
 

 

 

 

Mesures de prevenció per al curs 2021-2022 en el marc de la 

pandèmia per COVID-19      

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 



2 

Objectiu del document 

 

L’objectiu d’aquest document és establir les mesures de prevenció que s’han 

d’aplicar a l’Institut de Música per reprendre l’activitat i minimitzar el risc de 

transmissió de la infecció. 

L’obertura del centre es farà tenint en compte les dades d’incidència de la 

malaltia i sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació 

sanitària de la pandèmia, i seguint la normativa existent. 

Els pares i mares o tutors legals dels alumnes han de rebre informació de les 

mesures adoptades al centre en relació a la prevenció i control de la COVID-19. 

L’ensenyament al centre musical ha de poder continuar amb la màxima 

normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de 

l’educació. 

A través de les diferents mesures aquí exposades, el centre ha d’estar en 

condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de 

casos i de contactes. 

1.- Requisit d’accés al centre 

 

Ja siguin alumnes, acompanyants, famílies, professors o personal de servei, no 

podran accedir al centre aquelles persones que: 

a) Presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, etc.) o qualsevol altre quadre infecciós.  

b)  Convivents o persones que hagin estat en contacte estret amb positiu 

confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

 

Per accedir al centre s’ha de: 

1. Respectar la distància mínima interpersonal d’1,5 metres i la resta de 

mesures de protecció. 
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2. Utilitzar la mascareta a tot el centre cultural, així com també a les aules a 

partir dels 8 anys d’edat. 

3. Extremar la neteja i desinfecció de les superfícies de contacte amb les 

mans. 

2.- Control de símptomes 

 

a) En cas que un/a usuari/a presenti símptomes de malaltia durant el 

servei, caldrà ubicar-lo en un espai separat d’ús individual, s’ha de 

col·locar la mascareta (també el/la professor/a que està a càrrec) a 

l’espera que arribi la família, o persona autoritzada, a recollir-lo. El retorn 

al servei de l’usuari/a estarà condicionat a la presentació d’un certificat 

mèdic que acrediti que es pot fer amb garanties. 

b) En cas que un/a professor/a es trobi malament caldrà que ho comuniqui 

al seu superior directe, es desplaci urgentment al seu domicili i contacti 

amb el seu metge. El retorn del professor/a estarà condicionat a la 

presentació de l’alta mèdica corresponent. 

c) Si es té coneixement d’un cas positiu, ja sigui d’una classe col·lectiva o 

individual, es comunicarà a les autoritats sanitàries per tal que puguin 

realitzar el rastreig corresponent i prendre els mesures corresponents. 

 

3.- Senyalització 

 

Es penjaran cartells informatius adreçats als usuaris del centre sobre les 

mesures sanitàries i de prevenció que s’han de respectar. 

S’instal·laran barreres de separació física, si s’escau, o marques de 

distanciament al terra. 
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4.- Mesures de prevenció personal 

a)  Distanciament físic:  

1. La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com 

a l’aire lliure, s’estableix en 1,5 metres en general, amb l’equivalent a un 

espai de seguretat de 2,5m² per persona. 

2. S’ha de minimitzar el contacte físic.  

c) Higiene de mans: 

1. En tot l’alumnat es requerirà rentat de mans: 

A l’arribada i sortida del centre. 

Abans i després d’anar al WC. 

Abans i després de les diferents activitats. 

Després de tossir, esternudar o mocar-se. 

2. En el personal docent que treballa al centre: 

A l’arribada i sortida del centre. 

Abans i després d’acompanyar un infant al WC (si es dona aquest cas). 

Abans i després d’anar al WC. 

Després de tossir, esternudar o mocar-se. 

Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

d) Ús de mascaretes: 

1. L’ús de mascaretes és obligatori per a tots els usuaris del centre a partir 

de 8 anys i recomanable a partir dels 6 anys d’edat. 

2. Els cantants i instrumentistes de vent no utilitzen la mascareta només en 

el moment de cantar i/o tocar.  

e) Indicacions generals: 

1. Cal evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca. 

2. En cas d’esternudar, cal tapar-se el nas i la boca amb un mocador d’un 

sol ús i llençar-lo en un cubell adaptat a aquest fi, o bé cal utilitzar la part 

interna del colze per evitar contaminar les mans. Després cal rentar-se 

les mans. 

