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1. Introducció
De nou, Musicant 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 publicades per a totes les escoles reconegudes per la
Generalitat de Catalunya: “Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el
marc de la pandèmia enviat a totes les escoles” document publicat pel Departament
d’Educació i Salut el passat dilluns 30 d’agost.
Per fer front a la situació provocada pel COVID continuem amb les cinc premisses indicades
incansablement per les autoritats sanitàries:
- Ventilació.
- Mascareta.
- Distància.
- Neteja de mans i desinfecció (encara que en menor mesura).
- Grups estables. Com el curs passat, els grups d’Iniciació, de llenguatge musical i
corals es consideren grups de convivència estable.
Un element afegit, que pot ajudar a la progressiva normalització de la vida de Musicant, és
la vaccinació dels seus alumnes i llurs famílies. En aquest sentit, animem a vacunar-se des
de la franja d’edat permesa per a tal efecte, i així contribuir al control d’aquesta malaltia
que afecta a tot el món.
L’escola es compromet a organitzar les audicions, concerts i totes les activitats seguint les
normes sanitàries que en tot moment dictin els Departaments de Sanitat i d’Educació.

2. Instruccions en l’ús del vestíbul pels alumnes que entraran pel carrer
Indústria:
* El vestíbul de l’escola. En podran fer ús els alumnes que necessitin esperar-se entre
classe i classe, respectant la distància d’1,5.
* ELS PARES, deixaran els fills a la porta. La recollida haurà de ser puntual per evitar el
màxim la concentració de molts alumnes a les sortides. Hi ha una excepció que són els pares
dels alumnes d’Iniciació, que els podran acompanyar al moment de canviar-se les sabates, al
menys els primers dies.
PODRAN ENTRAR A L’ESCOLA per reunions o entrevistes, sempre amb cita prèvia, sempre
que la ventilació sigui suficient, mantenint la distància física recomanada, el rentat de
mans i amb la mascareta posada.
* Què han de fer els alumnes quan arribin a Musicant?
- Tots els alumnes han d’entrar amb la mascareta ben posada.
- Tenir cura de mantenir la distància necessària i canviar-se 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 sabatilles al vestíbul i se les emportaran a casa. Les
sabatilles no es podran quedar a l’escola fins que no millori la situació sanitària
causada per la pandèmia.

3. Instruccions pels alumnes que entraran pel carrer Fresser:
* ELS PARES, que no podran entrar, deixaran els fills a la porta que estarà oberta i entraran
sols. La sortida d’aquests alumnes també serà per la porta del carrer Fresser.
* Què han de fer els alumnes?
- Tots els alumnes a partir dels 6 anys han d’entrar obligatòriament amb la mascareta
ben posada.
- Pels alumnes de 4 o 5 anys, demanem que portin la mascareta però no és obligatòria
segons el Pla d’actuació enviat pels departament d’Educació i de Salut.
-

Es canviaran les sabates guardant la distància necessària i deixaran la bossa amb les
sabates penjades als poms de la paret de la classe Frederic Mompou.

-

Després es rentaran les mans amb el gel hidroalcohòlic.

-

Quan acabin, es canviaran les sabatilles i se les emportaran a casa.

-

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

4. Instruccions dins de l’escola:.
* Pels alumnes: Especificitats per a cada tipus de classe:
1. Classes col·lectives
A/ Classes d’Iniciació i solfeig:
* Pràcticament totes aquestes classes d’iniciació i solfeig es faran a les sales grans
això ens permetrà mantenir la distància.
* Pel que fa a la ventilació 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’utilitzarà la classe Isaac Albèniz en la que hi ubicarem els
grups menys nombrosos.
* La mascareta caldrà portar-la durant tota la classe.
B/ Corals:
* Totes les corals assajaran a l’escola.
* Les entrades i sortides s’hauran anunciat per correu-e a cada família.
* És imprescindible que portin la mascareta quirúrgica (no serveixen les
mascaretes higièniques de roba)
* Han de seguir el protocol de canvi de sabatilles i rentat de mans com s’ha
indicat.
* Han de portar el dossier de les partitures a cada assaig. Les partitures no es
podran compartir.

2. Classes individuals
A/ Classes d’instrument:
* Després de canviar-se les sabatilles, s’han de rentar les mans amb el gel
hidroalcohòlic del vestíbul. o bé el que hi ha a cada classe.
* Per ajudar la ventilació 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 dijous els alumnes de guitarra faran les classes a la
Parròquia de Sant Josep de Calassanç.
* Els alumnes i els professors portaran la mascareta quirúrgica o FFP2 posada
amb excepció dels flautistes 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 jornada, els professors desinfectaran el que calgui (cadira, pom,
teclat...)
B/ Les Cambres:
* El professor i els alumnes portaran la mascareta si l’instrument que toquen no
és la flauta.

3. Les audicions instrumentals, els concerts de Nadal i de final de curs i els
concerts que organitzem pel 25è aniversari.
* Les audicions s’organitzaran a la Parròquia de Sant Josep de Calassanç perquè, de
moment, no s’han fet les obres previstes.
* Tots els concerts nombrosos, els farem bé a la Parròquia, bé a alguna sala que
permeti guardar les distàncies.

* Pels pares: Com mantenir el contacte el més fluït possible pares/escola.
Partim de la premissa que els pares no poden entrar a l’escola, però el Pla d’actuació
obre una mica la porta amb alguna modificació respecte el pla del curs passat:
* Els pares dels infants de 4 anys se’ls permetrà l’entrada i ajudar als seus fills a
canviar-se les sabates, al menys dins el període d’adaptació.
* El pares podran demanar una entrevista telefònica o presencial trucant a la
secretaria que consensuarà la data de l’entrevista i la forma (virtual o presencial)
amb el professor corresponent.
* El mateix podran fer els professors, és a dir, podran convocar als pares per
convocar una entrevista.
* El pares podran assistir presencialment a les reunions convocades per la direcció
de l’escola sempre que el grup de pares no sigui molt nombrós, intentant recuperar,
mica en mica, la vida familiar que ha caracteritzat Musicant.
* Els pares podran assistir i és recomanable que ho facin a tots els concerts,
audicions i actes que l’escola organitzi quan l’activitat tingui l’aforament permès, la
ventilació adient i sempre amb mascareta ben posada i que tapi el nas i la boca.
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