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1 – INTRODUCCIÓ 

El pla de reobertura Logística de l'EMMT té com a objectiu establir el 

cronograma i els processos a desenvolupar per a la reobertura del centre 

DE FORMA PRESENCIAL  amb els protocols de seguretat i prevenció per la 

covid-19 establerts per les autoritats sanitàries i prevenció de l‘EMMT per 

garantir la logística del nivell d’activitat docent establert pel 

Departament d'Educació i la Direcció del Centre. 

Aquest document s’ha elaborat d’acord amb les INSTRUCCIONS PER AL 

CURS 2020- 2021 DELS CENTRES EDUCATIUS DE CATALUNYA (30 de juny de 

2020), EL PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020-2021 PER A CENTRES 

EDUCATIUS EN EL MARC DE LA PANDE ̀MIA PER COVID-19 (3 de juliol de 

2020) i FAQS I GUIA PER ELABORAR EL PLA D’ORGANITZACIÓ DELS CENTRES 

EDUCATIUS PER AL CURS 2020-2021 (9 de juliol de 2020). 

L’Escola Municipal de Música de Tàrrega,  seguint les indicacions 

publicades per part del Departament d’Educació, crea un  pla 

d’obertura propi, tenint en compte i de forma preventiva, el disseny de 

tres hipotètics escenaris d’actuació. 

1. Context de normalitat 

2. Confinament Parcial 

3. Confinament total  

La finalitat d’aquest pla és que es pugui reprendre amb la màxima 

normalitat possible, l’activitat acadèmica de l’escola en aquest proper 

curs 2020-2021 sempre i quan tenint en compte la protecció de la salut 

de l’alumnat i dels professionals, i la correcta gestió de la pandèmia. 

Aquest Pla d'Obertura de Centre estarà subjecte a les indicacions que es 

rebin des del Departament d'Educació i s'adaptarà a les circumstàncies 

de cada moment en funció de l'evolució de la pandèmia.  



Aquest pla sera ̀ aprovat pel Consell escolar del centre abans del 

començament del curs escolar, i sera ̀ un element clau de la Pla Anual de 

Centre pel curs 2020- 2021.  

 

2. ORGANITZACIÓ DE GRUPS ESTABLES 

D’ALUMNAT  

L’ocupació dels espais de l’Escola ve determinat pel distanciament social 

i les mesures de prevenció i estabilitat de grups, . 

D’acord amb les indicacions del Pla d’actuació per al curs 2020-2021, per 

a centres educatius en el marc de la pandèmica per Covid-19, s’ha 

realitzat una anàlisi dels espais del centre  per part de l’Equip directiu i 

l’empresa de riscs laborals PREVINT  de l’ajuntament de Tàrrega. 

 

