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Organització pedagògica del centre (actualment)

Donat que en la situació actual les classes es faran de manera presencial, adequant el

nombre d’alumnes de cada classe a l’aforament de cada aula i seguint els protocols

pel  que  fa  a  la  distància  de  seguretat,  l’organització  pedagògica  només  es  veurà

afectada en la reducció o evitació d’activitats que comporten un apropament o contacte

físic entre els alumnes, com és el cas d’algunes danses i jocs. Així mateix, s’evitaran

les activitats que comportin l’ús d’instruments i materials compartits. En aquest cas, el

professor realitzarà activitats alternatives. 

Organització pedagògica del centre en cas de confinament  parcial o tancament

del centre escolar 

En el cas que les circumstàncies sanitàries facin reduir obligatòriament les ràtios de les

classes col·lectives es preveu realitzar les sessions presencials  amb la meitat  dels

alumnes. L’altra meitat ho farà de manera virtual mitjançant la utilització d’un suport

informàtic que enregistrarà i transmetrà la classe.

S’utilitzarà un innovador sistema d’aprenentatge amb la plataforma interactiva  I·MUSI,

una  metodologia  què  ens  permetrà  què  els  alumnes  que  estiguin  a  casa  puguin

interactuar amb un grup presencial.

A les classes de conjunt instrumental, banda i orquestra de guitarres així com a les de

cant coral es faran assajos parcials a criteri del professor adaptant-se sempre a les

noves circumstàncies. 

En  cas  de  tancament  del  centre,  els  professors  seguiran  amb  l’activitat  docent

mitjançant  el  teletreball.  Es  realitzaran connexions en directe  amb l’alumnat  i  se’ls

enviarà material  pedagògic  perquè puguin  seguir  les classes des de casa,  amb la

periodicitat adient segons el criteri del professorat.  
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Organització de grups d’alumnes, professionals i espais

Els grups d’alumnes a les classes col·lectives seran estables durant tot el curs: grups

de llenguatge musical, combo, bandes, orquestra de guitarres, grups de percussió i

cors. Com que alguns alumnes poden formar part de diversos grups, a la vegada que

no formaran part del mateix grup a l’escola, es preveu un aforament màxim de cada

classe per respectar les distàncies de seguretat i serà obligatori l’ús de la mascareta

en totes les classes a excepció dels alumnes que toquin instruments de vent,  dels

alumnes de menys de 6 anys  i a cant coral.

Es prioritzaran les reunions i tutories telemàtiques. Quan no sigui possible, s’habilitarà

un  espai  on  es  puguin  guardar  les  distàncies  de  seguretat  per  poder  fer-la

presencialment (per exemple, la sala de professors de la planta baixa).

Organització i gestió d’entrades i sortides

La nostra escola compta amb dues portes d'entrada al carrer Miralles:

• La porta amb la rampa: estarà destinada a l’entrada de l’alumnat. 

Com que no es pot garantir la distància mínima, els accessos  seran regulats

pel professorat i la secretària del centre i serà d’ús obligatori la mascareta per

circular per tota l’escola. 

El professorat recollirà puntualment a l’alumnat al vestíbul de l’escola,  per a

anar junts fins a la classe.

Abans de pujar a les aules ens rentarem les mans i comprovarem la temperatu-

ra de l’alumnat.
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A les entrades dels grups, l’alumnat i qui els acompanyi (només podrà entrar

una persona per alumne) s’esperaran a la rampa del hall, darrere la senyalitza-

ció que hi haurà marcada a terra i guardant la distància de seguretat.

• La porta amb escales: estarà destinada a les sortides. 

En acabar les classes, el professorat acompanyarà a l’alumnat fins a la porta

de les escales. 

En el cas que a les criatures les hagin de recollir la seva família o els seus/es

tutors/es, el professorat esperarà què arribin. Si arriben tard per a fer la recolli-

da, es quedaran al vestíbul de l’escola (al costat de l'accés a l'ascensor) sota la

supervisió de la secretària, que serà l’encarregada d’avisar la família o tutor/a i

els/les acompanyarà a la sortida quan els/les passin a recollir. 

La circulació per l'escola serà d'un sol sentit: 

• tothom entrarà per la porta de la rampa, anirà cap a la sala polivalent en direc-

ció a les escales que hi ha la part del darrere (carrer Miralles), fins a arribar al

primer pis.

• la baixada serà per les escales principals, sempre fent un circuit tancat. Amb

aquesta mesura s’intentarà aconseguir el mínim contacte entre l’alumnat, men-

tre no estan dins a l’aula.

S’assenyalaran els itineraris d’anada i tornada als passadissos amb fletxes, disposa-

des a un metre i mig de distància entre elles perquè alhora que marquen el sentit de la

circulació, serveixin per senyalitzar els punts on els nens s’han d’esperar abans d’en-

trar a les classes.

