PROTOCOL DAVANT EL COVID-19: actualitzat l’1 de setembre de 2020
Musicant ja té a punt el protocol per un bon retorn a l’escola de música. En aquesta segona
versió, s’incorporen les modiﬁcacions i ampliacions de les noves instruccions dels
Departaments d’Educació i de Salut de la Generalitat de Catalunya publicades la darrera
setmana d’agost.
Apreciació imprescindible abans d’exposar l’organització de l’escola: Musicant, no és una
acGvitat extraescolar. És una Escola de Música autoritzada pel Departament en la que una
gran part de les seves classes se succeeixen després de l’escola ordinària.
Per fer front a la situació provocada pel COVID parLm de les cinc premisses indicades
incansablement per les autoritats sanitàries:
- Distància.
- Mascareta.
- VenGlació.
- Neteja de mans i desinfecció..
- Grups estables. Els grups de les escoles de música són grups de convivència estable,
tal i com ens ha dit la inspecció del Departament d’Ensenyament

Instruccions en l’ús del vesVbul pels alumnes que entraran pel carrer
Indústria:
* El vesVbul de l’escola tot i que està previst l’espai d’espera de jocs i lectura pels alumnes, i
la taula pels pares que s’han d’esperar, mentre duri la pandèmia i les autoritats educaLves i
sanitàries no diguin el contrari, no es podrà fer ús d’aquest espai. Només s’hi podran quedar
3 o 4 alumnes (entre classe i classe).
* ELS PARES, doncs, NO PODRAN ENTRAR A L’ESCOLA i deixaran que els ﬁlls entrin sols.
Després els podreu recollir per la mateixa entrada. La recollida haurà de ser puntal perquè
no podem concentrar molts alumnes a l’entrada.
* L’Equip de direcció de l’escola ha fet una llista dels alumnes que per les complicacions
horàries, podran esperar-se al vesWbul. Aquests alumnes rebran un correu.
* Què han de fer els alumnes quan entrin?
- Tots els alumnes han d’entrar amb la mascareta ben posada.
- Entraran sols (tots els que entren pel carrer Indústria són prou grans)
- La CrisLna o el Toni, segons l’hora de la classe, els prendrà la temperatura. Més de
37,5 de febrer no es podrà accedir a l’escola.
- Guardant la distància necessària, es distribuiran pel vesWbul i es canviaran les
sabates. La bossa, amb les sabates a dins, la penjaran als penjadors dels abrics de
l’entrada.

-

Després es rentaran les mans amb el gel hidroalcohòlic i podran entrar a la classe
amb el professor que els vindrà a buscar.
Quan acabin, es canviaran les sabaGlles al vesVbul i se les emportaran a casa. Les
sabaGlles i la bossa no es podran quedar a l’escola.

Instruccions pels alumnes que entraran pel carrer Fresser:
* Quins alumnes entraran pel carrer Fresser? Els d’Iniciació i de Solfeig que tenen classe
amb l’Eulàlia.
* ELS PARES, TAMPOC PODRAN ENTRAR A L’ESCOLA i deixaran que els ﬁlls entrin sols
(exceptuant els peLts d’Iniciació I de 3 i 4 anys que els podreu acompanyar, al menys els
primers dies). Després els podreu recollir per la mateixa entrada.
* Què han de fer els alumnes?
- Tots els alumnes a parLr dels 6 anys han d’entrar amb la mascareta ben posada.
-

Els alumnes entraran sols (amb l’excepció acabada d’indicar)

-

Es canviaran les sabates guardant la distància necessària i deixaran la bossa amb les
sabates dins on els indiqui l’Eulàlia.

-

Després es rentaran les mans amb el gel hidroalcohòlic.

-

Quan acabin, es canviaran les sabaGlles i se les emportaran a casa. Les sabaGlles i la
bossa no es podran quedar a l’escola

-

No es poden desplaçar per l’escola sense tenir en compte la distància de seguretat,
per tant, no podran ni entrar ni sorLr de la classe corrent i tampoc sense
l’autorització del professor/a.

Instruccions dins de l’escola. Especiﬁcitats per a cada Lpus de classe:
1. Classes col·lecGves
A/ Classes d’Iniciació i solfeig:
* PràcLcament totes aquestes classes d’iniciació i solfeig es faran a les sales grans això
ens permetrà mantenir la distància gràcies a les cadires amb braç que ens han deixat.
* Pel que fa a la venGlació de Joaquim Serra i de Frederic Mompou (les dues classes del
fons), les ﬁnestres estaran obertes el màxim que es pugui assegurant la renovació de
l’aire i entre classe i classe la porta restarà oberta.
* Només els dijous s’uLlitzarà la classe Isaac Albèniz en la que hi ubicarem els grups
menys nombrosos. Per la venLlació es deixarà 15 minuts de separació entre grup i grup.
* La mascareta caldrà portar-la quan no es pugui mantenir la distància, com per
exemple, amb el moviment corporal ...
B/ Corals: Tots els cantaires, siguin de la coral que siguin, Gndran l’assaig a una de les
dues Parròquies que tenim a l’entorn. En aquests espais Lndrem la distància i la
venGlació assegurades
* Per cantar caldrà que porLn la mascareta quirúrgica (no serveixen les quoLdianes) i
segons les darreres instruccions no caldrà que porLn la pantalla facial (si algú la vol, la
podeu comprar per 5€).

