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INTRODUCCIÓ 

Per realitzar el Pla d’Obertura de l’Escola Municipal de Música de Gurb s’han seguit les indicacions 
del Departament d’Ensenyament, el Pla d’Obertura de Les Escoles de Gurb i també atenent les 
indicacions de les autoritats sanitàries. 

 
Aquest Pla s’ha elaborat a partir del Pla d’Obertura fet el curs 20-21 i se n’han canviat les parts 
que han estat modificades pel Departament i que afectaven la pròpia activitat lectiva al centre. 

 

És un document viu, que s’anirà modificant segons les noves directrius que ens marquin el 
Departament d’Ensenyament i el Departament de Salut. En cas de canvis, es farà arribar a tota la 
comunitat educativa qualsevol variació. També estarà penjat a la nostra pàgina web 
www.emmgurb.cat.  

 
 
 

REQUISITIS D’ACCÉS AL CENTRE: 
 

Per poder accedir a l’Escola de Música, els alumnes i professorat no poden tenir cap 
simptomatologia compatible amb la COVID-19. 

 
 

TAULA DELS SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19 

 

1.  Febre o febrícula > 37,5ºC 

2.  Tos 

3.  Dificultat per a respirar 

4.  Mal de coll* 

5.  Refredat nasal* 

6.  Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 

7.  Mal de panxa amb vòmits o diarrea 

8.  Pèrdua d’olfacte o gust (infants, grans i adolescents) 

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només 

s'haurien de considerar símptomes potencials quan també hi ha febre o altres manifestacions de 

la llista. 

 
Recordar que:  

L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac. 
 
Podran accedir al centre aquells membres de la comunitat educativa que no convisquin i no tinguin 
contacte estret amb cap persona positiva confirmada, o que tinguin simptomatologia compatible 
amb la Covid-19 en els 10 dies anteriors. 
 
L’alumne no podrà realitzar les activitats presencials si està exclòs d’assistir al centre el mateix dia 
de l’activitat, per incidència COVID.  
 

http://www.emmgurb.cat/
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Les famílies són les responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici de curs, signaran 
una declaració responsable de compliment de les condicions per participar en les activitats, a 
través de la qual: 

1. Faran constar que són coneixedors 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. 

2. Es comprometen a NO portar l’infant en cas que presenti simptomatologia compatible amb 

la COVID-19 o s’hagi presentat en els darrers 10 dies, o estigui pendent d’una PCR o una altra 

prova de diagnòstic molecular.  

En cas que un alumne presenti una situació que pugui afectar a d’altres membres de la comunitat 

educativa del centre caldrà comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu 

per tal de poder prendre les mesures oportunes. 
 
 
ABSÈNCIES: Si algun alumne o professor/a no pot assistir al centre per algun d’aquests motius, 
caldrà notificar-ho a la Direcció del Centre a través de correu electrònic o mitjançant el telèfon de 
l’EMMG. 
 
 
 

MESURES GENERALS: 
 

1.  MASCARETA 

 

Els alumnes d’Infantil (p3, p4 i p5), tot i que és recomanable, de moment no és obligatori que 
portin la mascareta a l’aula. L’escola informarà a les famílies sobre la decisió presa a l’inici de curs. 
Tot i així, caldrà estar alerta davant les possibles modificacions posteriors a les últimes informacions 
que des del Departament ens han arribat.  
 

Tots els alumnes a partir de 1er de primària han de portar mascareta higiènica  a l'entrada, 
durant l’estada i a la sortida del centre. A excepció de les assignatures d’instrument de 
vent i cant ( veure apartat Organització dels grups, Instrument) 
 

A l’hora de berenar al pati, es mantindran les distàncies oportunes per tal de poder menjar sense 
mascareta. En cas que es faci el berenar a l’aula per motius climatològics o de naturalesa 
semblant, també es mantindran les distàncies oportunes.  
 
Els alumnes han de portar la mascareta en bon estat de casa. L’Escola disposarà de mascaretes 
higièniques en cas que sigui necessari (se n’hagin oblidat, estigui bruta...). En cap cas, però, serà 
l’Escola la responsable de subministrar a cada sessió una mascareta per alumne.  

 

El professorat portarà la mascareta sempre (exceptuant aquelles activitats que la mascareta sigui 
incompatible amb la naturalesa de l’activitat en sí, veure apartat Organització dels grups, 
Instrument).  

