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INTRODUCCIÓ
El pla de reobertura de l’Escola Municipal de Música d’Alcover té com a objectiu establir els
processos a desenvolupar per a l'obertura del centre amb els protocols de seguretat i
prevenció per la COVID-19 establerts per les autoritats sanitàries i garantir la logística del nivell
d’activitat docent establerta pel Departament d’Educació, l’Ajuntament d’Alcover i la Direcció
del Centre.
Per a l’elaboració d’aquest es té el següent marc de referència:
• RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la
infecció per SARS-CoV-2.
• Instruccions per al curs 2020-21 del Departament d’Educació de 30 de juny de 2020.
• Les directrius aprovades pels Departaments de salut i d’Educació en el Pla d’actuació
per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia covid-19 del 3
de juliol de 2020.
Aquest pla de reobertura estarà disponible al web del centre a partir del dia de l’obertura, 17
de setembre de 2020.
Les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 20-21 i s’aniran adaptant a
l’evolució del context epidemiològic.
La nostra prioritat és l’obertura del centre amb la màxima normalitat possible. Amb tot, la
situació d’incertesa continua i per això es fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de
mesures que comporten canviar de manera notable el funcionament del centre en diversos
aspectes.
Des de l’escola, amb aquesta idea de màxima normalitat possible, vetllarem perquè:
• Tot l’alumnat (infants, adolescents i adults) pugui seguir els seus aprenentatges de
manera presencial.
• Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que el centre pugui ser un entorn segur,
amb el risc mínim assumible i, entre tots, contribuïm al control de l’epidèmia i, quan
escaigui, a la ràpida identificació de casos i de contactes.
En aquest sentit, caldrà que usuaris, famílies, mestres i tot el personal del centre ens
involucrem i comprometem per a garantir els dos grans pilars per fer front a la pandèmia: les
mesures de protecció i la traçabilitat.
Aquest document vol també ajudar a aportar la informació necessària per orientar als
implicats en les accions que siguin necessàries davant de qualsevol situació possible.
Els objectius d’aquest pla seran doncs:
• Reprendre l’activitat escolar presencial amb les màximes garanties, buscant l’equilibri
entre protecció de la salut de les persones al centre, la correcta gestió de la pandèmia i
el dret de tots els infants, joves i adults a una educació de qualitat.
• Preveure una possible nova situació de confinament amb l'ús de les noves tecnologies
com a elements indispensables per poder seguir l'activitat educativa.
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MESURES PREVENTIVES ADOPTADES
Requisits d’accés
A l’inici del curs, totes les famílies d’alumnes menors i els alumnes majors d’edat hauran de
signar 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’infant o adolescent, o ells mateixos en el cas dels majors
d’edat, al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la
COVID-19 i (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre
quadre infecciós (L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap
fàrmac). Així mateix declaren no haver conviscut o haver tingut contacte estret amb
positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
En el cas dels alumnes majors d’edat, ells mateixos es fan responsables del seu estat de salut
mitjançant la signatura de la declaració responsable.
La família i/o l’alumnat haurà de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre
símptoma.
Control d’accés
El control d’accés el durà a terme la secretaria i en cas d’absència d’aquesta, el professor/a de
l’alumne en qüestió. L’escola durà a terme el següent control d’accés a tot l’alumnat:
• Control de temperatura.
• Observació de simptomatologia.
• Rentat de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.
• Mascareta.
Mascareta de l’EMMA
L’EMMA lliurarà una mascareta de roba amb el logo de l’EMMA a tot l’alumnat matriculat.
Entenent que és una mesura de primera necessitat i que ha d’estar disponible per a tothom.
És responsabilitat de la família el rentat assidu. La mascareta compleix amb la normativa UNE
0065.
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Els treballadors i treballadores
L’Ajuntament proveirà de mascaretes als treballadors i treballadores. Seran mascaretes de
roba igual que els alumnes. Se’n proveiran tantes com dies a la setmana vingui el professor. És
responsabilitat del professorat el rentat assidu de les mascaretes.
Els treballadors/res hauran de signar:
• La declaració responsable, igual que els alumnes.
• Una declaració responsable conforme entenen i seguiran els protocols preventius
establerts en aquest pla. Dins les responsabilitats dels treballadors/res, hi haurà franges
horàries programades per a desinfectar i ventilar espais.
Distanciament físic
Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la
infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats
com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general, i és exigible en tots els casos durant
tota l’activitat del centre.
Per garantir el correcte funcionament de tots els grups de l’escola, s’ha creat una nova aula
fruit de la suma de l’aula 2 i 3 tirant l’envà, s’ha adaptat la nova aula de producció per a
possibles assajos i es farà ús del local de l’Hort dels Joves a primera hora de la tarda. A més a
més, mentre la climatologia ho permeti es farà alguna classe amb grups nombrosos al pati
(antiga bassa) de l’Hort de Sant Antoni.
S’ha establert un aforament màxim de tots els espais del centre per garantir que es
pugui respectar de manera folgada el distanciament físic de seguretat.
Higiene de mans
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut de totes les persones:
usuaris, alumnat, personal docent i no docent i per tant és obligatòria per a tothom.
Es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús dels usuaris a totes les
entrades i a totes les aules de l’escola.
Es requerirà la desinfecció de mans:
• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
• Abans i després de manipular materials
• Abans i després d’anar al WC
• Abans i després de les diferents activitats
En el cas del personal que treballa al centre, la desinfecció de mans s’haurà de dur a
terme:
• A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants,
• Abans i després d’acompanyar un infant al WC,
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• Abans i després d’anar al WC,
• Abans i després de cada activitat i en els canvis de grup.
Com a mínim una vegada cada 2 hores.
Ús de mascareta
La mascareta és obligatòria per a tot l’alumnat i personal del centre tant als espais comuns
com durant la classe.
Excepcions:
• Alumnes menors de 6 anys sempre i quan es pugui mantenir la distància de seguretat
(cal que portin mascareta i el personal docent indicarà quan se la poden treure).
• Alumnat de vent respectant la distància de seguretat de 2 metres.
• En el cas que algun usuari tingui l’ús de la mascareta contraindicat per motius mèdics,
haurà d’ensenyar el certificat mèdic que ho acrediti.
Control d’assistència
Per afavorir la traçabilitat de possibles casos que es puguin donar, permetent una identificació
i gestió precoç dels casos i els seus contactes, l’escola i el professorat mantindrà diàriament
actualitzats els llistats d’assistència. El control d’assistència s’efectuarà amb la plataforma de
gestió acadèmica Gwido.