3. Caldrà evitar utilitzar equips, dispositius i materials d’altres persones. En 

cas que sigui imprescindible, caldrà netejar i desinfectar l’equip entre ús i 

ús, i rentar-se les mans immediatament. 
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5.- Neteja, desinfecció i ventilació  

 

1. Es realitzarà com a mínim una neteja diària de totes les superfícies de 

contacte freqüent amb les mans, utilitzant aigua i sabó, o amb els 

detergents d’ús habitual en l’àmbit domèstic, que s’han d’aplicar en la 

concentració i les condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada 

producte. 

2. L’empresa de neteja desinfectarà periòdicament els elements i aparells 

que es fan servir en la neteja i desinfecció. 

3. Es netejarà i desinfectarà diàriament els lavabos. 

4. A les aules, entre grup i grup, es dedicarà uns minuts a ventilar l’espai 

(15 minuts abans i després de cada classe), 10 minuts cada 30 minuts 

d’activitat, així com desinfectar les superfícies de contacte (taules, 

cadires, mobiliari, etc.) i es reforçarà la neteja dels filtres d’aire i 

ventilació forçada. 

 

6.- Fluxos de circulació 

 

a) Entrades i sortides 

El centre establirà punts d’entrada i sortida: 

L’accés a l’Institut de Música es farà per la 4a planta, i la sortida, per la 5a 

planta. Tenint en compte el volum d’alumnes, les edats i, principalment, la 

intenció d’evitar aglomeracions en les hores de major afluència, s’establirà una 

protocol: 

1. Cicle Bàsic i 1r mòdul Cicle Elemental (alumnes de 4, 5, 6 i 7 anys): Els 

alumnes de Cicle Bàsic 1r curs (4 anys) accedeixen al centre per les 

escales, acompanyat d’un membre familiar. Al punt d’entrada – 4a planta – 

personal del centre conduirà als alumnes fins les aules corresponents. Les 

famílies deixaran els seus fills al punt d’entrada (4a planta) i els recolliran al 

punt de sortida (5a planta) del Centre cultural La Llacuna. 

Els alumnes de Cicle Bàsic 2n curs (5 anys) accedeixen al centre per les 

escales, acompanyat del personal de l’IM. Les famílies deixaran els seus 
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fills al vestíbul del centre cultural, i els recolliran al punt de sortida (5a 

planta) del Centre cultural La Llacuna. 

Els alumnes de 1r curs de Cicle Elemental (6 anys) accedeixen al centre 

per les escales, acompanyat del personal de l’IM. Les famílies deixaran els 

seus fills al vestíbul del centre cultural, i els recolliran al punt de sortida (5a 

planta) del Centre cultural La Llacuna. 

Els alumnes de 2n curs de Cicle Elemental (7 anys) poden accedir sols al 

centre per les escales. Al punt d’entrada – 4a planta-  el personal docent 

conduirà els alumnes a les respectives aules. El punt de sortida és per la 

5a  planta. 

 

2. 2n i 3r mòduls Cicle Elemental (alumnes de 8 - 11 anys): punt d’entrada a 

la 4a planta del centre, i sortida per la planta 5a. Els alumnes accedeixen al 

centre per les escales. Un cop arribats al punt d’entrada, en cas que les 

famílies vulguin recollir els seus fills, ho faran a la planta 5a del Centre 

cultural La Llacuna. 

3. Cicle Mitjà i Adults: Els alumnes accedeixen al centre, prioritàriament, 

pujant per les escales. 

Tots els alumnes hauran de portar mascareta a partir de 8 anys, respectar la 

distància de seguretat i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. 

S’evitarà l’accés al centre per part de pares i mares. 

b) Ascensors 

Es recomana un ús esporàdic, individual o per unitat familiar, així com per a 

persones amb mobilitat reduïda i el seu personal de suport (en cas que sigui 

necessari). 
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7.- Aules, espais de reunió, banys i biblioteca  

 

1. L’aforament de cada aula s’adaptarà en funció del tipus d’activitat: grupals, 

corals, d’instrument, etc. En cada cas hi haurà un cartell indicant el nou 

aforament màxim permès, seguint els recomanacions de les autoritats 

sanitàries. 