Les mascaretes del professorat hauran d‘estar homologades, i des de l’Escola també se’n 
proporcionaran, si és necessari.  
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2. DISTÀNCIA DE SEGURETAT A LES AULES 

 
Els alumnes disposaran de la distància de seguretat establerta pel Departament d’Ensenyament 
dins de les aules, actualment d’ 1’5 metres. 
 
 

3. HIGIENE PERSONAL 

 
Els alumnes i el professorat s’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic ,en entrar i en 
finalitzar les classes. 

S’han habilitat a totes les aules dispensadors de solució hidroalcohòlica, i als passadissos de 
l’escola també hi ha dispensadors amb la mateixa solució. En cas que l’ús del gel hidroalcohòlic 
estigui contraindicat per algun membre de la comunitat educativa (alumne, professorat) caldrà 
informar a l’Equip Directiu.  

 

 

4. HIGIENE DEL MATERIAL I DEL MATERIAL PEDAGÒGIC 

 

Després de cada sessió es desinfectarà tot el material utilitzat: taules, cadires i material addicional 
utilitzat. 
 
 

5.LES FAMÍLIES 
 
Les famílies no podran entrar al Centre com a norma general, però si han de parlar amb l’Equip 
Directiu, Secretaria o algun professor/a podran demanar cita prèvia. 
 

 
6. GUARDA-ROBA 

 

En tots els casos, el material que als alumnes duguin a sobre (motxilles, jerseis, jaquetes...) es 
guardarà als penjadors del passadís per a l’Escola de Música. Allà, els alumnes podran penjar el 
material per tal de deixar més espai a les aules. 
 
Es recomana portar cantimplora amb aigua de casa. 
 

 

VENTILACIÓ DE LES AULES: 
 
Totes les aules disposen de finestres que donen a l’exterior, i es mantindran obertes en la 
mesura que sigui possible durant les classes. 
 

En cas que no sigui possible ventilar per motius climatològics o d’altres factors de naturalesa 
semblant durant tota la classe, el  professor/a  obrirà  les  finestres 5 minuts abans d’acabar  la  
classe ,  i  les mantindrà obertes fins a 5 minuts després de començar la següent classe. 
  



 

 

 

5 

Si encara resten alumnes a l’aula, aquests s’esperaran al passadís, mantenint la distància de 
seguretat en tot moment.  
 
 
 

PLA DE CONTINGÈNCIA 
 

Seguirem sempre les directrius que marca el Departament de Salut i ens regirem també per les 
directrius de Les Escoles per unificar criteris. 
 

Si un alumne presenta símptomes durant les classes l’Escola de Música es portarà a un espai 
separat d’us individual. L’espai adequat com a espai d’aïllament serà el Despatx de L’Escola de 
Música. 

De seguida, algun membre de l’Equip Directiu o la Secretària es posarà en contacte amb les 
famílies (i el CEIP Les Escoles si l’alumne assisteix a aquest centre). 

 

El grup classe no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova, 
tampoc la família. Aquesta premisa pot canviar si el gestor COVID ho aconsella. 
 

Tots els Centres tenim assignat un responsable sanitari. El Curs 20 -21 el Consultori Local de 

Gurb (o bé el centre de referència Centre d’Atenció Primària Vic Nord) era el centre assignat, i 
estava a disposició de l’equip directiu del centre per a mesures de consell sanitari sobre  
la COVID-19. Si no rebem noves instruccions, aquest es manté com a referent.  
 
Si els símptomes són greus, l’Escola trucarà al 061 i es farà saber a les famílies. 
 
En cas de positiu en un o més membres d’un grup classe estable, serà el Departament de 
Salut qui decideixi quines mesures s’han de prendre en funció de cada cas, tant pel que fa als 
alumnes com al professorat (proves PCR, confinament del grup, ...).  
 
Si el professorat que ha estat en contacte amb el positiu no té símptomes i té la pauta de vacunació 
complerta (en 14 dies o més d’antelació) no haurà de fer quarantena. Si que haurà de fer-se un test 
d’Antígen a la farmàcia entre el dia 0 i 1. En cas que no estigui vacunat o no tingui la pauta de 
vacunació completa (ni hagi passat la Covid-19 en els últims 6 mesos) haurà de fer una quarantena 
de 10 dies i una PCR entre el 4t i 6è dia a parir de la detecció del positiu.  
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CIRCULACIÓ DINS EL CENTRE: 
 

En el conjunt de tot el centre hi haurà marcats al terra mitjançant línies i  senyals, tots els 
circuits que els alumnes poden fer per desplaçar-se per l’interior d’aquest. 
 
Al passadís hi ha una cinta al terra de color vermell que el separa en dues direccions, dreta i 
esquerra, assenyalades amb fletxes de color negre amb un requadre blanc. 
 
