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PLA D’OBERTURA 2020/2021 ( SETEMBRE 2020) 
 
 
Atenent al document emès en data 30/06/2020 per la “Secretaria de Polítiques Educatives” del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb les  instruccions per al curs 
2020/2021  dels centres educatius de Catalunya, s’elabora el present document per a incloure’l 
en el PGA del centre. 
 
Les mesures per a la organització s’han de prendre en els següents apartats 
 

1. Organització d’horaris,  entrades , sortides i circulació del personal. 
2. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais. 
3. Pla de neteja, ventilació i desinfecció. 
4. Atenció pedagògica cas de confinament parcial o total. 
5. Pla d’actuació en cas de detecció d’un possible cas de Covid-19.  

 
 

1. Organització d’horaris, entrades , sortides i circulació del personal. 
 
A l’edifici de Vallmajor 11 hi ha dos nivells , la planta 0 i la planta 1.  
 
En la franja horària de 8:00 a 14:30, te un ús majoritari per part de l’alumnat de Batxillerat del 
CIC, tot i que hi ha també alguna classe de música. Aquestes dues activitats son compatibles ja 
que es produeixen en diferents espais i no hi ha encreuament d’alumnat a les aules  d’un i de 
l’altre centre.  
A la franja de tarda que compren des de les 15:00h fins les 21:30, hi ha classes de música, 
(individuals i col·lectives). 
 
Com a norma general tot el personal a dins dels espais comuns ha de portar obligatòriament la 
mascareta. El professorat que doni classes, les haurà de fer amb mascareta, excepte si el seu 
instrument es de vent o la veu. En aquets cas el professorat podrà donar les classes darrere 
d’una pantalla  de metacrilat, per evitar la dispersió de les gotes de la saliva a sobre de l’alumne 
o viceversa. 
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1.1 Entrades 
 

 Sempre es produiran  per el carrer Vallmajor 11, la porta d’emergència de la planta 1 no es 
pot fer servir com a entrada per la seva característica específica en el pla d’evacuació de 
l’edifici. 

 No obstant això,  en el cas de Batxillerats en la franja de matí, es podrà fer servir la porta 
d’emergència de la planta 1 per tal que els grups que hi siguin no s’acumulin a la sortida del 
descans de mig matí amb els  altres grups que hi haurà a la planta 0, que faran servir la 
porta de Vallmajor. 

 En el cas de les entrades dels alumnes de música no es contempla l’esglaonament per què 
tots tenen assignació  horària i no es preveu una massificació a una determinada franja 
horària. 

 Els alumnes no podran esperar-se ni estar a l’escola més temps del necessari i només 
podran romandre’n mentre duri el temps necessari per a fer les activitats  programades per 
aquell dia. 

 Pel que fa als alumnes que venen de Thau Barcelona amb transport escolar, només podran 
entrar a l’escola  quan la monitora que els recull se n’hagi assegurat que l’entrada es lliure. 

 Les famílies no podran entrar en el centre , excepte si es tracta dels alumnes de P3, P4 i P5, 
i només per entregar els infants a la seva professora o professor i recollir-los desprès a la 
sortida. 

 La resta d’alumnes han d’entrar de forma autònoma excepte els de Iniciació 1 i 2 que seran 
recollits pels seus professors i professores a l’entrada. 

 Totes les persones que  accedeixin al recinte, sigui pel motiu que sigui, hauran de dur la 
mascareta obligatòriament, i mentre estiguin dins  guardar la distancia de 1,5m de 
seguretat. 

 
1.2 Sortides 

 

 Tant bon punt acabin la classe o les classes que hagin fet, els alumnes hauran de ser recollits 
per els seus familiars o persones designades  per la família , intentant que això passi en el 
menor temps possible.  

 Un  familiar o persona designada per la família vindrà  a recollir al seu fill o filla, i els nens 
de fins a 8 anys seran acompanyats pel professorat fins la porta de sortida. 

 Els familiars no podran ni entrar ni  romandre en cap cas dins del centre. 