Kit de desinfecció per a cada aula
Cada aula tindrà un racó amb un kit de desinfecció que constarà de:
• Gel hidroalcohòlic per a les mans.
• Polvoritzador desinfectant
• Rotlle de paper
La desinfecció de superfícies utilitzades s’haurà de dur a terme després de cada ús i els docent
en són els responsables. Es recomana que, com a mesura de sensibilització, s’impliqui
l’alumnat, sempre que sigui possible, en aquestes tasques.
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CANVIS DE FUNCIONAMENT
Disponibilitat d’espais
Cada grup tindrà un únic espai de referència. Tot i això, de forma excepcional, si l’ocupació
dels espais ho permet, podran utilitzar-se espais alternatius en funció de l’activitat proposada.
En aquest cas la rotació de diversos grups en un mateix espai serà la justa necessària i cada cop
que hi hagi un canvi de grup s’haurà de ventilar, netejar i desinfectar l’espai i el material d’ús
comú.
Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat
sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19, vetllarem perquè el
mateix alumnat, col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans
d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.
Les aules, en base a la seva superfície, tindran una capacitat teòrica d’alumnes i, sempre per
sota d’aquesta, s’ha fixat el màxim aforament permès.

AULA
Aula 1
Aula 2 -3 (*)
Aula 4
Aula Llenguatge
Aula Excelsior
Aula de Combo
Aula de Producció
Hort dels Joves

SUPERFÍCIE (m2)

CAPACITAT TEÒRICA
ALUMNES (2,5m2)

13
15,5
6,5
30
68
18
25
56

5
6
2
12
27
7
10
22

MÀXIM AFORAMENT
PERMÈS (inclòs
professor/a)
4
4
0 (no s'utilitzarà)
9
20
5
8
16

(*). Després de tirar l’envà i ajuntar-les.
Les aules destinades a coral i instruments de vent, incorporaran una mampara i pantalles
protectores pel professorat.
Consultes i gestions administratives
Secretaria està equipada amb una mampara i pot atendre consultes a l’espai marcat amb una
capacitat màxima de dues persones de la mateixa unitat familiar.
Per a gestions administratives cal prioritzar la via telefònica i telemàtica.
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Acompanyants
Les famílies no podran entrar al centre. Caldrà que esperin a fora on també hauran de
respectar la distància de seguretat.
Per a tots els grups es demana el màxim de rigor en la puntualitat (evitant venir al centre
abans de l'hora d'inici de classes) per no perllongar el temps d'espera.
Entrades i sortides
Per evitar l’aglomeració de persones s'han establert circuits d'entrada i sortida del centre i s'ha
organitzat la circulació pels espais comuns. Aquestes mesures de circulació estan degudament
senyalitzades.
El personal del centre vetllarà perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els
lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.
Servei de recollida a l’escola de primària
Com venim fent els últims anys, el personal de l’escola es responsabilitzarà de recollir els
alumnes a l’escola de primària (tant als migdies com a la tarda) i de retornar-los en el cas dels
migdies. Estem coordinats amb l’escola de primària i al corrent dels diferents punts de sortida i
horaris que es faran enguany.
A la recollida de les tardes quan el grup és més nombrós, disposarem d’unes cordes de plàstic
de fàcil desinfecció amb agafadors perquè s’hi agafin els alumnes i així tenir el grup més
controlat, mantenint distàncies. A la recollida a l’escola, els alumnes ja hauran de portar
mascareta obligatòriament.
Pla de desinfecció
El pla de desinfecció serà responsabilitat de tot el personal de l’escola.