Grups de referència 

CURS   AULA   CAPACITAT  PROFESSOR/A 

P3   0.3  3 ALUMNES  PROF.1 

P4 A   0.1  7 ALUMNES  CRISTINA MARIMÓN 

P5 A   0.3  4 ALUMNES  PROF.1 

P5 B   0.3  5 ALUMNES  PROF.1 

SENSO. A  AUDITORI 10 ALUMNES  PROF 1 

SENSO B  0.1  8 ALUMNES  CRISTINA MARIMON 

PREL. A  0.1  9 ALUMNES  CRISTINA MARIMON 

PREL. B  0.1  9 ALUMNES  CRISTINA MARIMON 

PRE. C   0.5  7 ALUMNES  PROF. 1 

PRE. D   0.1  8 ALUMNES   CRISTINA MARIMON 



NE 1 A   JACINT 12 ALUMNES  CRISTINA MARIMON 

NE 1 B   0.1  9 ALUMNES  CRISTINA MARIMON 

NE 1 C   0.5  9 ALUMNES   PROF. 1 

NE 2 A   0.5  9 ALUMNES  JOAN GRANADOS 

NE 2 B   0.5  7 ALUMNES   JEP GRAU 

NE 2 C   JACINT 12 ALUMNES  JEP GRAU 

NE 3 A   0.5  7 ALUMNES  ALFRED PIÑOL 

NE 3 B   1.3             9 ALUMNES  CLOTI JOVER 

NE 3 C   0.2  3 ALUMNES  ALFRED PIÑOL 

NE 4 A   0.2  7 ALUMNES  ALFRED PIÑOL 

NE 4 B   0.2  3 ALUMNES  ALFRED PIÑOL 

NE 4 C   1.3  7 ALUMNES  CLOTI JOVER 

NP 1   0.2  4 ALUMNES  ALFRED PIÑOL 

NP 2 A   0.2  7 ALUMNES  ALFRED PIÑOL 

NP 2 B   0.2  3 ALUMNES  ALFRED PIÑOL 

NP 3    0.5  8 ALUMNES  ALFRED PIÑOL 

NP 4   0.2  6 ALUMNES  ALFRED PIÑOL 

NP 5    0.2  1 ALUMNE  ALFRED PIÑOL 

NM 1 A  1.3  6 ALUMNES   ABEL SERRA 

NM 1 B  1.3  8 ALUMNES  CLOTI JOVER 

NM 2 A  1.3  3 ALUMNES  ABEL SERRA 

NM 2 B  1.3  5 ALUMNES   CLOTI JOVER 

NM 3    1.3  7 ALUMNES  CLOTI JOVER 

ORQ. VENT  AUDITORI 25 ALUMNES  JOAN CLAVÉ 

ORQ. CORDA AUDITORI 18 ALUMNES  XAVIER REYES 



ORQ GUITARRA AUDITORI 6 ALUMNES  RICARD SANCHEZ 

G. JOVES VENTS JACINT 10 ALUMNES  JOAN GRANADOS 

GRUP PERCUSSIÓ 2.6  6 ALUMNES  ROBERT FONTOVA 

GRUP METALLS AUDITORI 8 ALUMNES  JEP GRAU 

ORQ. CORDA NE AUDITORI 6 ALUMNES  XAVIER REYES 

ORQ NE. GUIT- AUDITORI 8 ALUMNES  RICARD SANCHEZ 

ENSEMB. CORDA AUDITORI 6 ALUMNES  XAVIER REYES 

ENSEMB. SAXO AUDITORI 6 AUMNES  JOAN CLAVÉ 

ENSEMN. CLARI. AUDITORI 4 ALUMNES  JAUME DUCH 

ENSEMBLE XELO AUDITORI 4 ALUMNES  MARTA LLONA 

ENSEMBLE FLAUTA AUDITORI 4 ALUMNES  ENRIC RIBALTA 

COR NE 1  JACINT 27 ALUMNES  J.M. SALISI 

COR NE 2  JACINT 27 ALUMNES  J.M. SALISI 

COR NE 3   AUDITORI 17 ALUMNES  J.M.SALISI 

COR NE 4   AUDITORI 17 ALUMNES  J. M. SALISI 

COR N.P.  AUDITORI 14 ALUMNES  J.M.SALISI 

 

Per tal de no superar l’aforament permés, els assajos de l’Orquestra de 

Vent que superen el límit d’aforament de l’Auditori s’organitzaran per 

assajos parcials adaptant la metodologia en funció de les necessitats de 

les obres treballades. 

En els diferents espais d’aules i altres espais educatius interns de l’edifici es 

mantindrà la distància de seguretat de 2 metres. 

Atenent que encara no es disposa dels horaris de les classes d’instrument, 

la  seva logística quedarà pendent de distribució al setembre.  



Caldrà  senyalitzar els punts per indicar les diferents entrades i sortides  

on es farà la recollida dels  alumnes. 

 

 

 

 

3. MESURES DE SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

3.1 Requisits d’accés al centre educatiu 
 

L’alumnat i personal docent  que accedeixin al centre han de complir els 

següents requisits: 

NO ser o hagin estat positius per al covid-19 durant els 14 dies anteriors. 

