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1.- Introducció 
  

L’oferta educativa de l’Escola de Música i el Conservatori Professional de Sabadell prevista dins 
el projecte curricular de centre i el projecte general anual del curs 2021-2022, s'ha adequat a 
les actuals mesures indicades pel Departament d’Educació respecte als centres educatius, on 
hi és inclòs el nostre centre, on hi som inclosos com a centre educatiu,  tant com a escola 
autoritzada i conservatori de grau professional. 

El Pla d’Organització de Centre té una vigència de setembre a desembre del 2021 i hi queden 
contemplades les mesures preventives adoptades pel nostre centre en diferents nivells: 

• Mesures de prevenció de caràcter general: Higiene, distanciament, ús de mascaretes , 
equipament aules i ventilació, i normes i fluxos de circulació dins l’edifici, entrades i 
sortides. 

• Mesures preventives per l’alumnat. 
• Seguiment i atenció telemàtica per aïllament o quarantena. 
• Relació amb la comunitat educativa. 
• Organització de l’activitat educativa 
• Certificat de vacunació 
• Protocol d’actuació en cas de simptomatologia covid. 

Si les autoritats sanitàries decideixen tancar el centre educatiu per causa d’un rebrot del COVID-
19, l’EMM i el CP disposaran les mesures necessàries per seguir l’atenció i seguiment de 
l’alumnat de manera telemàtica. En aquest supòsit, el centre elaborarà un Pla de Contingència  
amb concrecions sobre quin serà el seguiment i atenció a l’alumnat i en quines condicions, 
especificant-les segons cada programa i cada assignatura. 

 
2.- Mesures de prevenció de caràcter general  
Distanciament 

Els treballadors i 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. 

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

Higiene personal 

Els treballadors i 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. 

Equipament aules i ventilació 
 

• Cada aula disposarà de productes de desinfecció: gel hidroalcohòlic,  paper 
absorbent i desinfectant específic per faristols, pianos, instruments d’aula, 
mobiliari. 

• El mobiliari i el material haurà d’estar reordenat de manera que siguin espais 
diàfans que facilitin la neteja. 

• En el programa d’Iniciació 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. 

• Els instruments compartits (percussió, pianos, Orff, altres), i taules de les classes 
col·lectives, es netejaran entre usos i/o classes. S’implicarà a l’alumnat en 
aquesta tasca. 

• En les aules on es faci cant i no es pugui garantir la distància de seguretat entre 
professor i alumne es disposarà d’una mampara de metacrilat. 

• Les aules han de tenir ventilació natural i s’hauran de ventilar un mínim de 5 
minuts cada hora i mitja en les franges lectives o de treball. Si el temps ho permet 
es podran fer les classes amb les finestres obertes. 

 

Normes d’accés i fluxos de circulació als edificis 

Alumnat  

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 dins el pati entrada) 
• L’alumnat d’Iniciació i Llenguatge o 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 de dilluns a dijous, la sortida de tots alumnes serà per 
la porta d’emergència que dóna al carrer St. Oleguer. 



 
 

• L’accés al pati estarà limitat només per l’alumnat que entri a l’edifici entre les 
17:15 i les 18:30. 

• Es preveu tallar la circulació de vehicles del c. St Oleguer, de dilluns a dijous 
entre les 18:10 i les 18:25. 

• 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. C.Jardí 4  

• 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 les formacions 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 la formació de conjunt de guitarres els alumnes s’esperaran a l’entrada i el 
professorat els farà entrar i sortir ordenadament. 

Familiars i acompanyants  

La setmana del 13 al 17 de setembre es permetrà l’entrada a un familiar de l’alumnat 
del programa bàsic per ajudar a aquests a trobar l’aula de la classe d’instrument o 
alevins.  

Els casos que justifiquen l'accés d’un familiar  als edificis són: 

• Accés a l’atenció al servei de secretaria o consergeria. 

• Acompanyament d’un alumne del programa iniciació perquè arriba tard a classe 
de manera excepcional o el recull passada l’hora de sortida. 

• Classe instrument del programa bàsic 1 o 2, només si ho proposa el professor, 
podrà accedir a la classe el pare o la mare. 

• Classe instrument del programa bàsic adaptat. 