En tots els grups, hi haurà una desinfecció després de cada classe.
Concretament, en el cas de grups petits (individual o col·lectiva d’instrument), els últims 5
minuts aproximadament de cada classe, s’utilitzaran per desinfectar totes les superfícies,
instruments i estris utilitzats com interruptors, manetes de porta i finestres, retoladors de
pissarra, esborradors,... Com a mesura de sensibilització de l’alumnat, s’involucraran en
aquestes tasques sempre amb la supervisió del professor/a. Durant aquest temps, també es
ventilarà la classe.
La suma de tots aquests 5 minuts on el grup desinfectarà l’aula i no es farà classe, es
compensaran la setmana d’audicions trimestral. Donat que les audicions es faran online,
aquella setmana es farà classe en l’horari habitual.
Pels grups més grans (llenguatges, corals, combos) s’han programat 15 minuts després de la
classe per a realitzar la tasca de desinfecció i ventilació. L’alumnat podrà participar-hi
voluntàriament però la responsabilitat serà del professor/a amb el suport de la secretària en
alguns casos.
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A més a més, tota l’escola es netejarà i desinfectarà cada dia al matí pel personal de neteja tal i
com ja es venia fent.
Utilització dels lavabos
S’habilitarà un lavabo pels treballadors/res dels centre i un per a l’alumnat.
Normativa:
• Ús individual.
• Amb mascareta.
• Desinfecció de mans abans i després de l’ús.
• Desinfecció de superfícies per part dels treballadors/res del centre després de cada ús.
El lavabo dels professors/res el gestionaran els mateixos professors/res. Està en la seva
responsabilitat la desinfecció de les superfícies utilitzades.
Per utilitzar el lavabo dels alumnes, caldrà demanar-ho a un responsable que serà la secretària
en primera instància i el professor/a corresponent en segona instància. Aquests, es
responsabilitzaran de desinfectar les parts utilitzades després del seu ús.
Cada lavabo, igual que les aules, disposa d’un kit de desinfecció.
Audicions trimestrals
Les audicions trimestrals es faran online tal i com es va fer l’últim trimestre de confinament del
curs passat. Els alumnes enregistraran els seus vídeos i els professors/es els editaran en format
audició. Es penjaran en privat al canal de Youtube de l’EMMA i es despenjaran una setmana
després.
Durant les setmanes d’audicions, tal i com ja s’ha dit, es faran totes les classes en horari
habitual. Per tant, les setmanes marcades en blau al calendari acadèmic, són lectives a tots els
efectes. L’única diferència és que, al mateix temps, es faran audicions online.
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GESTIÓ DE POSSIBLES CASOS
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la Direcció.
El centre té establert un protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que
es descriu a continuació i inclou la ràpida coordinació amb els serveis de referència
sanitària local (CAP).
Davant d'un infant o adolescent que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la
COVID-19 el centre farà les següents actuacions:
• Se’l portarà a un espai separat d'ús individual (sempre serà l’aula disponible més gran).
Si és menor de 10 hi haurà un adult responsable que es quedarà al seu càrrec.
• S’utilitzarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a
la que quedi al seu càrrec).
• Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
• Davant de qualsevol possible complicació, es trucarà també al 061.
• S’informarà de la situació al referent del CAP local.
• A partir d’aquí, Salut Pública gestionarà el cas i marcarà les pautes a seguir.

