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PLA DE REOBERTURA CURS 20-21 
 

Protocol d’ús dels espais davant l’exposició al COVID-19  
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0. Objectiu 
 

Aquest protocol estableix la manera en que farem ús dels espais i el material durant el període d’afectació de la 

covid-19 i s’anirà actualitzant segons els estats de la pandèmia i les recomanacions dels Departaments de Salut i 

Ensenyament. També planteja tres diferents escenaris per preveure com seria l'adaptació en cas de confinament 

total o parcial. 
 

2. Usuaris: 
 

Alumnat, professorat i acompanyants. 
 
 

3. Diagnosi i impacte de la pandèmia durant el curs 2019-2020 
 

La resposta de l’escola de música a la situació de confinament decretada a partir del 13 de març de 2020 va ser la 
següent: 

 

Mes de març: 
 

Un cop decretat el confinament, el dilluns 16 de març es va reprendre el curs telemàticament. Es va iniciar una 
transformació que seria esglaonada i que es desenvoluparia en un període de proves, formació del professorat i 
adaptació progressiva de les famílies a les plataformes digitals. 

 
Les classes d'instrument es van fer a través de videoconferència i/o videos entre professor i alumne/a que van fer 
possible la continuïtat d'aquesta matèria. 

 
Es va enviar setmanalment per correu electrònic un paquet de propostes a les famílies pel què fa el Llenguatge 
Musical Iniciació i Bàsic i els grups de Música i Moviment. 

 
La quota del mes de març ja estava cobrada, però va ser retornada amb posterioritat en un 60% corresponent a les 
classes que no es van fer de manera presencial. 

 
 Mes d’abril: 

 

Van començar les proves per poder ampliar el servei d'escola de música i es van fer per videoconferència les classes 
de llenguatge musical del Programa d'Aprenentatge Bàsic i Cant Coral. No es van fer totes, sinó que alguns 
professors van liderar la transformació digital d'aquesta matèria, també amb el suport de la formació que va oferir 
l'ACEM, la UEMyD i la Diputació de Barcelona, que va ser de gran ajuda per l'actualització dels docents i els equips 
directius en el marc de la pandèmia. 

 

Pel què fa el Conjunt vocal (cant coral) es va apostar per seguir telemàticament les classes per poder donar 
continuïtat al projecte de cantata de final de curs que engrescava a l'alumnat i es va proposar la creació d'un 
projecte de video confinat que va servir d'eix conductor de les classes. 

 
No es va cobrar a les famílies el rebut d'abril, donat que es considerava que encara s'estava en un període de proves. 
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Mes de maig i juny: 
 

Es va considerar que el servei d'escola de música s'estava realitzant amb garantia, hi havia progrés i un seguiment 
intens per part del professorat i les famílies, també era així en el cas de les classes de Llenguatge Musical i Conjunt 
vocal. 

 

Les dificultats logístiques derivades de la tecnologia eren la principal barrera perquè no poguéssim considerar que el 
servei es donava el 100%. Es va fer una enquesta per valorar la feina feta ens els primers mesos de confinament per 
part de l'EMAP. 

 

Es va acordar per part de l'Equip Directiu, el claustre i el Consell Comarcal cobrar les quotes en la següent proporció: 
 

 Llenguatge musical i Conjunt vocal: 30% 

 Instrument: 50% 
 

Pel què fa a altres matèries com Llenguatge Iniciació, Música i Moviment, Conjunts instrumentals, es van fer 
connexions puntuals per seguir en contacte amb l'alumnat i es van seguir enviant propostes formatives. Per 
Sensibilització, les propostes finals van passar a ser en format de càpsula audiovisual ja que es va valorar el més 
positiu amb els alumnes petits, per tal de treballar activitats i continguts adequats i que ells ho poguessin visualitzar 
de manera autònoma. 

 
Aquestes matèries no es van cobrar per no considerar-se que es feien totes les sessions en la seva totalitat. 

