
	
Pla	d’obertura	de	centre	

Escola	Municipal	de	Música	Llavaneres	–	Juny	2020	
	
	
Seguint	les	instruccions	rebudes	des	del	Departament	d’Educació	de	la	Generalitat	
de	 Catalunya	 per	 a	 l’organització	 de	 l’obertura	 dels	 centres	 educatius,	 per	 al	
desplegament	del	Pla	d’obertura	de	centres	educatius	en	fase	2	de	la	desescalada	
en	 la	 finalització	 del	 curs	 2019-2020	 i	 per	 a	 l’organització	 i	 funcionament	 dels	
centres	i	els	estudis	del	curs	2020-2021,	aprovat	pel	PROCICAT	en	data	20	de	maig	
de	2020	s’elabora	el	següent	Pla	d’obertura	de	centre.	
	
Està	previst	que	la	zona	sanitària	que	pertanyem,	l’Àrea	Metropolitana	Nord,	entri	
en	fase	2	el	proper	8	de	juny.	Tot	i	que	l’activitat	lectiva	continuarà	sent	telemàtica	
fins	a	final	de	curs,	el	19	de	juny,	s’ha	decidit	amb	el	nostre	titular,	l’Ajuntament	de	
Sant	Andreu	de	Llavaneres,	 i	d’acord	amb	els	professors	del	centre,	una	obertura	
parcial	del	centre	per	a	realitzar	algunes	activitats	concretes.	
	
Aquestes	 activitats	 presencials,	 siguin	 per	 alumnes	 o	 famílies,	 es	 faran	 seguint	
totes	 les	 mesures	 de	 protecció	 i	 prevenció	 indicades	 des	 del	 Departament	
d’Educació	de	la	Generalitat	de	Catalunya	i	les	de	l’Ajuntament	de	Sant	Andreu	de	
Llavaneres,	organitzades	com	es	detallarà	en	el	punt	1	d’aquest	pla	d’obertura	del	
centre,	per	tal	de	garantir	la	seguretat	tant	dels	alumnes	i	família,	com	del	personal	
docent	i	PAS.	
	
	
	 	



1. Organització	de	l’acció	educativa	presencial	
	
1.1.	Activitats	dins	del	centre	
	
Entre	el	8	 i	 el	19	de	 juny	 l’única	activitat	que	es	 realitzarà	dins	del	 centre	 seran	
sessions	de	 tutoria,	per	 tal	de	 fer	 la	valoració	del	 treball	 realitzat	per	 l’alumne	al	
llarg	del	curs	i	organitzar	els	horaris	pel	curs	següent.	
	
En	 molts	 casos	 aquesta	 tutoria	 ja	 es	 farà	 de	 forma	 telemàtica,	 però	 aquells	
professors	que	ho	sol·licitin	ho	podran	fer	de	forma	presencial	 i	 individualitzada,	
sempre	i	quan	es	compleixin	les	mesures	que	s’indiquen	a	continuació.	
	
Es	preveu	que	hi	assisteixin	un	total	de	4	professors	al	llarg	de	les	dues	setmanes.	
S’organitzarà	un	calendari	per	tal	de	repartir	les	tutories	fent	que	els	professors	no	
coincideixin	de	dia	dins	del	centre.		
	
Mesures	generals	d’organització,	protecció,	prevenció	 i	higiene	per	 l’activitat	que	
es	realitzi	dins	del	centre:	
	

• Els	 convocats	 hauran	 d’arribar	 al	 centre	 poc	 abans	 de	 l’hora	 concertada.	
Just	per	tenir	temps	de	rentar-se	les	mans.	

• En	 les	 tutories,	 hi	 podran	 accedir	 l’alumne/a	 amb	 un	 màxim	 dos	
acompanyants.	

• Les	persones	que	accedeixin	al	centre	ho	hauran	de	fer	amb	mascareta.		
• S’habilitarà	l’aula	de	l’Auditori	amb	el	mobiliari	indispensable	per	portar	a	

terme	la	sessió.	
• A	l’entrada	del	centre	i	a	l’aula	hi	haurà	gel	hidroalcohòlic.	
• A	 les	 aules	 es	mantindrà	una	distància	de	 seguretat	 entre	 el	 professorat	 i	

l’alumne	o	família.	
• El	personal	de	suport	vetllarà	perquè	no	hi	hagi	coincidència	d’usuaris	als	

passadissos	 i	 als	 lavabos	 per	 tal	 d’evitar	 aglomeracions	 i	 mantenir	 la	
distància	física.	