Que no hagin estat en contacte estret o siguin convivents amb positiu 

confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...), i absència de qualsevol altre 

quadre infecciós. 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i 

filles. Caldrà que les famílies informin al centre educatiu de l'aparició de 

qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’alumnat. 

Per tot l’exposat, a l’inici de les classes al mes de setembre, les 

famílies/tutors legals i alumnes majors de 18 anys signaran una declaració 

responsable (Annex 1 i 2). 

L’Alumnat de risc: aquells alumnes que pateixin una malaltia de risc 

davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la 



hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, 

malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, 

obesitat mòrbida), hauran d’avaluar personalment la conveniència 

d’accedir-hi. En cas que determinin accedir-hi, hauran de seguir les 

màximes mesures de seguretat. 

L’entrada a l’escola es farà de forma esglaonada i ordenada per la porta 

principal de l’EMMT. 

Serà obligatori l’ús de la  mascareta en tot el centre , exceptuant els 

alumnes menors de 6 anys. 

S’habilitaran  diferents punts de neteja i desinfecció en el  centre, essent 

el seu ús obligatori.  

Les zones d’espera i passadís quedaran delimitades amb senyals i/o 

cartells. 

La sortida de l’alumnat es realitzarà per la sortida d’Emergència de la 

planta baixa . 

Les famílies o acompanyants dels alumnes no podran romandre dins de 

l’escola 

Queda prohibit utilitzar la rampa que dona a la sortida d’emergència 

com a zona d’espera dels pares. 

Els serveis de la primera planta queden tancats a tot l’alumnat. 

Els urinaris masculins queden tancats 

La desinfecció i rentat de mans és obligatòria després de cada us dels 

serveis. 

És prohibeix l’ús de l’assecador de mans  i  es substitueix per un 

dispensador de paper 

Es recomana NO utilitzar els serveis a no ser que sigui imprescindible. 

 



3.2 Neteja, Dessinfecció I Ventilació.  

El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre 

alumnat i professionals si no se’n fa una desinfecció després del seu ús.  

Es prioritzarà que cada alumne utilitzi el seu propi material.  

Sempre que sigui possible, l’alumnat ha d’utilitzar material individual.  

No s’han de distribuir documents en paper, excepte en casos 

imprescindibles i amb les mesures de seguretat necessàries. 

Per facilitar la neteja i desinfecció, tothom ha de retirar objectes de les 

taules i també s’han recollit mobles, cadires, armaris i altres materials que 

no calgui utilitzar. 

 La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis 

en espais interiors.  

Caldrà ventilar les instal·lacions interiors abans de l’entrada i la sortida de 

cada grup d’alumnat.  

A poder ser es deixaran les finestres i portes obertes durant tot el dia 

perquè hi hagi flux d’aire. 

Els espais interiors s’hauran de netejar i desinfectar com a mínim una 

vegada al dia. 

La utilització de l’ascensor serà exclusiva per persones amb mobilitat 

reduïda. 

Les aules seran desinfectades i ventilades  en un temps NO inferior a 10 

minuts  en cada canvi de classe. 

Es donarà el mínim ús possible a la fotocopiadora. 

 

 

 



3.3 Organització de les classes 

 
3.3.1 ORGANITZACIÓ DE CLASSES COL·LECTIVES 

Les Ràtios de cada grup no superaran en cap cas l’aforament 

establert de cada aula, si així fos, la classe és durà a terme en una aula 

del col·legi Jacint Verdaguer. 

L’aforament màxim de les aules utilitzades per llenguatge musical i 

classes col·lectives serà el següent: 

 

Aula 0.1 9 alumnes 

Aula 0.2 7 alumnes 

Aula 0.3 5 alumnes 

Aula 0.5 9 alumnes 

Auditori 20 alumnes 

Aula 1.3 9 alumnes 

Aula 2.7 5 alumnes 

 

En cada classe col·lectiva queda completament prohibit als alumnes 

compartir material amb els companys/es . 

En cada aula hi haurà un cartell informatiu de l’aforament recomanat. 