 

Projectes confinats: 
 

Els projectes que l'escola tenia preparats presencialment per final de curs i que no s'han pogut dur a terme, sobretot 
a nivell de formacions, s'han vist d'alguna manera substituits per projectes confinats liderats pels diversos 
professors. Eren tres els objectius principals d'aquests projectes: 

 
- Donar continuïtat a l'aprenentatge dels alumnes. 
- Donada la situació d'aïllament dels nois i noies, donar-los motiu de participació i treball en grup, construint un 
objectiu comú amb altres companys. Fer escola i seguir prioritzant fer música col·lectivament. 
- Visibilitzar la tasca de l'escola de música que seguia en peu malgrat el confinament, que fos visible la continuïtat i 
l'esforç de famílies, alumnes, professors i Consell Comarcal. 

 
Es van crear projectes des de tots els Departaments en els que era possible: 

 

 Conjunt de guitarres 

 Departament de corda 

 Xaranga 

 Conjunt vocal (cant coral) 

 Combo de cant 

 Sensibilització-Iniciació 
 Llenguatge musical 

 

Altres espais importants de l'escola com són les audicions d'instrument també es van adaptar a la situació. Segons el 
Departament d'instrument es van fer diferents fórmules: 

 

- Es van convocar els alumnes per petits grups, obert a les famílies, per compartir les obres treballades en directe o 
bé en vídeos prèviament preparats pels alumnes. 
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- Es van crear vídeos d'alumnat que van ser exposats a les xarxes. 
 

Avaluació: 
 

Pel què fa l'avaluació hi hagut modificacions importants en el model d'informe on es va trobar adequat eliminar 
l'avaluació dels ítems específics i fer una avaluació totalment qualitativa i centrada en l'esforç de l'alumne/a per 
adaptar-se a la situació. Per aquest motiu, es van realitzar els informes d'instrument, conjunt vocal i llenguatge 
musical Bàsic a través d'un comentari de valoració del professor. No es van fer informes de Sensibilització, Iniciació i 
Conjunt instrumental. Les famílies han pogut consultar els informes a través de la plataforma Gwido. 

 

Gestió i claustre: 
 

1- Es van realitzar claustres telemàtics, en un principi, setmanalment i els últims mesos més espaiats, ja que calien 
tots els esforços de coordinació, organització i autoformació de l'equip de professors. L'autoformació va ser clau 
perquè tots els membres de l'equip poguessin adaptar-se a l'ensenyament telemàtic. A part, el 80% de professors 
van realitzar formació online sobre plataformes digitals de formació i recursos pedagògics. 

 

2- Les hores programables dels professorat, que en la normalitat es dediquen a les activitats obertes a la ciutadania, 
concerts d'escola, assajos d'aquests, etc. es van transformar per poder valorar i recollir les tasques impresindibles de 
la modalitat d'ensenyament telemàtic: 

 
HORES DE REUNIÓ- Els claustres, reunions i tutories. Les tutories són una de les tasques que s'han vist més 
incrementades per tal de donar suport a les famílies en l'adaptació de les classes online. 

 

HORES DE GESTIÓ I MILLORA- Hores dedicades a provar plataformes, buscar informació per millorar les classes 
online, formació i autoformació entre companys. Hi ha professors que van crear material i tutorials per als 
companys. 

 
Les hores de treball no lectiu s'han dividit en hores de tres naturaleses diferents: 

 
HORES 1- Creació i enviament de material d'audio i vídeo per a alumnes de grups que no es feien i les hores lectives 
dels quals passaven a la bossa d'hores del professor. 

 
HORES 2- Hores de classe que s'han vist incrementades per la individualització dels grups (grups que eren de 2-3 
alumnes de classe d'instrument i telemàticament s'han fet individualment). S'han mantingut algunes classes grupals 
d'instrument però en molts casos no era possible degut al delay de les plataformes i la naturalesa de la classe 
telemàtica. La majoria de professors han treballat de manera híbrida (una estona indivudal i una estona col·lectiva). 