• S’evitarà	 la	 manipulació	 de	 material	 comú	 per	 tal	 d’evitar	 possibles	
contagis.	

• Preferiblement	la	tutoria	es	realitzarà	amb	la	porta	i	finestra	obertes,	per	tal	
de	 tenir	 una	 constant	 ventilació.	 En	 cas	 de	 que	 no	 sigui	 possible,	 un	 cop	
l’alumne	o	família	hagi	sortit	de	l’aula	es	procedirà	a	ventilar	l’aula	al	menys	
10	minuts.	

• Entre	sessions	de	tutoria	es	realitzarà	una	desinfecció	del	mobiliari	usat.	
• Si	 es	 programen	 dues	 o	 més	 sessions	 de	 tutoria,	 es	 programaran	 tenint	

present	els	minuts	de	ventilació	i	desinfecció	de	l’espai.	
• Un	 cop	 finalitzada	 la	 tutoria,	 l’alumnat	 i/o	 els	 acompanyants	 no	 podran	

romandre	al	centre.	
	
A	partir	del	13	de	 juliol	 i	 el	que	 resti	de	mes,	 es	 realitzaran	assajos	amb	 les	 tres	
alumnes	 que	 participaran	 al	 cicle	 de	música	 de	 Can	 Caralt,	 que	 es	 realitzarà	 els	
divendres	del	mes	d’agost.		
	



La	 seva	 intervenció	 musical	 serà	 individual,	 i	 per	 tal	 de	 preparar-la	 de	 forma	
adient,	 es	 realitzaran	 les	 sessions	 de	 treball	 amb	 el	 professor	 corresponent.	 En	
total	seran	3	alumnes	i	2	professors.		
	
Es	 respectaran	 les	 mesures	 esmentades	 per	 la	 tutoria,	 afegint	 la	 desinfecció	 de	
l’instrument	i	material	utilitzat	al	finalitzar	la	sessió.	
	
1.2.	Activitats	a	l’exterior	del	centre	
	
Dimarts	 9	 de	 juny	 la	 professora	 de	 bateria	 ha	 sol·licitat	 poder	 fer	 una	 classe	
presencial	als	alumnes	del	centre.	Tot	i	que	la	majoria	han	pogut	treballar	de	forma	
setmanal	 de	 forma	 telemàtica,	 les	 característiques	 sonores	 de	 la	 bateria,	 a	
diferència	de	la	resta	d’instruments,	han	fet	que	aquest	contacte	no	fos	en	directe	
sinó	a	través	d’intercanvi	de	vídeos.	Aquest	perjudici	es	voldria	compensar	oferint	
la	possibilitat	als	alumnes	de	fer	una	darrera	classe	presencial	voluntària	abans	de	
finalitzar	el	curs.	A	més,	hi	ha	dues	alumnes	que	no	han	disposat	de	l’instrument	a	
casa	i	per	tant	no	han	pogut	estudiar	des	de	mitjans	de	març.	
	
S’oferirà	fer	aquesta	classe	presencial	als	8	alumnes	de	bateria	del	centre.	Totes	les	
classes	d’aquesta	jornada	seran	individuals,	i	s’organitzarà	un	horari	per	tal	de	que	
no	coincideixin	els	alumnes.		
	
Per	altra	banda,	un	dels	conjunts	de	l’escola,	Absolut,	participarà	amb	un	concert	el	
divendres	 17	 de	 juliol,	 dins	 els	 actes	 de	 Festa	Major.	 Per	 poder	 preparar	 aquest	
concert	serà	necessari	fer	assajos	de	forma	regular	durant	el	que	resta	del	mes	de	
juny	i	la	primera	quinzena	de	juliol.	El	nombre	d’alumnes	participants	serà	d’entre	
5	i	8.	
	
Aquestes	activitats	hem	cregut	adient	que	es	realitzin	a	 l’exterior	de	 l’escola,	a	 la	
placeta	de	Can	Caralt.	És	un	espai	que	reduirà	el	risc	de	contagi,	a	més	d’adequar-
se	a	les	necessitats	per	fer	aquest	tipus	d’assajos.	
	
