
 
 
 
 
 
 

13. DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT I NORMES DE CONVIVÈNCIA 

13.1. Drets i deures de l’alumnat  

Els drets de l’alumnat recullen aspectes sobre la formació, l’avaluació, la participació i integració dins el centre, la 
orientació escolar, el respecte a la dignitat personal i la integritat pròpia, entre altres. 

Els deures dels alumnes recullen aspectes com l’assistència, la puntualitat, realitzar les tasques d’aula i la participació que 
se li encomani, el respecte als companys, professors i el material i espais del centre, entre altres. 

13.2. Actitud i assistència a les classes 

• Cal portar tot el material que les classes requereixen: llibres, partitures, instrument, llapis i goma, etc. 
• Per tal de garantir la qualitat de les classes no és permès portar joguines a l’aula, tenir connectat el telèfon mòbil i 

menjar a classe. 
• Cal ser puntuals, especialment en les classes col· lectives i de conjunt instrumental o coral. 
• L’assistència regular a classe és necessària per ser avaluat i, per tant, promocionar de curs. 
• Cal justificar les faltes d’assistència i, si és previsible avisar amb antelació, justificar el motiu de l’absència. 

13.3. Alumnes: altres normes 

• Cal tenir cura del propi instrument i dels instruments cedits pel centre. 
• Cal estudiar a casa l’instrument i fer els deures de les matèries de l’àrea de llenguatge, harmonia i altres 

assignatures. 
• No s’administrarà cap medicament a un menor d’edat sense expressa autorització dels pares. 

13.4. Mesures de prevenció de caràcter general davant la pandèmia del Covid-19 

Distanciament 

Els usuaris del servei hauran de guardar les normes de distanciament pels espais públics indicats per les autoritats 
sanitàries i l’Ajuntament de Sabadell. L'organització a dins les aules serà la següent: 

• Grups estables: son aquells grups on es facilita la traçabilitat en cas de detecció d’un cas de Covid-19. A 
diferència dels estudis obligatoris i postobligatoris, no es poden considerar grups de convivència, perquè la 
durada de les classes no és suficient, tot i tenir una periodicitat setmanal. 

• Es garantirà el distanciament interpersonal adaptat als espais i al desenvolupament de cada assignatura. 

Higiene personal 

Els usuaris del servei hauran de mantenir una higiene personal constant: rentat de mans i ús del gel hidroalcohòlic facilitat 
en els espais d’accés i punts assenyalats als centres. 

Ús de la mascareta 

L’ús de la mascareta serà obligatori als edificis, inclosos els patis, per tots els treballadors i usuaris del servei, excepte en 
aquells casos que la normativa ho contempli. Per l’alumnat serà obligatori a partir dels sis anys. Els alumnes d'instruments 
de vent, podran treure's la mascareta per tocar, garantint en tot moment una distància interpersonal adequada. 

13.4.1. Reordenació espais de fluxos de circulació i senyalització 

Casa Brutau 

• L’alumnat ha de seguir les indicacions de circulació i normes senyalitzades en l’edifici així com les que 
s’indiquin des de consergeria, administració o el professorat. 

• Els alumnes, o famílies que acompanyin als alumnes, hauran de ser molt puntuals per tal de facilitar l’accés 
d’entrada i sortida a les aules. 

• Els alumnes accedeixen a l’edifici per la porta principal (porta del pati) 



 
 
 
 
 
 

• L’alumnat d’Iniciació i Llenguatge i Coral de Bàsic 1 i 2, hauran d’entrar al pati i situar-se a la seva zona de color 
assignada. El professor o coordinador els deixarà entrar a l’hora de la classe i en ordre. La resta d’alumnes 
entraran directament a l’edifici. 

• Entre les 17:15 i les 18:20 h de dilluns a dijous, la sortida de tots els alumnes serà per la porta d’emergència que 
dóna al carrer St. Oleguer. 