 

HORES 3- Projectes d'escola: muntatges i edició de videos d'alumnes de cara a visibilitat i projectes d'escola, creació 
dels temes confinats i arranjaments, gestió del drive de llenguatge, creació de repertori per les formacions, revisió de 
programacions, creació de material de llenguatge digital, etc. 

 
Com és habitual, cada mes el professorat ha enviat a l'equip directiu les hores realitzades no-lectives i aquest ha 
valorat i ha regulat amb cada professor la seva dedicació. 

 
Valoració 

 

L'adaptació per part de l'escola a la situació de confinament s'ha valorat per part del claustre i l'Equip Directiu de 
manera molt positiva, sobretot perquè era una situació inesperada i que requeria d'una adaptació immediata i 
permanentment immersa en la incertesa. 
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S'ha treballat sempre des del material i recursos del propi professor (només s'ha hagut de donar suport informàtic a 
un membre del claustre que no disposava de connexió a internet a l'estudi) i dels mitjans que tenien a casa els propis 
alumnes, parlem de recursos informàtics i de disponibilitat, que no sempre eren suficients ni permetien la millor 
qualitat per l'aprenentatge. Els professors han intentat requerir la implicació de les famílies sempre segons les seves 
possibilitats, fent adaptacions d'horaris i de ritme de treball. 

 

Hi ha hagut 13 alumnes que han resultat baixa el mes de maig per no poder seguir la modalitat online, donada la 
manca de disponibilitat familiar, no tenir instrument a casa (cas dels bateries) o altres raons. El 80% d'aquests 
alumnes s'han preinscrit pel curs 20-21. 

 

La implicació del professorat ha sigut clau en aquesta transformació, l'equip ha estat cohesionat, motivat pel canvi i 
ha prioritzat l'alumne/a i la seva situació personal, molt conscients que la música era una eina per ajudar a mantenir 
la normalitat a les vides dels nens i nenes, a més a més de molts valors necessaris en aquesta situació complexa 
(creativitat, concentració, hàbits de treball, treball de les emocions, activitats en família, etc.). 

 
 

4. Previsió de diferents escenaris segons l’evolució de la Pandèmia: 

 
a. Escenari de Presencialitat total – Model presencial 

 
Es planteja poder fer totes les classes presencialment als espais que acullen les aules, tenint en compte espais 

alternatius en cas de grups grans. 

 
En cas d’escenari de presencialitat, se seguiran els protocols de seguretat recollits en aquest document i amb especial 

atenció als Plans d’actuació dels diferents centres educatius que són espais de l’EMAP. 

 
b. Semipresencialitat – Model híbrid en cas de quarantena o confinament parcial 

 

En cas que un alumne/a hagi de realitzar quarantena, l’escola pot oferir –li fer la classe d’instrument de manera 

telemàtica. Caldrà justificar que l’absència és per quarantena. Per qualsevol altra causa d’absència o malaltia, no es 

recuperarà la classe sinó que se seguirà la normativa habitual.  

 

En cas que s’obligui al confinament de tot un grup de l’EMAP, l’escola garantirà la realització de les classes de manera 

telemàtica.  

 
Els horaris es podrien veure afectats per tal de compaginar les dues metodologies per part del professorat. Des del 
Consell Comarcal es treballarà perquè el professorat tingui els recursos tècnics necessaris a cada una de les aules de 
l’escola. 
 

c. Escenari de tancament de centres educatius – Model telemàtic 

 
En cas que es decreti de nou un escenari de confinament i tancament dels centres educatius, l’EMAP presenta un pla 

en el que totes les matèries podran tenir continuïtat de manera telemàtica. 

 
El tercer trimestre del curs 19-20 va dotar l’escola i el seu professorat de recursos i formació per transformar les 

accions d’aprenentatge musical presencials en telemàtiques. L’experiència adquirida ens permetria en un 
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confinament planificat realitzar totes les matèries de manera telemàtica: 

 
 

Sensibilització i Iniciació 1: 
 

Es realitzarien sessions de 30 minuts amb connexió a videoconferència per a mantenir el contacte amb el grup i 

professor, proposar activitats del programa de cançó, ritme, audició, reconeixement auditiu sobre les qualitats del so 

i jocs musicals. A més a més, cada setmana es complementaria la sessió amb càpsules de video, creades per l’equip 

de professors de Música i moviment, que els alumnes puguin gaudir de manera autònoma a casa. 