Mesures	generals	d’organització,	protecció,	prevenció	 i	higiene	per	 l’activitat	que	
es	realitzi	a	l’exterior	del	centre:	
	

• Els	convocats	hauran	d’arribar	a	l’espai	habilitat	per	fer	l’activitat	poc	abans	
de	l’hora	concertada.	Just	per	tenir	temps	de	rentar-se	les	mans.	

• Hi	 haurà	 disponible	 gel	 hidroalcohòlic	 i	 es	 realitzarà	 una	 neteja	 de	mans	
abans	i	després	de	l’assaig.		

• Els/les	 alumnes	 convocats	 accediran	 al	 recinte	 de	 Can	 Caralt	 amb	
mascareta,	 però	 no	 serà	 necessària	 durant	 l’assaig,	 ja	 que	 es	 garantirà	 la	
distància	física	entre	alumnes,	o	entre	professor	i	alumne.	En	cas	que	no	es	
pugui	 mantenir	 aquesta	 distància,	 el	 professor	 mantindrà	 la	 mascareta	
posada.	

• S’evitarà	 la	 manipulació	 de	 material	 comú	 per	 tal	 d’evitar	 possibles	
contagis.	

• Abans	 i	 en	 l’acabar	 l’assaig	 es	 farà	 una	 desinfecció	 dels	 instruments,	
material	 i	mobiliari	propietat	del	 centre.	Es	 recomanarà	 la	higiene,	 que	 ja	
hauria	de	ser	habitual,	dels	instruments	propietat	dels	alumnes.	



• Els/les	alumnes	podran	accedir	al	centre	per	anar	al	 lavabo	 i	complint	 les	
mesures	estipulades	de	dins	del	centre.	

	
	
2. Requisits	sanitaris	per	poder	accedir	al	centre	

Per	assistir	al	centre	educatiu,	infants	i	personal	docent	i	no	docent	ha	de	complir	
els	següents	requisits:		

• Absència	 de	 simptomatologia	 compatible	 amb	 la	 COVID-19	 (febre,	 tos,	
dificultat	 respiratòria,	 malestar,	 diarrea...)	 o	 amb	 qualsevol	 altre	 quadre	
infecciós.		

• No	convivents	o	contacte	estret	amb	positiu	confirmat	o	simptomatologia	
compatible	en	els	14	dies	anteriors.		

• Calendari	vacunal	al	dia.		

En	cas	que	l’infant	presenti	una	malaltia	crònica	d’elevada	complexitat	que	pugui	
augmentar	 el	 risc	 de	 gravetat	 en	 cas	 de	 contraure	 la	 infecció	 per	 SARS-CoV2,	 es	
valorarà	 de	 manera	 conjunta	 –amb	 la	 família	 o	 persones	 tutores	 i	 el	 seu	 equip	
mèdic	de	referència–,	la	idoneïtat	de	reprendre	l’activitat.		
	
En	el	cas	del	personal	docent	i	no	docent	del	centre	educatiu	no	podran	assistir	
les	persones	de	risc	elevat	de	malaltia	greu	per	coronavirus.	Les	condicions	de	risc	
són	 tenir	més	de	60	anys	 i/o	patir	malalties	 cròniques,	 com	hipertensió	 arterial,	
diabetis,	problemes	cardíacs,	pulmonars,	hepàtics	o	renals,	les	immunodeficiències	
i	 les	 dones	 embarassades.	 En	 aquest	 cas	 haurà	 de	 fer	 totes	 les	 atencions	
exclusivament	de	forma	no	presencial.	
	
El	personal	del	centre,	professorat	i	PAS,	haurà	de	signar	la	declaració	responsable	
on	es	declara	el	compliment	dels	requisits:		

-	absència	de	simptomatologia	compatible	amb	la	COVID-19.	
-	informar	de	l’aparició	de	qualsevol	cas	en	l’entorn	familiar.	
-	mantenir	un	contacte	estret	amb	el	centre	davant	de	qualsevol	incidència.		
	

	
3. Comunicació	i	aplicació	del	pla	
	
Aquest	pla	d’obertura	del	centre	estarà	a	la	disposició	de	la	Inspecció	d’Educació.	
	
El	 director	 n’informarà	 al	 Consell	 Escolar	 i	 el	 publicarà	 a	 la	 web	 del	 centre	
ajllavaneres.cat/emm.	
	
	
	
	
Sant	Andreu	de	Llavaneres,	4	de	juny	de	2020	
	
Marcel	Ferrer	Rovira	
Director	