L’ús de la mascareta NO és obligatori als menors dels 6 anys. 

Es recomana la utilització  de la mateixa cadira i  mateixa taula durant 

tot el curs. 

 



3.3.2 ORGANITZACIÓ DE CLASSES D’INSTRUMENT INDIVIDUAL 

 

DEPARTAMENT DE PIANO  

És un instrument compartit i per tant cal netejar-lo abans del seu ús. 

Caldrà anar al punt d’higiene i polvoritzar amb alcohol de 96º el paper 

per aplicar-lo al teclat, banqueta i faristol. 

Caldrà deixar les tapes sempre obertes i no desplaçar mai l’instrument. 

Es necessari l’ús de la  mascareta i respectar la distància de seguretat. 

 

DEPARTAMENT DE CORDA 

El violí, la viola, el violoncel, el contrabaix i la guitarra NO es 

comparteixen. 

Caldrà rentar-se les mans    amb aigua, sabó i solució hidroalcohòlica i 

assegurar-se que s’ha assecat abans d’iniciar la pràctica instrumental. 

L’alcohol  el gel hidroalcohòlic  no poden entrar mai en  contacte 

amb  l’instrument ja que poden malmetre el vernís. 

Es necessari l’ús de la  mascareta i respectar la distància de seguretat.     

 

DEPARTAMENT DE VENT 

El clarinet, el saxo, la flauta travessera, la trompeta , el trombó i la tuba 

NO es comparteixen. 

És obligatori l’ús de la  mascareta i respectar la distància de seguretat 

(2m), sempre i quan no es toqui l’instrument. 

Caldrà anar  al punt d’higiene i  polvoritzar amb aigua i sabó neutre el 

paper per aplicar-lo a faristols i cadires. 

La classe és durà a terme amb la distància de seguretat i separats per 

mampares 



DEPARTAMENT DE PERCUSSIÓ I BATERIA 

Són instruments compartits i exposats, per tant, caldrà netejar-los abans 

de cada ús. 

Obligatori l’ús de mascareta i respectar la distància de seguretat (2m), 

així com  l’ús dels guants pel muntatge i baquetes pròpies. 

Caldrà anar  al punt d’higiene i polvoritzar amb aigua i sabó neutre el 

paper per aplicar-lo a la petita percussió, mobiliari, suports, però no a les 

membranes 

 

 

 

 

 
3.4 Control de símptomes 

 
Davant d'un alumne/a/professional del centre que comença a 

desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 dins del centre 

educatiu:  

- Se l’ha de portar i aïllar a un espai separat d'ús individual, sota 

supervisió d’un adult. Aquest espai serà el despatx de Direcció. 

-  S’ha de col·locar, (si no la porten) una mascareta quirúrgica (tant 

a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi 

al seu càrrec).  

-   S’ha de recollir tot el material que hagi usat la persona afectada i 

posar-lo dins d’una bossa de plàstic, i portar-la a l’aula on la 

persona estarà aïllada.  



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

nen/a o adolescent i, en el cas de ser un alumne/a major d’edat, 

si així ho manifesta també s’avisarà a un familiar.  

-  En cas de presentar símptomes de gravetat, s’ha de trucar també 

al 061.  

- Un membre de l’Equip Directiu serà el responsable  de contactar 

amb el Servei Territorial d’Educació i amb el Gestor Covid del CAP 

de Tàrrega per informar de la situació . 

- Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.  

- El grup de referència continuarà amb l’activitat de la jornada sense 

que tingui contacte amb cap altre alumne o professional d’altres 

grups. S’avisarà telefònicament a les famílies d’aquests alumnes de 

la situació produïda. 

 

En qualsevol cas, les 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. 

 

 

 

4. MESURES ORGANITZATIVES  
 

Totes les mesures anteriorment explicades són aplicables en el supòsit 

d’una reobertura general i presencial. 