 

Llenguatge musical - Iniciació 2 i Aprenentatge Bàsic: 
 

Es realitzaran sessions d’1 hora a través de viodeconferència, seguint el contingut del curs normal. El professorat 

podrà enviar material prèviament a la sessió per a un millor desenvolupament d’aquesta. 
 

L’escola ha adoptat la plataforma Aula Virtual per poder donar resposta encara amb més qualitat a les classes 

telemàtiques de llenguatge musical. Aquest recurs també s’utilitzarà a les classes presencials. 
 
 

Conjunt instrumental i vocal: 
 

Es realitzaran sessions el temps de la qual serà acordada pel professor i dependrà de la tipologia del grup. S’enviarà 

material personalitzat i concret per cada grup per al treball del repertori. 
 
 

Instrument: 
 

Es realitzarà la sessió de classe a través de videoconferència. Es personalitzarà material per complementar la feina 

telemàtica i es reforçarà la comunicació amb la família per poder fer un seguiment adaptat a les necessitats de cada 

situació. Es prioritzarà seguir l’horari habitual. 

 

En cap cas hi haurà modificació de quotes pel canvi de modalitat de classes en el curs 20-21 considerada 

l’experiència consolidada d’aquest format i que garanteix el seguiment del curs. 

 
 

5. Requisits d’accés als espais d’ús de l’EMAP:  
 

 Per accedir als espais d’ús de l’EMAP caldrà haver fet entrega de la Declaració Responsable. 

 Caldrà estar en absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea, ...). 

 Caldrà no ser contacte estret amb un positiu confirmat en els 14 dies anteriors. 
 
6. Espais d’ús de l’EMAP previstos pel curs 20-21: 

 

 Els usuaris de l’EMAP així com els professors s’hauran d’adequar als protocols de seguretat de cada centre-espai. 

 S’han buscat espais alternatius a l’hora d’ubicar els grups de més de 10 alumnes, sobretot en el cas del Centre 

cívic de la Granada on els espais no són suficients per garantir la distància recomanada amb grups grans. 
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7. Resum espais :  

MUNICIPI ESPAI AULES 

Les Cabanyes Escola La Cabana 1. Aula de música 

2. Aula Anexa 
3. Aula Anexa 

Font-rubí Escola Fontrúbia 4. Aula de música 

La Granada Centre cívic 5. Sala 4 

6. Sala 5 
7. Sala 6 
8. Sala 7 
9. Sala 8 
10. Sala Polivalent 
11. Auditori – zona escenari 

Pacs Escola El Drac 12. Aula de cinquè 

Olesa de Bonesvalls Escola Pont de l’Arcada 13. Aula de primària 

Sant Llorenç d’Hortons Escola Pau Casals 
Llar d’infants 

14. Aula de música 
15. Aula anexa 

16. Aula anexa 
17. Aula anexa 
18. Llar d’infants 

Santa Margarida i els Monjos Escola Sant Domenec 19. Aula de música 

Sant Martí Sarroca Escola Jaume Balmes 
Institut Alt Foix 

20. Aula de primària (escola) 
21. Aula de música (institut) 

Sant Pere de Riudebitlles Escola Sant Jeroni 22. Aula de música 

23. Aula d’Educació Especial 
24. Aula de 1r d’EP 
25. Aula de desdoblament P5 

Subirats Escola Subirats 26. Aula de primària 

Torrelavit Escola J. J. Ràfols 27. Aula de música 

Vilobí del Penedès Escola Llebeig 28. Aula de música 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

6. Requisits d’accés: 
 

Les famílies hauran de signar la Declaració Responsable, específica per l’EMAP, a través de la qual fan constar que 

són coneixedores de les mesures de prevenció i que en cas de simptomatologia no assistiran a l’escola de música. 