Quan calgui creuar la línia per entrar a una aula, s'haurà de cedir el pas al grup  que transiti per la 
línia. Es posarà a cada entrada un senyal de cediu el pas. 
 

A les escales sempre tindran prioritat els grups que hagin de baixar. Al peu de  l’escala hi haurà 
un senyal de prioritat.  Els alumnes pujaran i baixaran seguint la línia negra que hi haurà al mig de 
l’escala per tal d’evitar el contacte amb les parets i la barana 

 
 
 

ENTRADES I SORTIDES: 
 

L’escola de música disposa d’una porta d’entrada i sortida al centre: la Porta principal situada 
davant el parc infantil.  
 
Tant a l’entrada com a la sortida dels alumnes de música, el professor anirà a buscar l’alumne/els 
alumnes, i el/els acompanyarà fins a la sortida o a la següent assignatura, seguint el circuit 
marcat. En cas de pluja es mantindran els accessos.  
 
Els alumnes, un cop hagin acabat la classe d’instrument individual, sempre sortiran per la 

Porta principal (P1) amb la mascareta posada i mantenint la distància de seguretat. Les famílies 

es podran esperar a la P1. 
 
Els alumnes que tenen classe a la franja de migdia, s’hauran d’anar a buscar o  bé al Menjador o bé 
al Pati. Un cop acabada la classe, podran retornar amb el seu grup-classe estable o el professor/a 
els acompanyarà fins a la P1.  
 

Els alumnes que tenen Llenguatge o una assignatura col·lectiva i venen d’alguna activitat 
extraescolar s’aniran a buscar a un punt de trobada acordat entre l’Escola de Música i 
l’activitat extraescolar. Si vénen de fora del centre podran accedir ells mateixos al centre fins a la 
seva aula habitual.  
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ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I DE LES SORTIDES  
 
Infantil: Dimarts (infantil 1 i 2)  i Dimecres (infantil3) 
 
P3: recollida a les aules del CEIP. Sortida per la porta principal, on s’efectuarà la recollida. 
P4 i P5: recollida al porxo. Sortida per la porta principal, on s’efectuarà la recollida.  
Infantil 3 (grup d’alumnes d’altres centres educatius): La mestra els recollirà a la porta principal a 
l’inici de classe i sortiran per aquesta mateixa per tal que les famílies els puguin venir a recollir.  
 

Iniciació 1 i 2 (1r i 2n de primària): 
 
1r i 2n: els alumnes es recolliran a la pista del CEIP Les Escoles. Sortida per la porta principal, on 
s’efectuarà la recollida. 
 
Elemental 1 i 2 (3r i 4t de primària) i Cant Coral 1: 
 
3r i 4t: els alumnes es recolliran al banc 1 de la porta principal. Sortida per la porta principal, on 
s’efectuarà la recollida. 
 
Elemental 3 i 4 (5è i 6è de primària) i Cant Coral 2: 
 
5è i 6è de primària: per norma general es recolliran al banc 1 de la porta principal. Si hi ha alguna 
excepció, s’informarà a l’escola i el professor/a recollirà l’alumne a l’espai on es trobi. Sortida per la 
porta principal, on s’efectuarà la recollida. 
 
Grups mixts (1, 3 i 4) 
 
Els alumnes podran entrar al centre i anar a la seva aula habitual. Sortida per la porta principal, on 
s’efectuarà la recollida. 
 
Instrument 
 
Varis: el professorat recollirà l’alumnat a l’espai on es trobi l’alumne concret (diversos). Sortida per 
la porta principal, on s’efectuarà la recollida. 
 
Tallers  
 
Varis: els professors seran els encarregats de recollir l’alumnat al lloc on es trobin (pati, menjador...)  
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HORARIS CLASSES COL·LECTIVES DEL CURS 21-22 
 
Infantil (P3, P4 i P5)         Dimarts                   De les 16:00 a les 17:00  

 

Infantil (P3, P4 i P5)       Dimecres                 De les 17:30 a les 18:30  

     (alumnes que no poden venir per horari lectiu al seu grup d’infantil)       

 

Iniciació I (1er de primària)    

Llenguatge Musical         Dilluns i dijous              De les 16:00 a les 17:00  

Cant Coral                         Dilluns                            De les 17:00 a les 17:45  

Tallers                               Migdia (dies a concretar)  

 

Iniciació II (2on de primària)  

  Llenguatge Musical        Dilluns i dijous            De les 16:00 a les 17:00  

Cant Coral                        Dilluns                          De les 17:00 a les 17:45  