Les activitats com trobades, sortides, intercanvis,  masterclass, concerts 

didàctics,etc….queden anul·lades durant tot el curs  



Durant el primer trimestre queden ajornades totes les audicions 

departamentals d’instrument, cambra, ensembles i agrupacions 

instrumentals. 

La realització dels concerts de Nadal i fi de curs, dependran de l’evolució 

de la pandèmia. Si no es poden fer de manera presencial es faran en 

streaming amb el material treballat durant el curs. 

 

 

 

5. COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES  
 

Pel que fa en relació escola-família, les possibles reunions, és recomana 

fer-les de forma telemàtica sempre que sigui possible, el seguiment 

continu preferentment serà via Gescola o G-Suite. 

És mantenen els sistemes d’avaluació i tutoria, de forma telemàtica. En 

cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de 

seguretat 

La difusió i informació del pla a les famílies es farà a través de la web de 

l’escola. 

   

 

 

 

 

 

 

 



     

6. PLA DE TREBALL I ORGANITZACIÓ DIDÀCTICA 
EN CAS DE CONFINAMENT. 
 

En el cas que les autoritats competents dictaminin un estat de 

confinament total o un confinament parcial, l’organització del centre 

serà: 

 

LLENGUATGE MUSICAL 

Classe des del primer minut de confinament en el mateix marc per 

videoconferència amb dedicació horària parcial, i treball de suport 

mitjançant la plataforma  Google Suite. 

 

INSTRUMENT INDIVIDUAL 

Classes des del primer minut de confinament en el mateix marc horari per 

videoconferència i amb la mateixa dedicació horària, i  treball de  suport 

mitjançant la plataforma Google Suite. 

 

CONJUNT CORAL 

Classes des del primer minut de confinament en el mateix marc horari per 

videoconferència  amb dedicació quinzenal, i treball de suport 

mitjançant la plataforma Google Suite. 

 

 

 



 

COL·LECTIVES D’INSTRUMENTS (CAMBRES, PIANOS A 4 MANS I 

COMBOS) 

Classes des del primer minut de confinament en el mateix marc horari per 

videoconferència i amb la mateixa dedicació horària, i  treball de  suport 

mitjançant la plataforma Google Suite. 

 

COL·LECTIVES D’INSTRUMENTS (ENSEMBLES I ORQUESTRES) 

Classes anul·lades durant el període de confinament. El professor, però, 

contactarà amb els alumnes per tal de donar material (partitures, etc.) i 

fer un seguiment durant el període de confinament per tal de rependre 

les classes tan aviat com sigui possible. 

 

ASSIGNATURES COMPLEMENTARIES DE NIVELL PROFESSIONAL 

Assignatures com acompanyament , noves tecnologies i història de la 

música  faran classes des del primer minut de confinament en el mateix 

marc horari per videoconferència i amb la mateixa dedicació horària, i   

treball de suport mitjançant la plataforma Google Suite. 

 

 PIANISTA ACOMPANYANT 

Cada tutor pot demanar al pianista acompanyant que té assignat que 

faci gravacions de les peces que necessita per als seus alumnes. 

 

 

7. ANNEXOS 
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Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària 
obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys) 

Dades personals 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport 

Nom de l’alumne/a Curs 

Declaro, responsablement: 

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:

x No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós.

x No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.

x No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

x Té el calendari vacunal al dia.

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)

Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:

x Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
x Malalties cardíaques greus.
x Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments

immunosupressors).
x Diabetis mal controlada.
x Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

 Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la 
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:  

x Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
x Malalties cardíaques greus.
x Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments

immunosupressors).
x Diabetis mal controlada.
x Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre.

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a __________________________________________ , al centre 

educatiu  ____________________________________________________________, signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.  

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:  
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació 
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades.  Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el  web 
del Departament d'Educació. 
Informació addicional sobre aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 
 

Lloc i data 

Signatura 

Declaració responsable per a les famílies d'alumnes de l'Escola Municipal de Música de Tàrrega
Declaració responsable per a les famílies d'alumnes de l'Escola Municipal de Música de Tàrrega



 

 

 

 

 

 

 