• Acompanyament fins l’aula per instrument voluminós o pesant. 

• Permís puntual per aprendre muntatge i desmuntatge instrument (instruments de 
vent). 

• Alumne amb mobilitat reduïda que necessita acompanyament. 

• Tutoria amb cita prèvia. 

• Altres causes de força major. 

Per altres activitats extraordinàries (audicions, concerts o altres) on es faciliti l’accés a 
públic,  tant als nostres edificis com a espais externs, s’informarà a les famílies i alumnat 
de les normes a seguir.  

 

 

 

 



 
 
3.- Altres mesures preventives per l’alumnat 

Programa Iniciació  

• L'ús de mascareta no serà obligatori pels 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 dels alumnes 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…) 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 pdf’s 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). 

  
  



 
 
4.- Seguiment i atenció telemàtica per aïllament o quarantena 
  
El servei d’atenció i seguiment telemàtic s'activarà només quan els professionals sanitaris hagin 
prescrit l'aïllament domiciliari d'un alumne per ser positiu en Covid-19 o una quarantena per 
contacte estret d'un cas positiu en determinats casos.  

Aïllament d’un alumne a l’espera del resultat del P CR 

 La família o l’alumne si és major d’edat, ha de comunicar que s’ha fet un PCR i ha d’estar aïllat 
fins el resultat d’aquest. Ho comunicarà al correu del centre conservatori@ajsabadell.cat  
  
 El professor (tutor) d'instrument principal dedicarà el temps de l’horari de classe a contactar 
amb l'alumne o la família per un possible seguiment. 
  
Quarantena d’un alumne  
  
La família o l’alumne si és major d’edat, ha de comunicar que ha d’estar en quarantena i fins 
quina data. Ho comunicarà al correu del centre conservatori@ajsabadell.cat  
  
Seguiment i atenció telemàtica per aïllament o quar antena de l’alumnat  
  

• Iniciació : Per l’especificitat d’aquest programa no hi haurà atenció telemàtica.. 
• Llenguatge musical d’Escola de Música : L’alumnat aïllat o en quarantena podrà 

sol·licitar al professorat de llenguatge informació del treball fet a classe. 
• Llenguatge musical i harmonia de Grau Professional : El departament de llenguatge-

harmonia enviarà a l’alumne una tasca setmanal a través del Google Classroom per fer 
a casa. 

• Instrument principal i complementari : El centre facilitarà un seguiment a distància de 
la classe d'instrument dins l'horari establert a principi de curs, sempre que això sigui 
possible. Si el professor ho considera convenient, podrà pactar un altre horari amb 
l’alumne. 

• Conjunts vocals i instrumentals : Per l’especificitat d’aquestes matèries no es 
demanarà cap tasca als alumnes. 

• Optatives i assignatures d’especialitat del GP : Depenent de l’assignatura i del grau 
de continguts teòrics i pràctics cada professor es posarà en contacte amb l’alumne per 
valorar quin tipus de seguiment telemàtic es podrà fer. 

  
5.- Relació amb la comunitat educativa 

La comunicació de centre amb les famílies serà a través del correu electrònic, com ja és 
habitual. 

L’atenció a les famílies i alumnes per part de l’equip directiu es farà per correu electrònic, 
telefònicament o concertant una visita amb cita prèvia. 

El professor tutor o el professor d’una determinada assignatura o servei d’aula es pot posar  en 
contacte amb les famílies via telefònica o per el correu electrònic. 

El contacte amb les famílies es farà preferentment per telèfon i/o correu electrònic. En cas de 
concertar una trobada presencial, es durà a terme mantenint les mesures de seguretat. En 



 
 
funció de la situació epidemiològica, i si la família s'hi avé,  també es podran fer per 
videoconferència. En alguns casos excepcionals, es podrà convocar una reunió de grup amb 
les famílies a través de Google Meet. 

Al web del centre i la guia de l’estudiant es poden trobar totes les direccions electròniques del 
claustre i del centre. 

En cas de confinament o treball telemàtic, es facilitaran indicacions concretes a les famílies 
sobre el seguiment i atenció a l’alumnat, explicant les condicions i plataformes amb les que es 
durà a terme. 