 S’habiliten dos espais convenientment separats , per aquells alumnes que hagin de fer 
temps entre una classe i la següent i hagi estat impossible encadenar-les 

   
 1.3 Circulació del personal  dins de l’escola 
 

 El pas en una o un altra  direcció estarà senyalitzat al terra en les dues ales de la planta 
0 per fletxes , això  també passarà en els passadissos de la planta 1 , on hi haurà els 
corresponents dispensadors instal·lats. 

 Al terra hi haurà marques d’on no es pot estar aturat per garantir que aquestes zones 
estaran lliures per al pas de les persones. 
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 S’han de respectar les distàncies de seguretat en tot moment encara que es porti 
mascareta. 

 A les zones comunes no estarà permès fer cap mena de reunió, només es podran 
realitzar en els espai convenientment habilitats per a tal fi.  

 La distància interpersonal d’1,5 metres es pren com a patró a seguir en totes les 
activitats i en la mesura  que no es pugui complir, s’ha de dur mascareta  

 
 
 
 
 

2. Organització de grups d’alumnes, espais i professorat. 
 
2.1 Grups de convivència  i socialització molt estables 
 
Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la 
facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una 
identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables 
d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les 
persones que l’integren. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de 
suport educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en 
aquest grup. Un docent i un professional o una professional de suport educatiu només pot 
formar part d’un únic grup estable. 
 
Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això 
permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper d’infants i joves en la 
propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de 
seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2), ni l’ús 
de la mascareta, en aquests grups de convivència estables. En aquestes condicions, des d’un 
punt de vista de salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius en garantir 
l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de 
traçabilitat, que no pas en fixar el nombre d’integrants del grup. 
 
 
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres 
professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han 
de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la 
distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta. 
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2.2 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, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 
per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte 
proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. 
Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de 
seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). 
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de 
l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. 
 
 
2.3 Professorat 
 

 El professorat de Virtèlia treballa en diferents centres educatius de música de la 
institució. Els seus horaris varien en funció d’on comencen la seva jornada i on l’acaben. 
En general es poden establir dues franges horàries , una de matí de 12:00 a 14:30, i un 
altra  de tarda de 16:00 a 21:00, que pot variar depenent de la seva assignació horària 
setmanal. 

 

 La sala de professors te accés limitat a dues persones, que han de portar mascareta 
obligatòriament en la estona en que siguin a l’espai. 

 

 Les classes individuals s’han de fer fent ús de la mascareta sempre que no es pugui 
mantenir la distància de seguretat de 1,5 m. 
 

 Les classes col·lectives es faran obligatòriament amb mascareta tant per part del 
professorat com tor l’alumnat independentment que es mantingui la distància de 
seguretat. 
 

 Els instruments compartits, s’hauran de desinfectar abans i desprès de fer la classe. A 
cada aula hi haurà el material necessari per desinfectar cadires i d’altres elements d’us 
comú.  
 

 El professorat vetllarà  que els alumnes compleixin tot el que sigui necessari per 
mantenir la seva seguretat i la de l’espai on es du a terme la classe. 
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2.4 Adequació dels Espais  a les activitats 
 

Pel que fa a l’adequació dels espais, el pla de reobertura inclou la part específica de desinfecció 
i neteja diària abans de començar les classes i al llarg del desenvolupament de les activitats què 
entre d’altres son: 
 

 Neteja amb els líquids desinfectants adequats dels terres de cada aula. 

 El mateix de les cadires i taules de les aules. 

 Pel que fa als instruments, s’estarà al que l’autoritat educativa i sanitària considerin que 
son les mesures a prendre en cada cas i segons les particularitats de l’instrument. 

 Els professors seran els encarregats de vetllar que tant els alumnes com els instruments 
estiguin en les condicions idònies per començar les activitats (neteja prèvia de mans, 
desinfecció  dels instruments, etc...) 

 Neteja de les manetes de les portes. 

 Als passadissos  de Vallmajor s’instal·laran dispensadors de gel hidroalcohòlic . 

