al principi  d’aquesta resolució. 
 
2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre.   
 
                        

 
Edurne Vila 
Directora 
EMM Sant Andreu 
 12 de juny de 2020 
 

 

 

 