o El Cor Jove assajarà a la Parròquia de Sant Joan Bosco (Avinguda Meridiana)
o Quan entrin, s’han de rentar les mans amb el gel hidroalcohòlic preparat.
o Han de portar el dossier de les parGtures. Les parLtures no es podran
comparLr.
o El Cor de Pares assajarà a la Parròquia de Sant Josep de Calassanç (Carrer Joan de
Peguera)
o Quan entrin, s’han de rentar les mans amb el gel hidroalcohòlic preparat.
o Han de portar el dossier de les parGtures. Les parLtures no es podran
comparLr.
o Les dues corals infanLls (mitjans i grans) assajaran a la Parròquia de Sant Josep de
Calassanç (Carrer Joan de Peguera)
Aquestes dues corals caldrà que:
o Quan entrin a la Parròquia, es distribuiran pel vesWbul guardant la distància de
seguretat i es canviaran les sabates, deixant la bossa amb les sabates allà on
l’Eulàlia els indiqui.
o Després es rentaran les mans amb el gel hidroalcohòlic i amb molta calma
podran entrar a l’assaig.
o El primer dia s’indicarà la distribució dels cantaires dins la nau gran de la
Parròquia.
o Els cantaires del grup gran de la coral infanLl han de portar el dossier de les
parGtures. Les parLtures no es podran comparLr.
o Al ﬁnalitzar l’assaig, es canviaran les sabaGlles i se les emportaran a casa
juntament amb el dossier de parGtures.
o Els cantaires se’ls ha de recollir a la mateixa Parròquia.
C/ Grup Instrumental:
* La sessió es realitzarà a la mateixa Parròquia de Sant Josep de Calassanç just després
de l’assaig de la coral.
* Han de portar el carilló cada divendres.
* Els pares els recollireu allà.
2. Classes individuals
A/ Classes d’instrument:
* Després de canviar-se les sabaLlles, s’han de rentar les mans amb el gel
hidroalcohòlic de l’entrada o bé el que hi ha a cada classe.
* Per ajudar la venGlació de les classes: cada professor treballarà amb dues aules i
canviarà d’aula després de cada alumne. Així les classes s’airejaran durant 35 o 40
minuts.
* Per necessitats d’espai, els dilluns els alumnes de violí/viola faran les classes a la
Parròquia de Sant Josep de Calassanç.
* Per necessitats d’espai, els dijous els alumnes de ﬂauta faran les classes a la
Parròquia de Sant Josep de Calassanç.
* Els alumnes i els professors portaran la mascareta posada amb excepció dels
ﬂauLstes que tenen un tractament especial.

* La distància de 1,5m entre alumne/professor es podrà respectar per la mida de les
classes.
* Per les classes de ﬂauta, una pantalla separarà l’alumne de l’Oriol. Ambdós portaran
la mascareta quan no toquin la ﬂauta.
* Al ﬁnalitzar la classe, els professors desinfectaran el que calgui (cadira, pom, teclat...)
i els alumnes podran canviar-se les sabates (si ja no tenen cap més
B/ Les Cambres:
* Hem organitzat les cambres a les classes grans perquè manLnguin la distància i la
venGlació sigui fàcil de realitzar.
* El professor i els alumnes portaran la mascareta si l’instrument que toquen no és la
ﬂauta.
C/ L’orquestra:
* Com sempre es farà a L’Alchemica.
* Els alumnes aniran directament a l’Alchemica.
* Els alumnes de violí, viola i violoncel estaran asseguts a una distància de 1,5 entre ells
i les ﬂautes se situaran a una distància més gran i el més allunyats possible.
* El professor i els alumnes portaran la mascareta si l’instrument que toquen no és la
ﬂauta.
* Cada membre de l’orquestra cada setmana ha de portar el seu faristol i el seu dossier
de les parGtures.
* L’Andreu acompanyarà els alumnes que canten a la coral infanLl de grans de
l’Alchemica a la Parròquia de Sant Josep de Calassanç per fer l’assaig de la coral.
ManLndrem actualitzat el protocol sempre que les autoritats educaLves i sanitàries ens ho
indiquin.
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