6.- Organització de l’activitat acadèmica 

La organització de l’activitat lectiva serà la prevista en el document d’inscripció i reserva de 
plaça i que posteriorment es publicarà al Pla General Anual i la Guia de la l’Estudiant. Els horaris 
i les ràtios dels grups seran les previstes dins d’aquest document excepte en els següents 
casos: 

Programa Bàsic, Cor Infantil:  Aquesta assignatura en els programes bàsic 1, 2 i 3 no serà 
setmanal, amb la finalitat de mantenir la distància entre alumnes dins els espais disponibles al 
centre. Segons el grup de cada programa, el responsable informarà a les famílies de la 
periodicitat d’aquesta assignatura. En el programa de bàsic 4 es faran classes setmanals. 

Conjunts de vent Euterpe i Banda : Aquestes dues formacions mantindran l’horari establert, 
però el grup es dividirà en dos durant el període en què calgui mantenir una distància 
interpersonal que impedeixi el reagrupament de la formació. 

7.- Certificat de vacunació 
  
Segons indica el Pla d’Actuació del Departament d’Educació de la Generalitat, pel curs 2012-
2022 als els centres educatius dins el marc de la pandèmia, els que tinguin alumnat de 12 anys 
o més, hauran de demanar a les famílies el certificat de vacunació per gestionar el confinament 
del grup, si es dóna el cas. 
 
Restem a l’espera d’instruccions per les escoles de música i conservatoris sobre aquest tema. 

  
8.- Protocol d’actuació en cas de detecció de  simp tomatologia de 
coronavirus SARS-CoV-2 a l'alumnat 
 

Document de referència (Departament d’Educació Gene ralitat) 
Gestió de casos covid-19 als centres educatius. Curs 2021-2022 (3 de setembre) 
 

Protocol d’aïllament 
 
En cas de detecció d’un possible cas de coronavirus SARS-CoV-2 es separarà a l’alumne del 
grup (en cas d’assignatura col·lectiva) i se l’acompanya a consergeria. Si no hi ha 
contraindicació per a l’ús de la mascareta, cal col·locar una mascareta quirúrgica a la persona 
afectada i a la persona que l’acompanyi si és menor d’edat. 
  



 
 

• Casa Brutau: El conserge deixa l’alumne al despatx de direcció i avisa al director o algú 
de l’equip directiu. Aquest dóna l’ordre de trucar a la família per què vinguin a recollir a 
l’alumne. La família o l’alumne si és major d’edat ha de contactar amb el seu centre 
d’atenció primària de referència. 

 
• Jardí: El conserge deixa l’alumne a l’aula J11, avisa al director o equip directiu i es dóna 

l’ordre per avisar a la família per què vinguin a recollir. La família o l’alumne si és major 
d’edat ha de contactar amb el seu centre d’atenció primària de referència. 

 
• Joanot Alisanda: El conserge deixa l’alumne en un espai on l’escola ja ha previst fer-

ho. S’avisa al director o equip directiu i es dóna l’ordre per avisar a la família per què 
vinguin a recollir. La família o l’alumne si és major d’edat ha de contactar amb el seu 
centre d’atenció primària de referència. 

 
• Casal Pere Quart: El professor que detecta un possible cas truca a l’edifici del carrer 

Jardí per què el conserge el vingui a recollir i el porti al punt covid d’allà. Aquest avisa 
al director o equip directiu i es dóna l’ordre per avisar a la família per què vinguin a 
recollir. La família o l’alumne si és major d’edat ha de contactar amb el seu centre 
d’atenció primària de referència. 

 
En cas de positiu la direcció del centre informarà els pares, mares o tutors legals dels infants 
del grup de convivència que els fills o filles són contactes estrets d’un cas i que han de començar 
la quarantena domiciliària. Els han dir que evitin les sortides i les interaccions fora d’aquest 
àmbit a partir de la sortida del centre educatiu, sempre que no tinguin la pauta de vacunació 
completa i/o hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, ja que en aquests dos supòsits 
no han de fer quarantena.  
 
El centre farà un seguiment tant dels casos positius, com dels contactes estrets en quarantena, 
així com l’afectació en grups col·lectius o individuals tant d’escola de música com del Grau 
Professional. 
 
 