 A l’entrada de Vallmajor un altra dispensador accionat amb el peu. 

 Serà obligatori l’ús de la mascareta en els espais comuns i passadissos 

 En general tot el centre degut a les seves característiques te una entrada i sortida d’aire 
que funciona en tot el temps en que està obert. El sistema impulsa aire exterior a les 
aules i es extret per les sortides ubicades en els passadissos i àrees comunes. 

 Les aules estan climatitzades amb els corresponents aparells d’aire condicionat i 
calefacció, que funcionen de manera independent del sistema de renovació d’aire de 
l’edifici. 

 Un cop acabada  una classe en un espai, igualment s’haurà de ventilar com a mínim 5 
min abans de reprendre l’activitat. 

 Només el professor pot autoritzar a entrar a l’aula als alumnes quan consideri que la sala 
reuneix les condicions per iniciar o reprendre l’activitat i hagin sortit tos els alumnes de 
la sessió anterior. 

 Mentre el centre estigui tancat, les aules romandran obertes per tal que l’aire no 
s’acumuli dins de cada espai i hi circuli lliurement per tot el recinte. 

 En general els espais es netejaran un  cop cada dia.  

 Quan l’espai hagi estat ocupat pel matí per un grup de batxillerat , s’haurà de fer una 
neteja addicional abans de iniciar altres activitats amb un altre grup estable. 

 Els espais comuns i els serveis de les dues plantes es netegen cada dia. 

 Pel que fa a l’auditori, caldrà una normativa especial, ja que el seu ús es compartit amb 
dos centres de la institució cultural del CIC i d’altres institucions que demanen de tant 
en tant la cessió de l’espai per als seus esdeveniments. 
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2.5 Grups 
 
Els grups de l’escola estan formats per alumnes de diversa procedència, això comporta que la 
estabilitat del mateix, estarà sotmesa a la seva estabilitat en els centres d’on provenen i 
configuren els grups estables de música en el nostre centre. 
 
 
 

Grups Alumnes Docents Espai Horari 

MT 1 5 A determinar Aula 12 18:00 / 19:00 

MT 2 6 A determinar Aula 16, 17 18:00/19:30 

MT 3 7 A determinar Aula 16, 17 18:00/19:30 

MT 4 5 A determinar Aula 16, 17 18:00/19:30 

Orquestra Jove 8 C.Romaní Llongueres2 18:00/19:30 

Orquestra 
Pozor 

10 C.Llongueras Auditori 19:30/21:00 

Big Band 15-20 S.Alonso Vallmajor 11 10:00/13:00 
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3.Pla de neteja i ventilació 
 
     3.1 Espais comuns i equipaments 
  
+ = Ventilació     √ = neteja i desinfecció      n = neteja 

 
 

 Abans de 
cada ús 

Desprès 
de cada 

ús 

Diàriament ≥ 1 
vegada al 

dia 

Setmanalment Comentaris 

Ventilació de l’espai    +  Mínim 10 
min, 3 

vegades al dia 

Manetes i poms de 
fenestres i portes 

   √   

Sala de 
professors/professores 

  Porta 
oberta en 

tot moment 

√  Cada vegada 
que es fan 

servir 

Baranes, passamans 
d’escales 

   √   

Superfície dels taulells i 
mostradors 

   √   

     
       Cadires     i bancs 

   √  Especialment 
en les zones 

que 
contacten 

amb les mans 

Utensilis d’oficina    √   

Ordinadors, teclats    √   
Netejar amb 

alcohol 
propílic al 

70% 
 
 

Telèfons, 
comandaments a 

distància 

   √  

Interruptors d’aparells 
electrònics 

   √  

Fotocopiadores    √  

Font d’aigua i d’altres 
utensilis 

     Es retiren de 
la sala 
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    3.2 Aules i Instruments 
 
+ = Ventilació     √ = neteja i desinfecció      n = neteja 

 
    

 Abans de 
cada ús 

Desprès de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

Si es 
possible, 

obrir 
finestres 10 

min. 