• L’accés al pati estarà limitat només per a l’alumnat que entri a l’edifici entre les 17:15 i les 18:30 h. 
• Es preveu tallar la circulació de vehicles del carrer Sant Oleguer de dilluns a dijous entre les 18:10 i les 18:25 h. 
• Els divendres, l’entrada i sortida d’alumnes serà per la porta principal. 
• L’ocupació dels distribuïdors estarà limitada i senyalitzada en cada espai. Caldrà mantenir la distància de 

seguretat i guardar silenci en tot moment. 
• L’ús dels lavabos estarà limitat a un màxim de 2 alumnes. Si hi ha més estudiants que necessiten fer-ne ús, hauran 

d'esperar-se al distribuïdor. 
• Es requerirà rentat de mans i/o aplicació de gel hidroalcohòlic a l’arribada i sortida del centre, abans d’entrar a 

l’aula, i abans i després d’anar al lavabo. 
• És molt important mantenir ordre i silenci durant els fluxos de circulació. Cal conscienciar a l’alumnat de la 

importància de mantenir aquest ordre. 

Edifici Carme Simó 

• L’alumnat ha de seguir les indicacions de circulació i normes senyalitzades en l’edifici així com les que 
s’indiquin des de consergeria, administració o el professorat. 

• Els alumnes accedeixen i surten de l’edifici per la porta principal. 
• L'ús de l’ascensor no serà permès excepte per raons justificades. 
• La ocupació dels distribuïdors estarà limitada i senyalitzada en cada espai. 
• Caldrà mantenir la distància de seguretat i guardar silenci en tot moment. 

Casal Pere Quart 

• L’Alumnat ha de seguir les indicacions de circulació i normes senyalitzades en l’edifici així com les que se li 
indiquin des de consergeria, administració o professorat. 

• Els alumnes accedeixen i surten de l’edifici per la porta principal. 
• Per als conjunts cor mixt, conjunt Euterpe i Big Band, els alumnes s’esperaran a l’entrada i el professorat els farà 

accedir a l’aula i, i al final de l'assaig, els acompanyarà a la sortida. 
• L’accés a la segona planta es farà per les escales. L’ascensor només serà per casos justificats i permesos pels 

responsables de l’edifici. 

Escola Joanot Alisanda 

• L’Alumnat ha de seguir les indicacions de circulació i normes senyalitzades en l’edifici així com les que se li 
indiquin des de consergeria, administració o professorat. 

• Els alumnes accedeixen i surten de l’edifici per la porta situada al carrer Fèlix Amat. 
• Per al conjunt de guitarres els alumnes s’esperaran a l’entrada i el professorat els farà entrar i sortir 

ordenadament. 

13.4.2. Mesures preventives a les aules 

Programa Iniciació 

• L'ús de mascareta no serà obligatori per als alumnes d’Iniciació 1. 
• Adaptació de la metodologia fomentant el moviment dins l’aula amb distanciament entre l’alumnat. 
• Reducció de l’ús de material compartit. En cas d’utilitzar material comú serà apartat i desinfectat pel personal de 

neteja i deixat en quarantena el temps corresponent. 

Classes col· lectives 

• Els espais d’ocupació seran senyalitzats pel professor segons el grup i els alumnes respectaran aquest espai de 
distanciament durant tota la classe. 

• No es podrà compartir material propi dins aula (llibres, llapis, goma, etc.) És imprescindible que cada alumne 
porti el seu material. 

• En els conjunts el professorat podrà afinar els instruments dels alumnes més petits tenint en compte la higiene de 
mans i l’ús de la mascareta. 

• Es permet que el professorat faciliti material en format paper a l’alumnat, però per partitures d’estudi es facilitarà 
el format PDF via correu electrònic. 



 
 
 
 
 
 
Classe individual 

• El professorat podrà apropar-se a l’alumne per fer correccions posturals o indicacions a la partitura, ja que 
ambdós portaran mascareta i es garanteix la higiene de mans. 

• El professorat podrà afinar els instruments dels alumnes més petits, escriure a la partitura o a la llibreta dels 
alumnes, tenint en compte la higiene de mans i l’ús de la mascareta. 

• Es permet que el professor faciliti material en format paper a l’alumne, tenint en compte que el paper no és 
transmissor del coronavirus, però es prioritzarà la compartició de documents PDF d’estudi per correu electrònic. 

• En algunes especialitats s’han pres mesures específiques que el professorat explicarà als alumnes (cant, vent 
metall, percussió). 

• S’implicarà a l’alumnat al final de la classe en la tasca senzilla de desinfectar algun tipus de material comú (piano 
i percussió, i els faristols dels instruments de vent). 


