
PLA DE RETORN  AL  JUNY ( Fase 2)  

 

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny 
i només hi haurà retorn presencial, amb caràcter voluntari, pels alumnes 
que preparen proves d'accés a GP i GS i alumnes pendents de setembre.  

La Direcció enviarà una nota als pares i alumnes implicats,  explicant  les 
mesures i protocols de seguretat ( dins i fora del centre ) i els requisits que 
marca el document   “ Instruccions per a l’ organització de l’ obertura dels 
centres educatius “ enviat per Departament d’ Educació de la Generalitat 
de Catalunya. 

La Direcció informarà al Consell Escolar i publicarà aquest document al 
web del centre. 
 
  
 

1. Alumnat  
Classes col·lectives de llenguatge, harmonia i audició amb 15 alumnes 
com a màxim  i respectant les distàncies de seguretat. 

Classes  individuals d’instrument,  

Assajos individuals amb els repertoristes. 

 
Nombre d'alumnes : 16  

 
2. Personal del centre. Professorat i personal d’administració i serveis.  

Tot el personal implicat en aquest primer retorn a les aules tindrà el permís 
del seu titular. 

La secretaria del centre estarà oberta en el seu horari habitual però només 
atendrà d'un en un, respectant les distàncies i mesures de seguretat, i 
amb petició hora prèvia ( preferiblement ). La cua d'espera per entrar a 
secretària es farà a l'exterior de l'edifici.  

L'ocupació màxima a secretaria serà de 3 persones, respectant les 
distàncies de seguretat. 

Als matins, amb permís de Direcció, també es podran fer reunions i 
el  professorat podrà anar a buscar material per preparar la tornada al 
setembre ( respectant sempre les distàncies i les mesures de seguretat). 



Llistat del personal:   
 

Montserrat Rof,  secretària  

Paquita Luque, conserge 

Anna Maria Piera, Directora i professora Audició ( per preparar les proves 
d'accés a 1r GP ) 

Francesc Hormigon, professor llenguatge ( per preparar les proves 
d’accés a 1r GP ) 

Marc Vidal, professor harmonia i percepció auditiva ( per preparar als 
alumnes que es presenten a GS) 

Josep M. Sauret, professor llenguatge ( per preparar als alumnes  que es 
presenten a les proves d’accés a 2n de GP  ) 

Martí Ventura, professor llenguatge ( per preparar als alumnes que es 
presenten a les proves d’accés a 4rt de GP  ) 

Mireia Quintana, professora violoncel ( en substitució del professor Antoni 
Perramon, major de 65 anys ) 

Joan Collell, professor contrabaix  

Ferran Besalduch , professor saxo  

Rosario Caselles, professora guitarra  

Marta Poal , professora piano   

Eduard Herrero , professor violí  

Maria del Pûig Grau, professora piano   

Daniel Rubies, professor guitarra  

Candelaria Cabrera, professora piano   

Francesc Hormigon, professor piano  

Almudena Jambrina, professora oboè  

Jordi Masó, repertorista 

Raquel Portales, repertorista 

 

 
3. Espais i grups.   
 

• Reforç de llenguatge per les proves d'accés a 1r GP: Sala d’ Actes  

• Reforç de llenguatge per les proves d'accés a 2n GP: Aula 14 

• Reforç de llenguatge per les proves d'accés a 4rt GP: Aula 15 

• Reforç d’audició per les proves d'accés a 1r GP: Sala d'Actes 



• Reforç d’ harmonia/ percepció auditiva per les proves d'accés a GS: Aula 
14 

• Piano Marta Poal: Sala d’ Actes 

• Piano Candelaria  Cabrera: Aula 2 

• Piano Francesc Hormigón, Aula 21 

• Violoncel Mireia Quintana: Aula 21. 

• Violí Eduard Herrero: Aula  13 

• Saxo Ferran Besalduch: Sala d’actes 

• Guitarra Rosario Caselles: Aula 13 

• Guitarra Daniel Rubies: Aula 15 

• Contrabaix Joan Collell: Aula 13 

• Piano Maria del Puig Grau: Aula 20 

• Oboè Almudena Jambrina: Aula 20 

• Jordi Masó, repertorista: Sala d’actes (dimecres), Aula 20 (divendres) 

• Raquel Portales, repertorista: Aula 21 

 
Els alumnes i professors sempre empraran la mateixa aula per evitar 
contagis. 

S’empraran les aules grans i mitjanes de l’escola. 

 
Es deixarà un temps de 15 minuts ( aprox ) entre classes per tal de 
ventilar. 

 
Delimitació dels espais:  

Lavabos: Fer servir el més proper i mantenint les distàncies de seguretat 
( amb només 1 persona en el seu interior ) 

Secretaria: Aforament màxim de 3 persones i atenció al públic d'un en un 

Biblioteca: Aforament limitat a 4 persones 

Sala de professors: Aforament limitat a 3 persones. Per manipular 
partitures es recomana l’ús de guants. 

Aules estudi: Utilització  individual i sota la supervisió de la conserge. 