 

Primer Grau Elemental (3er de primària)  

Llenguatge Musical        Dilluns i dimecres        De les 16:00 a les 17:00  

Cant Coral                       Dilluns                           De les 17:00 a les 17:45  

 

Segon Grau Elemental (4rt de primària)  

 Llenguatge Musical        Dilluns i dimecres       De les 16:00 a les 17:00  

Cant Coral                         Dilluns                        De les 17:00 a les 17:45  

 

Tercer Grau Elemental (5è de primària)  

 Llenguatge Musical        Dilluns  i dimecres        De les 17:00 a les 17:45    
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Cant Coral                         Dilluns                    De les 17:45 a les 18:30  

 

Quart Grau Elemental (6è de primària)  

 Llenguatge Musical        Dilluns i dimecres  De les 17:00 a les 17:45  

Cant Coral                         Dilluns                    De les 17:45 a les 18:30  

 

Grup Mixt 1 Alumnes que no poden venir per horari  al seu grup de llenguatge. Alumnes que comencen a partir de 1r  

Llenguatge Musical i Cant Coral      Dimarts i divendres       De les 17:30 a les 18:30  

Tallers                                 Dies a concretar   

 

Grup Mixt 2 Alumnes que no poden venir per horari al seu grup de llenguatge. Correspon al grup Mixt1 del curs 20/21  

 Llenguatge Musical         Dies a concretar   

 Cant Coral                          A concretar 

  

Grup Mixt 3 Alumnes que no poden venir per horari al seu grup de llenguatge. Correspon al grup Mixt2 del curs 20/21 

Llenguatge Musical         Dilluns                    De les 17:45 a les 18:45 

Cant Coral                        Dilluns                   De les 17:00 a les 17:45  

 

Grup Mixt 4 Alumnes que no poden venir per horari al seu grup de llenguatge. Correspon al grup Mixt3 del curs 20/21 

 Llenguatge Musical        Dilluns                 De les 18:45 a les 19:45 

Cant Coral                         Dilluns                  De les 17:45 a les 18:30  

            

Orquestra de Guitarres   Dimarts                De les 12:30 a les 13:30 

              

Orquestra                            Dijous                  De les 12:30 a les 13:30 
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Cambra  (instrumental i vocal)       (dia i hora  a concretar depenent del grup)  

               

Combos                                               Diversos horaris   

 

Horaris d’instrument                         Diversos horaris  

 
 

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS 

 

No hi ha límit d’alumnes per grup, sempre que l’espai ho permeti i complexi la normativa vigent 
(1’5 metres de distància). L’EMMG, actualment, es mou amb una ràtio d’un màxim de 20 alumnes 
per aula, actualment. 

 

PATI  

Els alumnes faran l’estona de pati a la zona compresa entre les aules de Petits  

Músics, Orquestra i Vent, fins a la paret del carrer d’Olesa que delimita el pati de  

l’escola. 
 
 
CANT CORAL 

Els alumnes portaran la mascareta sempre i guardaran la distància  de seguretat establerta. 

Els alumnes cantaran drets, ja que es respira millor. En pauses on es faci algun altre tipus de treball 

(aprendre lletres, explicacions puntuals, ...) seurem a les cadires, en l’espai marcat per a cada 

alumne.  

 

LLENGUATGE 

Per a les classes de Llenguatge, caldrà que els alumnes portin el material que necessiten de 

casa: estoig, llapis, goma i maquineta a partir de 1r de primària. 
 
La carpeta, el llibre i la llibreta de pentagrames els tindran a l’escola com sempre. 
 

 

INSTRUMENT 
 

Cal mantenir la distància de seguretat i la mascareta. 
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Instruments de vent (flauta travessera, clarinet, trompeta, trombó, saxo i cant individual). La 

distància serà de 2 metres, l’alumne no ha de portar mascareta i els instruments no hauran de 

tocar cara a cara. 

En cas que un alumne faci ús del servei de lloguer de l’instrument, aquest serà unipersonal durant 

tot el curs.  
 
 
EL DINAR 

Els alumnes que fan classe al migdia i dinen al centre, ho han de fer dins del torn que els 

correspon pel curs: 
 
1er TORN   1r, 2n i 3r de Primària i Infantil   De les 12:30h a les 13:30h 
 
2on TORN   4t, 5è i 6è de Primària De les 13:30h a les 14:30h 
 

3er TORN   Institut   De les 15h a les 15:45h 

 

TALLERS 

Aquest  curs  es reprèn la forma habitual dels tallers, que es realitzaran en la seva majoria durant 

la franja del menjador escolar.  El calendari serà adjuntat a les famílies i al CEIP Les Escoles per tal 

de ser-ne coneixedores. Si des del Departament i Salut ens informen de canvis en aquest aspecte, 

es modificarà la manera d’efectuar-los i les parts implicades en rebran la informació pertinent.  