També es comprometen a avisar en cas de presentar símptomes. 
 

En cas de presentar símptomes (febre, tos, dificultat per respirar, mal de coll, mal de panxa, vòmits, diarrea, 

malestar) essent a l'escola de música s’avisarà a la família per la recollida. En aquest cas, l'escola ho comunicarà a 

Serveis Territorials i caldrà seguir les instruccions de salut pública en cas de positiu per COVID-19. (veure 

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2) 

 
7. Normes generals: 

 

 En tots els espais: caldrà preparar l’espai de manera que es produeixin els moviments mínims imprescindibles 

per al desenvolupament de l’activitat. 

 En tots els espais: No es poden deixar efectes personals dins l’aula. 
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 La mascareta és obligatòria a partir de 6 anys . En els grups de Sensibilització, de 3 a 5 anys no serà obligatòria la 
mascareta, sí que ho serà, però, per al professor. 

 Pels instrumentistes de vent, pels que és impossible utilitzar la mascareta, serà imprescindible mantenir la 
distància de dos metres durant la classe.  

 El professor supervisarà la prevenció dels estudiants i vetllarà per l'acompliment d'aquest protocol. 
 
 

8. Accés als edificis i acompanyants: 

 
Accés a les escoles de primària seus de l'EMAP: 

 

L’entrada d’acompanyants estarà subjecte al Pla d’Organització de cada escola que acull l’EMAP. Per norma general, 
les famílies no poden accedir al centre. Serà possible entrar-hi prèvia cita amb el professor/a i seguint totes les 
mesures de seguretat: mascareta, distància i neteja de mans. 

 
Accés al Centre Cívic de La Granada: 

 
 

 Tots els alumnes  majors de 6 anys han de dur mascareta. 

 Els alumnes de 3 a 7 anys poden ser acompanyats fins a l’aula per un adult. Caldrà entrar a l’hora justa de classe 

(no abans). 

 A la sortida, el professor els acompanyarà a la porta de l‘Av. Catalunya. En cas de coincidir diferents grups a la 

sortida, aquesta es farà per grups/classe. Es prega màxima puntualitat ja que el professor no es podrà esperar a 

la recollida de cada alumne/a. Els primers dies de classe, els alumnes de 3 i 4 anys que necessitin més 

acompanyament el podran tenir entrant a l'espai-aula, sempre amb 1 sol acompanyant i respectant totes les 

mesures d’aquest protocol. 

 Per evitar al màxim l'acumulació de persones, els alumnes a partir de 8 anys entraran i sortiran sols de l’edifici. 

Es prega màxima puntualitat en la recollida perquè cap nen no es quedi sol a la sortida. Si no és possible arribar 

puntualment a la recollida, cal avisar el professor perquè l’alumne/a s’esperi a l’edifici. 

 Per tal de parlar amb el professor, caldrà posar-s'hi en contacte via correu electrònic o telèfon i establir una 

reunió.  

 

9. Neteja i desinfecció: 
 

Material covid a les aules:  
 
Cada professor de l’EMAP disposarà de: 
 

 Solució hidroalcohòlica personal 
 Mocadors d’ús personal 
 Mascaretes (preferentment transparent) 

 
A cada aula (edifici) hi haurà:  
 

 Capsa covid de l’EMAP 
 Rollo de paper per cada aula-classe 
 Vaporitzador per cada aula-classe amb barreja d’aigua i alcohol per desinfectar materials 
 Solució hidroalcohòlica pels alumnes que es posarà a disposició 
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 Recanvis  
 
A la Granada també hi haurà: 

 
 Fregona i lleixiu per incidir en la neteja en el cas dels instruments de vent 

 
Dels espais: 

 

Degut a la necessitat de desinfectar i ventilar les aules després de cada classe, aquestes es veuran reduïdes: 
 

 Classes d’instrument – s’estableix que acabaran 5 minuts abans. 

 Classes de conjunt instrumental, conjunt vocal i llenguatge musical – s’estableix que acabaran uns 10 

minuts abans. 