√ , 5 minuts 
entre classe 

i classe 

Portes 
obertes de 
les aules al 

llarg de tota 
la nit i el 

matí 

+  Mínim 10 
min, 3 

vegades al dia 

Superfícies de 
contacte 

freqüent amb 
les mans 

 √  √  Sobretot 
quan hi ha un 
canvi de grup 

Instruments 
musicals 

compartits, en 
general. 

 √  √  Cada vegada 
que es fan 

servir 

Instruments de 
vent compartits 

 √    En especial 
les flautes 

travesseres. 

Instruments de 

percussió, Orff i 

Bateries 

 n V   Els alumnes 
colaboraran 

en la 
desinfecció 

Resta 
d’instruments 

de plàstic 

 n √   Cuba amb 
líquid 

desinfectant 

 
Terra de les 

aules 

   √  Abans de l’us 
per part d’ 

Infantil . 
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3.3 Rentamans i Inodors 
 
+ = Ventilació     √ = neteja i desinfecció      n = neteja 

 
 Abans de 

cada ús 
Desprès de 

cada ús 
Diàriament ≥ 1 vegada 

al dia 
Setmanalment Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

  Durant la  
nit, portes 
obertes de 

tots els 
lavabos 

+  Mínim 10 
min, 3 

vegades al dia 

 
Rentamans 

  + √  Sobretot 
desprès de 
mitja tarda 

 
Inodors 

  + √  Sobretot 
desprès de 
mitja tarda 

Terra i d’altre 
superfícies 

  + √   

 
Aixetes  

   √  Sobretot 
desprès de 
mitja tarda 

 
 
 
 
 
 
3.4 Recomanacions específiques per a escoles de música del departament d’ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

 Rentat de mans abans i després de l’activitat . 

 Procurar que els instruments siguin d’us exclusiu. 

 Si no és possible, en instruments de vent cal disposar d’embocadura pròpia. 

 Caldrà fer la desinfecció i neteja dels instruments compartits entre usos. 

 Els espais d’assaig hauran de tenir una correcta ventilació, abans i després de l’assaig i 
de manera addicional si es tracta d’un assaig de mes de 1,5 h de durada. 
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4. Atenció pedagògica en cas de confinament parcial o total. 
 
4.1  Atenció en línia d’algun alumne o grup que es vegi confinat per causa d’un o varis 
seropositius 
 

 El centre habilitarà dos ordinadors amb càmera per poder atendre des de Vallmajor a 
qualsevol alumne que individualment necessiti continuar amb la classe telemàticament. 

 En el cas que sigui un grup el que es vegi afectat, els continguts i exercicis per fer es 
penjaran en la plataforma TEAMS, per tal que l’alumnat pugui seguir en línia el normal 
desenvolupament de les activitats previstes. 

 A banda en la franja horària de la classe el docent es connectarà en línia  amb tot el grup 
per fer el seguiment. 

 S’ha de fer una formació per al professorat per tal  que conegui bé l’eina TEAMS i les 
seves possibilitats pedagògiques. 

 
 
4.2 Classe d’instrument en línia, i o  mode híbrid 
 

 Les classes d’instrument en línia, es faran en l’horari presencial que prèviament tenien 
els alumnes . Si no es pot fer en aquest horari el professor pot si vol, pactar-ne un altre 
que sigui de mútua conveniència. 

 En cas que s’hagi de passar a un mode híbrid, el professorat haurà de venir al centre en 
el seu horari habitual i donarà les classes en la mateixa franja que es fan les presencials. 

 
 
4.3 Confinament total i tancament del centre 
 

 Si el confinament torna a ser total, totes les classes es faran en línia, seguint el mateix 
pla pedagògic traçat en el PGA. 

 Per al professorat que no tingui ordinadors amb càmera, el centre haurà de subministrar 
a qui ho necessiti un aparell per poder continuar la tasca a casa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

 

 
 
 
5. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 
 

5.1 Professorat 
 

 Els docents que presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19, o es trobin 
en situació d’aïllament per diagnòstic de COVID-19 o estiguin en quarantena per 
alguns dels motius possibles, no han d’assistir al centre.  