2. Es redistribuirà i separarà el mobiliari, si n’hi ha, per garantir una distància 

mínima d’1,5 metres entre les persones. 

3. Caldrà disposar de cubells adequats per als mocadors d’un sol ús. 

4. S’ha d’evitar en la mesura del possible compartir equips, dispositius, estris 

o altres instruments. 

5. Cal prestar atenció a la correcta ventilació de l’espai. 

6. Es col·locaran cartells informatius als banys explicant els passos per a un 

correcte rentat de mans. 

7. Caldrà limitar l’aforament en relació a l’espai. 

8. Ventilació d’espai, natural o forçada de manera freqüent. En ventilació 

natural es ventilarà cada 30 minuts un mínim de 10 minuts. En espais que 

no disposen de ventilació natural cal assegurar que els sistemes de 

ventilació forçada aporten una quantitat d’aire exterior suficient. 

 

8.- Assajos 

 

1. Caldrà mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres, o l’equivalent a 2,5 

m quadrats per persona.  

2. A l’aula de Cant, Cant coral i Instruments de vent s’establirà una distància 

de seguretat de 2 metres, lateralment, enfront i darrere.  

3. A la banda de vent tots els músics miren en la mateixa direcció amb una 

distància mínima lateral de 2 metres. 

4. Si pel nombre d’alumnes del grup corresponent es considera adient, i si 

s’escau, es poden establir torns d’assaig per evitar un aforament superior al 

permès, o per respectar les distancies de seguretat. 

5. Ventilació d’espai, natural o forçada de manera freqüent. En ventilació 

natural es ventilarà cada 30 minuts un mínim de 10 minuts. En espais que 
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no disposen de ventilació natural cal assegurar que els sistemes de 

ventilació forçada aporten una quantitat d’aire exterior suficient. 

 

9.- Material departaments Instrumentals 

 

1. Corda fregada: No es compartirà cap instrument amb l’alumne. En cas de 

compartir-ne, netejar i desinfectar en cada ús.  

2. Vent: No es compartirà cap instrument amb l’alumne. L’aigua dels 

instruments s’ha de depositar en un recipient propi, que es buidarà als 

lavabos, mai a les papereres. 

3. Piano: S’utilitzarà aigua oxigenada en comptes d’alcohol per evitar el 

deteriorament de les tecles negres. No aplicar el producte directament a les 

tecles, sinó al paper (o tovalló) prèviament polvoritzat. S’aconsella deixar la 

tapa petita i la del teclat obertes per tal de reduir al màxim el contacte amb 

l’instrument.  

4. Guitarra: No es compartirà cap instrument amb l’alumne. En cas de 

compartir, netejar i desinfectar en cada ús. Caldrà evitar el gel 

hidroalcohòlic per no malmetre el vernís.  

De forma general, els professors són els encarregats de dirigir i 

organitzar on i de quina manera i en quins espais es guarden la funda, els 

instruments, i tot allò relatiu a la classe, així com la responsabilitat de 

transmetre a tot el seu alumnat les mesures de protecció i garantir que es 

compleixin. 

10.- Equipaments d’ús comú (parc d’instruments) 

 

Instruments Orff (protocol d’utilització): 

1. El/la professor/a repartirà els instruments a l’alumnat. 

2. L’instrument ja ha estat rentat i desinfectat per part del/la professor/a 

corresponent amb paper d’un sol ús (no es poden fer servir els productes 

directament a l’instrument). 
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11.- Aforament màxim per aules 

 