Un cop els alumnes hagin abandonat l’espai, es ventilarà l’aula i es desinfectarà el material comú utilitzat: 
 

- Cadires 

- Taules, si és el cas 

- Pianos o teclats utilitzat 

- Instruments o material pedagògic que s’hagi utilitzat i que s’haurà apartat després de l’ús. 
 

És important que hi hagi finestres o portes obertes a l’edifici si és possible per ajudar a la ventil·lació. 

Si és possible, es poden fer activitats a l’aire lliure en recintes de l’espai escolar. 

Cal fer el possible perquè la següent classe pugui començar amb puntualitat.  

Dels usuaris: 

1. Abans d´entrar a l´aula netejar-se les mans si pot ser amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica. 

2. Esperar que surti l’anterior o anteriors usuaris respectant les distàncies de seguretat (1,5 m) 

3. Netejar-se les mans amb solució hidroalcohòlica al sortir. 
 

10. Grups estables: 
 

Per tal de fer més segura la presencialitat a l’escola de música, cap dels grups de les diferents matèries es consideraran 
grups estables, només amb excepció dels grups en els que tots els alumnes provinguin d’un grup que és estable a la 
seva escola (per exemple, grups de franja del migdia). 

  

Per tant, serà obligatòria la mascareta a partir de 6 anys, tant pels alumnes com pel professorat. 
 

 
11. Especificitats: 

 

 
Pianos/Teclats 

 

 Deixaran la tapa oberta per tal de reduir al màxim el contacte amb l'instrument. 

 El professor netejarà el piano o el teclat amb un paper i alcohol a cada canvi d’alumne/a. 
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Percussió i Instruments Orff 
 

La diversitat dels instruments orff és molt gran i per tant haurem de tractar-los en funció dels materials dels que 

estan formats per a la seva desinfecció. 
 

• Fusta (aigua i sabó) 
 

• Metall (desinfectant de superfícies o alcohol segons tipus de metall) 
 

• Plàstic (desinfectant de superfícies) 
 

 Els instruments que tinguin en contacte amb la boca hauran de ser d’ús individual. 

Vent 
 

 En cap cas es podrà compartir un instrument de vent. 

 Caldrà mantenir la posició de seguretat dels instruments de vent entre professor i alumne/a i tocant en conjunt. 

 Vigilar la distància i posició de seguretat dels instruments de vent i el seu impacte a l’entorn (mobiliari, parets…) 

 Caldrà posar paper (rollo de paper d’un sol ús) per absorvir a terra els residus i després llençar el paper a la 

paperera. Si és possible es fregarà el terra amb aigua i una mica de lleixiu després de la classe d'instrument de 

vent. 

 
Corda 

 

 El professor abans d’afinar l’instrument de l’alumne/a es rentarà les mans i utilitzarà mascareta. Després es 

tornarà a rentar les mans. 
 
 
 

12. Comunicació amb les famílies: 
 

 Tots els canvis que calgui implantar durant el curs seran informats amb la màxima rapidesa a les famílies 

afectades. 

 Les reunions informatives amb les famílies a inici de curs es proposaran de fer de manera telemàtica. 

 Per tal de parlar amb el professor, caldrà posar-s'hi en contacte via correu electrònic o telèfon i establir una 

reunió. 

 

13. Comissió de seguiment: 
 
S’estableix una comissió de seguiment setmanal en la que es valorarà: 
 

1. Casos relacionats amb l’escola de música i incidència en els grups. 
2. Aplicació de les mesures i quina incidència estan tenint en el desenvolupament de les activitats de l’escola. 

 
Aquesta comissió la formaran:  
 
El Conseller comarcal d’Ensenyament i l’equip directiu de l’EMAP (Directora i Cap d’Estudis), prèvia valoració amb el 
professorat. 
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Per a la gestió de casos, l’Escola de música es regirà pel Document Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel 
nou coronavirus SARS-CoV-2 de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. 
 
 
DOCUMENTS ANNEXOS: 
 

- Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 de la Sub-direcció General 
de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. 

- Horaris i espais del curs 20-21 
 

 
 