Tot i que es prioritzarà l’ús de l’escala, l’accés a l’ascensor quedarà exclusivament res-

tringit al professorat. En el cas que algun alumne ho necessiti, serà el professorat qui

possibilitarà l’accés. L’aforament màxim serà de 2 persones. La responsabilitat de la

neteja dels comandaments de l’ascensor abans i després de cada ús és de l’usuari o

del professorat en el cas que sigui un menor.
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L’Accés al centre està restringit únicament al professorat, al personal laboral i a l’alum-

nat. Si s’ha d’accedir per qualsevol motiu, s’haurà de demanar cita prèvia i informar-ne

al director, cap d'estudis o secretaria. 

Tots els espais excepte les aules, sales de concert, banys i despatxos seran conside-

rats llocs de pas. Per tant, només poden ser ocupats per desplaçar-se d’un espai a un

altre i evitant sempre l’aglomeració de persones. Dintre del centre la responsabilitat

d’afavorir la mobilitat segura serà del professorat i de l'administrativa del centre, que

tindran especial cura durant les hores que coincideixin entrades o sortides de grups,

mantenint ordenades les files, respectant la prioritat i mantenint la distància de segure-

tat entre els alumnes. 

No hi haurà cap sala d’espera o d’estudi. Per tant, si algun alumne té una estona entre

classes, pot estar-se a la classe del/la professor/a d’instrument sempre que ho perme-

tin els horaris, l’aforament de la classe i que prèviament s’hagin posat d’acord el pro-

fessorat i les famílies. 

PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ

Espais, mobiliari i material

• Tots els espais comuns que el seu ús no està destinat a ser una aula, es consi-

derarà lloc de pas. S’evitarà que hi hagi mobiliari com cadires o taules.

• A les aules hi haurà el mínim de material i mobiliari. No es penjaran fulls ni qua-

dres a una alçada on puguin accedir els alumnes per facilitar-ne la neteja. 

• A tots els espais es penjaran cartells informatius recordant les mesures de pre-

venció adoptades per tal de minimitzar el risc d’infecció de la Covid19.

• Les taules i les cadires es disposaran de manera fixa marcant la seva posició

per tal de poder conservar les distàncies de seguretat en cas de ser mogudes i

reubicades.



Pla d’organització del centre curs 20-21

Escola de Música de la Unió Filharmònica d’Amposta

• Cada aula disposarà del material de neteja i desinfecció necessari: líquid desin-

fectant de superfícies, gel hidroalcohòlic,  mocadors de paper, cubell d’escom-

braries, draps de neteja d’un sol ús, cubell i pal de fregar amb aigua i lleixiu en

el cas de les aules dels instruments de vent i de llenguatge musical. Aquest

s’omplirà diàriament pel personal de neteja.

• Totes les papereres seran substituïdes per cubells amb tapa accionada amb

pedal. 

• Les finestres s’han  d’obrir sempre per una persona adulta, quan no hi hagi cap

alumne a les aules i sempre sota supervisió.

• Els WC disposaran de sabó, gel hidroalcohòlic i tovalloles d’un sol ús. També

disposaran de cartells informatius recordant com realitzar bé la neteja de les

mans. 

• Les aules d’instruments de vent disposaran d’una mampara amb les mesures

adients per a la protecció del professor i l’alumne. 

• En el cas de les classes col·lectives de cant i en les que hi intervinguin instru-

ments de vent s’aprofitarà tot l’espai perquè alumnat puguin estar a la distància

necessària per garantir la seva seguretat.

• Abans de pujar a les aules es prendrà la temperatura a tothom (docents i alum-

nat). També s’haurà de realitzar un rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.

Ventilació, higiene i desinfecció

• La higiene general de tots els espais de l’escola el farà diàriament pel personal

de neteja.

• La higiene dels WC la realitzarà diàriament el personal de neteja. 

• Totes les aules que tinguin finestres s’hauran de ventilar 5 minuts després i

abans de cada classe. Se n’encarregarà de fer-ho el professorat,
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• A les aules sense finestres s’haurà d’engegar l’aire condicionat o la calefacció

per afavorir la renovació de l’aire 5 minuts després i abans de cada classe. La

porta també es deixarà oberta durant aquest període de temps. 

• Les sales que són d’ús compartit per altres entitats, com l’ETCA, seran neteja-

des diàriament pel personal de neteja. El professorat de l’escola de música se-

rà l’encarregat de netejar-ne les cadires utilitzades i el material compartit.

• La higiene dels instruments compartits anirà a càrrec del professorat després

del cada alumne/a atenint-se a les particularitats de cada instrument.