 En cas que això passi, totes les persones del seu entorn hauran de ser controlades i 
avisades per tal que si s’escau es posin en contacte amb el seu CAP de referència per 
valorar l’actuació. 

  
5.2 Alumnat.  

 
En cas que hi hagi sospita de cas es procedirà de la següent manera: 
 

 Se’l portarà a un espai separat d’ús individual 

 S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que presenta símptomes 
com a la persona que quedi al seu càrrec) 

 Contactar amb la família per tal que vingui a buscar a l’infant o adolescent. 

 Contactar amb el CAP de referència per activar si s’escau el protocol COVID 19. 

 Si presenta símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

 El centre contactarà amb el servei territorial d’educació per informar de la situació i a 
través d’ells amb el servei de salut pública. 

 
5.3 Tipologia de casos en funció dels grups. 

 

 Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable. Tot el grup de 
convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la 
quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte 
amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat 
lectiva presencial per a aquest grup. 

 

 Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència 
diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...). Tot el grup de 
convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la 
valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de 
convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb 
vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial 
en l’espai afectat, també durant 14 dies 

 

 Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència 
en diferents espais. Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte 
estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, 
durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous 
casos.  
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A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també 
durant 14 dies 
 
ANNEX  1 
 
Llista de comprovació de símptomes per les famílies. 

 
LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES  
 
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu qui 
aquests símptomes presenta: 
 
 

 Febre o febrícula            
 Tos                                     
 Dificultat per respirar    
 Congestió nasal  
 Mal de coll  
 Mal de panxa      
 Vòmits                
 Diarrea               
 Malestar             
 Dolor muscular  

 
 
 

Si a casa hi ha alguna persona adulta  que no es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests 
símptomes presenta:  
 

 
 

 Febre o febrícula    
 Tos                          
 Dificultat respiratòria  
 Falta d’olfacte i gust  
 Mal de coll  
 Calfreds  
 Vòmits  
 Diarrea  
 Malestar  
 Dolor muscular

 
 
 
 
 
 
 



   

 

   

 

 
 
 
ANNEX 2  
 
Les famílies hauran d’omplir també la següent  declaració responsable: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19 
 
Jo…………………………………………………………………………amb  DNI………………………………………….  
 
Telèfon de contacte…………………………………. En tant que (mare, pare, responsable  
 
legal ) de ………………………………………………………………………………….……………………….……. 
 
 
Declaro  
 

 Que no té simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

 Que no és ni ha estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.  

 Que no ha estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 
14 dies anteriors.  

 Que té el Calendari de vacunacions al dia.  
 
Em comprometo a: 
  

 Informar a Virtèlia Escola de Música del CIC de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en 
l’entorn familiar de l’alumne/a. 

  

 Prendre la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. 
 

  En el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no 
assistirà a l’escola. 

 
I per a que així consti, signo aquesta declaració a …................. de .......………...... de 2020. 
 
 
 
Signatura  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[Escriviu el text]   

 

 
 
  
ANNEX 3 
 

Llista de comprovació abans de la obertura diària del centre. 
 
Abans de l’obertura de les activitats caldrà fer questes comprovacions: 
 

1. Ventilació de tots els espais de l’escola durant al menys 10 minuts. 
2. Comprovació dels dispensadors de sabó de lavabos i tovallons d’un sol 

ús. 
3. Comprovació dels dispensadors de gel hidroalcohòlic. 
4. Desinfecció de les superfícies de contacte més habituals(poms de les 

portes, baranes, interruptors, etc...) 
5. Neteja i desinfecció de totes les aules. 
6. Desinfecció de les fonts d’aigua(si n’hi ha) 
7. Neteja i desinfecció dels equips informàtics. 
8. Desinfecció dels instruments de percussió petita i gran 

 
 
 
 
 
 
 
 