1. Aula nº 1:  (17’8 m²) 6 alumnes + professor/a 

2. Aula nº 2: (22,2  m²) 8 alumnes + professor/a 

3. Aula nº 3: (16,8m²) 5 alumnes + professor/a 

4. Aula nº 4: (31,8 m²) 11 alumnes + professor/a 

5. Aula nº 5: (11,5 m²) 4 alumnes 

6. Aula nº 6: (13 m²) 5 alumnes 

7. Aula nº 7: (32,5 m²) 12 alumnes + professor/a 

8. Aula nº 8: (26,8 m²) 9 alumnes + professor/a 

9. Aula nº 9: (18,2 m²) 6 alumnes + professor/a 

10. Aula nº 10: (11,6 m²) 3 alumnes + professor/a 

11. Aula nº 11: (26 m²) 9 alumnes + professor/a 

12. Aula nº 12: (16,4 m²) 5 alumnes + professor/a 

13. Aula nº13: (15,2 m²) 5 alumnes + professor/a 

14. Aula nº 14: (37,7 m²) 14 alumnes + professor/a 

15. Aula nº 15: (20,1 m²) 7 alumnes + professor/a 

16. Aula Bach: (83,8 m²) 32 alumnes + professor/a 

17. Aula Beethoven: (64,2 m²)  25 alumnes + professor/a 

18. Biblioteca: (50,6 m²) 19 alumnes + professor/a 

19. Aula nº 23: (13,6 m²) 4 alumnes + professor/a 

20. Aula nº 24: (14,6 m²) 4 alumnes + professor/a 

21. Aula nº 25: (14,6 m²) 4 alumnes + professor/a 

22. Aula nº 26: (18,8 m²) 6 alumnes + professor/a 

23. Aula nº 27: (13 m²) 4 alumnes + professor/a 

24. Aula nº 28: (13 m²) 4 alumnes + professor/a 

25. Aula nº 29: (12,8 m²) 4 alumnes + professor/a 

26. Aula nº 30: (18,7 m²) 6 alumnes + professor/a 

27. Aula nº 31: (13,2 m²) 4 alumnes + professor/a 

28. Aula nº 32: (17 m²) 5 alumnes + professor/a 

29. Sala d’actes: (162,30 m²) 36 alumnes + professor/a 

 



10 

12.- Claustre de professors 

 

1. Els claustres s’han de fer en un espai gran on l’aforament sigui, com a 

mínim, per al doble de els persones que es reuneixen. 

2. Les persones han de mantenir entre elles una distància d’1,5 metres. Els 

assistents han d’estar asseguts en tot moment. 

3. La mascareta és obligatòria en tot moment. 

4. Els assistents han d’entrar i sortir de forma esglaonada per evitar 

aglomeracions. 

5. Gel desinfectant a l’entrada de la sala. 

6. Cal assegurar una ventilació adequada, natural o forçada, de l’espai. En 

cas que sigui natural cal mantenir les finestres obertes de manera 

continuada. En cas que sigui forçada cal assegurar que els sistemes de 

ventilació forçada aporten una quantitat d’aire exterior suficient. Es 

consideren adequats per reduir el risc de contagi els valors d’entre 12,5 i 

14 litres d’aire nou per persona i segon.  

13.- Especificitats Institut de Música 

 

L’avís de l’1-9-2021, publicat al BOPA, en relació a les mesures excepcionals 

per front a la infecció pel nou coronavirus (SARS CoV 2), en el marc de les 

mesures organitzatives estableix unitats de convivència també en els activitats 

extraescolars.  

En el cas de de l’Institut de Música, aquestes unitats de convivència tindran el 

següent criteri: 

1. Cicle Bàsic: Sensibilització Musical 1 i 2 (4 i 5 anys). Els grups de 

convivència seran els grups establerts en les classe col·lectives de 

Llenguatge Musical Sensibilització 1 i 2. 

2. Cicle Elemental: 

1r mòdul (6 i 7 anys): els grups de convivència seran els grups establerts 

en les classes col·lectives de Llenguatge Musical Cicle Elemental 1 i 2. 

2n mòdul (8 i 9 anys): els grups de convivència seran els grups 

establerts en els classes col·lectives de Cant Coral Cicle Elemental. 
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3r mòdul (10 i 11 anys): els grups de convivència seran els grups 

establerts en els classes col·lectives de Cicle Elemental. 

3. Cicle Mitjà:  

1r, 2n i 3r mòdul: els grups de convivència son els corresponents a les 

assignatures de Llenguatge musical, Llenguatge musical i fonaments 

d’harmonia i, Harmonia i anàlisi. Així mateix, l’alumnat dels conjunts 

d’Orquestra, Grup d’acordions i Grup de guitarres se situaran a una 

distància d’1,5 metres utilitzant la mascareta durant tota la classe, i en el 

cas de Banda i Cor se situaran a una distància de 2 metres utilitzant la 

mascareta sempre que no estiguin cantant o tocant. 

 