• PIANO: el  professorat  desinfectarà l’instrument,  els faristols  i  les superfícies

compartides després de cada classe.

• VENT:  la  neteja  de  l’instrument  anirà  a  càrrec  de  l’alumnat.  El  professorat

netejarà els faristols i les superfícies compartides després de cada classe.

El buidatge de saliva es farà al terra de l’aula o dintre d’una bossa d’escombra-

ries que portarà i prendrà l’alumne. Si es fa al terra de l’aula,  seguidament el

professorat fregarà la superfície amb una barreja d’aigua i lleixiu amb les pro-

porcions indicades.

• PERCUSSIÓ: cal netejar totes les superfícies i faristols compartits. L’alumnat

portarà les seves pròpies baquetes.

• CORDES: la neteja de l’instrument anirà a càrrec de l’alumnat. El professorat

netejarà els faristols i les superfícies compartides després de cada classe.

• LLENGUATGE MUSICAL: tots els instruments, les superfícies utilitzades i el

material d’ús compartit serà netejat pel professorat abans i després de la seva

utilització.

• FORMACIONS MUSICALS (Cant Coral, Banda, Conjunts Instrumentals, Grup

de Saxos, Orquestra de Guitarres i Combos): el professorat serà l’encarregat

de netejar tot el material utilitzat a les classes (faristols, cadires i instruments de

l’escola). 
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• MATERIAL ESCOLAR: s’evitarà compartir  llapis,  gomes,  folis,  llibres i  altres

materials fungibles. En el cas que s’hagi de fer, serà el professorat qui el nete-

jarà abans i després del seu ús. 

• FOTOCOPIADORA: en el cas de realitzar fotocòpies per a l’alumnat serà el

professorat qui netejarà la fotocopiadora abans i després de cada ús. S'intenta-

rà que els alumnes tinguin al seu correu tot el material necessari perquè el pu-

guin imprimir a casa.

• MATERIAL  AUDIOVISUAL:  la  neteja  tauletes,  telèfons,  ordinadors,  micros,

equips de música, etc. compartit entre el professorat, es farà abans i després

de cada ús pel mateix usuari.

• AULES D’ASSAIG: la neteja de les aules d’assaig després de cada ús anirà a

càrrec de l’alumnat  sota la supervisió del professorat de guàrdia o de secreta-

ria del centre. 

Neteja personal

L’alumnat s’ha de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic:

• a l’arribada i a la sortida del centre educatiu,

• abans i després d’anar al WC, 

• abans i després de les diferents activitats.

El personal de l’escola s’ha de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic :

• a l’arribada al centre i abans del contacte amb l’alumnat, 

• abans i després d’acompanyar un infant al WC,

• abans i després d’anar al WC,

• abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús), 

• abans i després de tocar el material o instruments d’ús compartit, 

• com a mínim una vegada cada 2 hores.
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Audicions i concerts

Tots els actes es faran pensant amb l’aforament màxim de la sala on es realitzin, i 

tenint en compte la quantitat d’alumnes que han d’actuar. S’utilitzaran exclusivament 

els seients habilitats. 

Per tal de tenir un millor control del públic que hi podrà assistir, es limitarà l’assistència 

a les audicions a un nombre determinat de familiars que anirà en funció del nombre 

d’alumnes participants i de l’espai on es realitzin. 

Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19

Control de símptomes

Les famílies o l’alumne/a, si és major de 18 anys, s’han de fer responsables del seu

estat del seu estat de salut. 

A principi de curs signaran una declaració responsable a través de la qual: 

• faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia, amb el

risc que això comporta, i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser

necessàries en cada moment,

• es comprometen a no portar l’alumne/a al centre educatiu en cas que presenti

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers

14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu

per tal de poder prendre les mesures oportunes.

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (Annex 1). En cas

que  la  situació  epidemiològica  ho  requerís  es  podria  considerar  la  implementació

d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura en arribar a l’escola.
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Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la

COVID-19 al centre educatiu:

• Se l’ha d’acompanyar a un espai separat d'ús individual. Aquest espai serà el

despatx de l’AMPA al primer pis.

• S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat

símptomes com a la persona que quedi a càrrec seu).

• S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar-la.

• En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.

• El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la

situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència

per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR

per a SARS-CoV-2, la persona i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament

al domicili fins conèixer el resultat. 

En  cas  que  finalment  es  confirmi  el  cas,  Salut  Pública  serà  l'encarregada  de  la

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.

La comunicació  entre  els  serveis  territorials  d’Educació  i  salut  pública  garantirà  la

coordinació fluida, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials

de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brots que pot

incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu.  En

qualsevol  cas,  l’escalada  de  decisions  en  relació  amb  el  tancament  de  l’activitat

presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part

de l’autoritat sanitària. 
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