
Pla d'organització de centre de l'Escola de Música Freqüències 
per al curs 2020-21

D'acord amb les INSTRUCCIONS PER AL CURS 2020-2021 DELS CENTRES EDUCATIUS DE CATALUNYA i el PLA 
D'ACTUACIÓ PER AL CURS 2020-2021 PER A CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC DE LA PANDÈMIA PER COVID-
19, l'Escola de Música Freqüències elabora aquest  Pla d'organització de centre amb l'objectiu de buscar 
l'equilibri entre protecció de la salut de les persones al centre educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i 
el  dret  de  tots  els  infants,  joves  i  adults  a  rebre  una educació  de qualitat.  Aquest  Pla té  un caràcter 
provisional que s'adaptarà a les circumstàncies d'evolució de la pandèmia.

1. Organització pedagògica

El  principi  rector d’aquest  Pla d’organització és garantir  la màxima presencialitat  de tot  l’alumnat,  fent 
especial  èmfasi  en els  agrupaments  d’alumnes que siguin  estables  durant  tot  el  curs  per  establir  amb 
facilitat la  traçabilitat en cas de contagi.  Pel  que fa a les activitats complementàries,  s'impartiran en la 
mesura  del  possible  sempre  segons  la  situació  epidemiològica.  Pedagògicament,  l'escola  té,  doncs,  la 
intenció d'atendre de manera personalitzada i presencial la totalitat de l'alumnat, sempre dins del marc de 
les mesures que dicti l'administració a cada moment. Els fonaments d'aquest  Pla són garantir l'educació 
musical  de  l'alumnat  a  partir  de  l'atenció  individual,  compaginada  amb atenció  grupal.  En  el  cas  d’un 
hipotètic confinament, les classes es realitzaran de manera telemàtica. 

2. Organització de grups d'alumnes, professionals i espais

El nombre de professionals (docents i no docents) que farà atenció presencial al centre és de 21. La previsió 
d’alumnat que assistirà presencialment al centre és de 150. Pel que fa a l'organització de l'acció educativa 
presencial i a la planificació de les actuacions d'atenció personalitzada, l'obertura de l'escola es planteja per 
a tota l'activitat educativa, tant individual com grupal. L'escola defineix com a grups estables de convivència 
les agrupacions de llenguatge musical i de combo. Les famílies, o directament l'alumne si és major de 18 
anys, han de fer-se responsables de l'estat de salut dels seus fills  i  filles: a l'inici  del  curs signaran una 
declaració responsable on es comprometen a no portar l'infant o adolescent al centre educatiu en cas que 
presenti o hagi presentat simptomatologia compatible amb la COVID-19.

3. Organització d'horaris i gestió d'entrades i sortides

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 
tràmits administratius o reunions de seguiment pedagògic. Adjuntem la graella provisional d'horaris.

4. Pla d'actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19

En el cas de detectar que una persona comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19, 
serà conduïda a un espai d’ús individual (l'aula 1), on quedarà aïllada. Es contactarà amb la família o amb el 
seu grup de convivència perquè el vinguin a buscar. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà al 
061. Finalment, el centre contactarà amb el Servei Territorial d'Educació i, a través d'ells, al Servei de Salut 
Pública.



5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció

L'Escola  de  Música  Freqüències  garanteix  totes  les  mesures  de  seguretat  establertes.  Com  a  mesures 
específiques, aquest Pla implementa les següents:
-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 2,5 m2 per alumne per mantenir el distanciament físic.
-S'extremarà la ventilació mecànica del centre.
-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 i la resta de material d'ús compartit (pianos, bateries, amplificadors) es desinfectaran entre 
cada classe. Per a l'alumnat d'altres instruments d’ús exclusiu serà obligatori portar l'instrument propi. Dins 
del  conjunt  d’actuacions  de  sensibilització  que  el  centre  portarà  a  terme  sobre  mesures  higièniques, 
l'alumnat a partir dels 12 anys col·laborarà a l'acabar la seva classe en la neteja de superfícies i instruments 
de l'espai que ha utilitzat.

Vilanova i la Geltrú, 23/07/2020


