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Seguint  els  principis  rectors  del  Departament  d'Educació  referents  a  la  reobertura  dels  centres  educatius,  i 
segons les INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS, de juny de 2020, 
l'Escola  de  Música  Freqüències  elabora  aquest  pla  específic  amb  la  intenció  d'atendre  de  nou  de  manera 
personalitzada i presencial  el  nostre alumnat, donant suport lectiu i  acompanyament tutorial.  Els fonaments 
d'aquest  pla  són  garantir  l'educació  musical  de  l'alumnat  de  l'escola  a  partir  de  l'atenció  personalitzada, 
compaginada amb atenció grupal en els casos imprescindibles.

El Departament d'Educació preveu que els centres privats puguin decidir obrir o continuar amb el tancament. 
L'Escola de Música Freqüències es reobrirà a l'inici de la fase 2, presumiblement, doncs, el proper 1 de juny de 
2020. En el cas dels estudis de règim especial, el Departament d'Educació preveu aquesta obertura amb motiu de 
la realització de les activitats presencials imprescindibles per a la finalització dels estudis. 

El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre és de 21. La previsió 
d’alumnat  que  assistirà  presencialment  al  centre  és  de  150.  Pel  que  fa  l'organització  de  l'acció  educativa 
presencial  i  a la  planificació de les actuacions d'atenció personalitzada,  la reobertura de l'escola es  planteja 
bàsicament  per  a  activitats  educatives  individuals  setmanals  adreçades  a  alumnes  a  partir  de  6  anys. 
S'incorporaran els  grups-classe de forma presencial  en l'assignatura de combo per  a més grans de 12 anys, 
impartits a l'aula 7 de l'escola, que s'habilitarà per a aquestes sessions, i per a l'assignatura de llenguatge musical 
d'adults en grups d'un màxim de 3 alumnes del programa Bàsic, impartits a l'aula 3. Adjuntem el document 
d'horaris. Dins de l'atenció personalitzada, es contemplen accions de reforç i per facilitar el tancament emocional 
del curs a partir del 22 de juny. Aquestes es faran totes en grups d'un màxim de 7 alumnes, i els grups no seran 
en cap cas simultanis. Aquest pla de reobertura presencial es combina amb la continuïtat de l’acció telemàtica 
per a alumnes a partir de 8 anys tal i com s’està portant a terme. 

L'Escola de Música Freqüències garanteix totes les  mesures de seguretat  establertes.  En aquest  pla,  queden 
detallades, pel que fa als espais, el distanciament físic i la vulnerabilitat de tipologies específiques d’alumnat, 
professorat i personal dels centres. Com a mesures específiques, aquest pla implementa les següents:

-Els accessos al centre s'organitzaran de forma esglaonada, en els trams habituals de 30 minuts. En cadascun 
d'aquests trams, l'ordre dels moviments serà en primer lloc la sortida d'alumnat i, a continuació, l'accés dels nous 
alumnes.
-Es demana a pares i  mares no accedir a l'interior del recinte escolar, excepte en el cas de cita prèvia per a 
tràmits administratius o reunions de seguiment pedagògic.
-Serà obligatori seguir un protocol de neteja de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic a l'entrada i sortida 
de classes.
-L'ús de la mascareta serà obligatori per al personal docent. Per a l'alumnat, serà indicada a partir dels 6 anys.
-El centre respectarà una àrea de 4 m2 per alumne per mantenir el distanciament físic.
-S'extremarà la ventilació mecànica del centre, que serà constant durant tot l'horari en què hi hagi alumnat.  
-Com a mesures d'higiene, es realitzarà diàriament una neteja i desinfecció de totes les instal·lacions per part 
d'una  empresa  que  ens  certifica  la  idoneïtat  de  les  seves  tasques.  Els  instruments  d'us  compartit  (pianos, 
bateries, amplificadors) es desinfectaran entre cada classe. Per a l'alumnat d'altres instruments serà obligatori 
portar l'instrument propi. Caldrà evitar també l'ús compartit de qualsevol mena de material escolar. 