 

 

ORGANITZACIÓ  PEDAGÒGICA  EN  CAS  DE  CONFINAMENT  I/O  TANCAMENT  DEL  CENTRE 

 

Es faran gairebé la totalitat de les assignatures de manera telemàtica, a excepció dels Tallers i el 
Cant Coral: 
 

1.  INSTRUMENT 

Totes les classes d’instrument es realitzaran de forma online, utilitzant els programes adequats 
per dur a terme les classes. Caldrà consensuar els horaris amb les famílies (preferiblement 
mantenir els horaris del curs) i la durada de les classes serà la mateixa que en les classes lectives 
presencials. 
 

2.  CONJUNTS INSTRUMENTALS I VOCALS 
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S’enviarà repertori que s’ha treballat a l’assignatura, i/o repertori nou (en funció de les necessitats 
del moment) amb l’àudio de la/les melodies i/o la base d’aquest, per tal que els i les alumnes 
puguin practicar a casa. 
 

 

3.  CANT CORAL 

No es durà a terme l’assignatura després de valorar l’experiència pedagògica del curs passat . 
 

 

4.  LLENGUATGE 

Infantil: les classes seran a través de plataformes digitals (fitxes, vídeos, àudios...). En cas d’un 
confinament major a 15 dies, es reforçarà el contacte amb les famílies mitjançant vídeo trucades. 

A partir de primer de primària (Iniciació, mixts, Elemental): classes online, reforçades per 
plataformes digitals. En cas de ser grups nombrosos (més de 5) i el professor/a veure-ho 
convenient, es dividirà la classe en dos torns.  

 

*L’horari de les classes virtuals del Llenguatge podrà variar en funció de les necessitats del grup-
classe. En el cas de les feines no presencials (plataformes digitals) es farà arribar a les famílies 
els mateixos dies que els horaris establerts en el curs presencial. 

 

TALLERS 

Si s’escau que el dia escollit per realitzar els tallers coincideix en un període de confinament es 

buscarà poder fer-lo en una altra data, si és possible. Si no, quedaran anul·lats. 
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CONSELLS DE PREVENCIÓ 

En funció de l’estat de la pandèmia es contempla poder valorar el poder compartir instruments 
musicals durant les sessions de les classes que es portin a terme (tallers), sempre desinfectant-los 
abans de ser compartits. El piano i la bateria són instruments que es desinfectaran abans i després 
de cada classe, ja que són instruments que es comparteixen regularment. 

Cada professor ajudarà als alumnes i famílies sobre la manera com cal utilitzar i desinfectar els 
instruments. 

El quartet d'instruments estarà a disposició dels alumnes amb neteja higiènica extremada. 
 

A continuació presentem una sèrie de mesures específiques per a cada família d’instruments 
musicals que tenim a l’escola: 
 
 

1.  CORDA FREGADA 

Cal rentar-se les mans amb aigua, sabó i/o solució hidroalcohòlica. Les mans han de quedar 
totalment seques. 

L’alcohol i el gel hidroalcohòlic no poden entrar en contacte amb l’instrument, ja que poden 
malmetre el vernís d’aquest. 
 

2.  PIANOS I TECLATS 

Com a instrument d’ús compartit cal netejar-lo abans i després  del seu ús. 

Passar un solució d’aigua i sabó pel cos de l’instrument, i aplicar-lo al teclat, banqueta i faristol. 

Deixar les tapes sempre que es pugui obertes. 
 

3.  PERCUSSIÓ 

Com a instrument d’ús compartit cal netejar-lo abans i després del seu ús. 

Utilitzar baquetes pròpies. 

Polvoritzar amb aigua i sabó per aplicar-lo a la petita percussió i suports. 
 
 

4.  INSTRUMENTS DE VENT FUSTA I METALL: 

Utilitzar embocadura pròpia. 

Utilitzar canyes d’ús propi. 

Passar un solució d’aigua i sabó pel cos de l’instrument i els seus mecanismes, i assecar-lo 
completament. 
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5.  GUITARRES i BAIXOS: 

Utilitzar pues pròpies. 

Passar un solució d’aigua i sabó pel cos de l’instrument i els seus mecanismes,  i assecar-lo 
completament. 