Davant d'un adult que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 el
centre farà les següents actuacions:
• S’utilitzarà una mascareta quirúrgica (tant la persona que ha iniciat símptomes com la
que l’acompanyi).
• Si el seu estat ho permet, se’l acompanyarà a abandonar el centre.
• Davant de qualsevol possible complicació, se’l portarà a un espai separat d'ús individual
i es trucarà també al 061.
• De manera individualitzada, es valorarà la idoneïtat de contactar amb la família per a
informar-los de la situació.
• S’informarà de la situació al referent del CAP local.
• A partir d’aquí, Salut Pública gestionarà el cas i marcarà les pautes a seguir.
El centre disposa d’un estoc de mascaretes quirúrgiques per a la gestió de la detecció d’un
possible cas de COVID19 durant l’activitat al centre.
Davant d'un treballador del centre que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb
la COVID-19, se seguirà el mateix protocol que en els adults.
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EN CAS DE CONFINAMENT
Alumnat
En cas de confinament, l’activitat al centre resta subjecte a les indicacions que es rebin des del
Departament d’Educació pels seus diversos canals així com de la regidoria d’educació de
l’Ajuntament d’Alcover.
Davant una situació de confinament parcial o global, que afecti a part o tota l’escola, es preveu
reactivar el pla de seguiment online que ja es va dur a terme durant el confinament del curs
passat.
En general, les classes en grup petit, s’oferiran en format classe online.
Per les classes en grup gran, s’oferirà un seguiment online amb materials i recursos.
Les quotes que s’aplicarien per programes serien un percentatge de la quota normal.
En concret:
Sensibilització (P4 i P5)
Iniciació 1 (1r primària)
Iniciació 2 (2n primària)
Bàsic 1, 2, 3 i 4 (de 3r a 6è de primària)
Avançat (de 12 a 18 anys)
Música a mida (majors de 18 anys)

0% de la quota normal
0% de la quota normal
25% de la quota normal
50% de la quota normal
50% de la quota normal
25%-75% (en funció de les assignatures) de la
quota normal

El canvi de la presencialitat al pla de seguiment online es farà sempre amb el consentiment de
l’alumne/família.
Professorat
En cas de confinament preventiu (sense baixa laboral) d’un professor/a, s’activarà el pla de
seguiment online que el docent podrà realitzar des de casa seva.
En cas de confinament per positiu (amb baixa laboral), no s’hauran de realitzar les classes
lògicament.
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Annex 1: simptomatologia

12

PLA DE REOBERTURA DE CENTRE. CURS 2020-2021

13

PLA DE REOBERTURA DE CENTRE. CURS 2020-2021

Annex 2: declaració responsable alumnes
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Annex 3: aules adaptades
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