Punt d’ higiene als passadissos: 1 a cada planta per fer neteja de mans 
abans d'entrar a les aules ( en el cas que  els lavabos estiguin ocupats ) 

 

 

 



4. Fluxos de circulació.  
 

Tots els usuaris del centre circularan per l’interior del centre fent ús de 
mascaretes.  

 
La conserge del centre s’ encarregarà d’ informar als usuaris abans 
d'entrar a l’ edifici i de controlar les visites a secretaria. 

 
a. Entrades i sortides  

En el cas de les classes grupals de reforç,  el professor anirà a buscar el 
grup classe i els farà accedir al recinte respectant les distàncies de 
seguretat i en acabar la classe vetllarà perquè la sortida també sigui 
ordenada. Abans d’accedir a l’aula hauran de fer la desinfecció de mans 
amb gel hidroalcohòlic. 

En el cas de la classe individual de reforç ( instrumental i d’ assaig amb el 
repertorista) serà el mateix alumne qui accedeix al centre i s’espera a 
l’exterior de l’aula esperant el seu torn, i entrarà prèvia desinfecció de 
mans ( no sabem si podrem utilitzar l’ entrada de Conservatori  al mes de 
juny perquè el Teatre encara està tancat ) 

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i 
sortides del centre es faran en diferents horaris i de forma esglaonada per 
evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat.  

Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels alumnes a l’escola el farà 
una única persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran 
de guardar també les distàncies fora de les instal·lacions 

 
b. Circulació dins del centre  

 
Tots els usuaris del centre circularan per l’interior fent ús de mascaretes. 
Un cop dins l’aula es podrà prescindir de la mascareta sempre que s’ 
asseguri la distància de seguretat.  

 
Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin 
en els 
passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància 
física. 

 
No es podrà utilitzar l'ascensor ( només en cas de necessitat i una sola 
persona ). 

 
Hi haurà Punts d’ higiene als passadissos per evitar aglomeracions als 
lavabos a l’ hora de fer les neteges de mans. 

 
 
 

 
 



5. El material  
No es distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles 
( els alumnes hauran de portar el seu material de casa ). 

S’evitarà la manipulació d’instruments o material comú que pot generar 
risc de contagi. 

Professor i alumne utilitzaran el seu propi instrument. 

En el cas dels pianistes el teclat serà desinfectat abans i després de cada 
ús. A ser possible el professor farà les explicacions de paraula, sense fer 
ús  del mateix teclat que l'alumne 

Per poder afinar els instruments com els de corda, abans es farà una 
neteja extra de mans. 

Els faristols de les aules es netejaran després de cada ús.  

Els faristols dels alumnes es netejaran a casa. 

 
6. Horaris  

Organitzats per coincidir el menys nombre possible de persones dins de 
l'edifici. 

 
Horaris de cada professor i matèria: 

 

• Reforç de llenguatge per les proves d'accés a 1r GP: Sala d’ Actes, els 
divendres de les 18h a 19h 

• Reforç d’Audició per les proves d'accés a 1r GP: Sala d’ Actes, els 
divendres de 19h a 20h 

• Reforç de llenguatge per les proves d'accés a 2n GP: Aula 14, dimarts, 
dijous i divendres de 18h a 21h.  

• Reforç de llenguatge per les proves d'accés a 4rt: Aula 15, divendres de 
17h a 19h 

• Reforç d’ harmonia/ percepció auditiva per les proves d'accés a GS: Aula 
14, dilluns de 17h a 19h. 

• Piano Marta Poal: Sala d’ Actes dijous 17h30 a 18h30 

• Piano Candelaria  Cabrera: Aula 2, dimarts 9 juny 11h-13h i dilluns 15 
juny de 11h a 13h i divendres 19 juny de 11h a 13h. 

• Piano Francesc Hormigon, Aula 21, divendres de 16.45  a 17.45 
• Violoncel Mireia Quintana: Aula 21. Dimarts 16 de 16h a 17h30 

• Violí Eduard Herrero: Aula  13,  dimecres de 18.00 a 20.00 

• Saxo Ferran Besalduch: Sala d’actes, dimecres 10 a 11h classe de saxo 
alumne de 1r GP; 11 a 11:30h classe amb el pianista acompanyant (Jordi 
Masó) 



• Guitarra Rosario Caselles: Aula 13, divendres de les 17h a les 18h 

• Guitarra Daniel Rubies: Aula 15, dimecres 18h a 20h 

• Contrabaix Joan Collell: Aula 13, dijous de 18h a 20h 

• Piano Maria del Puig Grau: Aula 20  dimarts a les 17h a 19h 

• Oboè Almudena Jambrina: Aula 20, divendres de 17h a 20h 

• Raquel Portales, repertorista: Aula 21, dimecres 10 juny de 16h a 19h30  i 
dimarts 16 de juny de 16h a 19h30  

• Jordi Masó, repertorista: Sala d’actes, dimecres d’11h a 11.30h amb 
alumne de saxo de 1r GP i Aula 20, divendres de 18h a 20h amb alumnes 
d’oboè. 

 
7. Protocols dins l’aula 
 

La Direcció ho notificarà a tots els alumnes i personal del centre implicat 
en aquesta primera tornada al juny. 

 
a) Classe individual d’instrument 

 
• L’alumne s’espera a fora l’aula fins que li toqui el seu torn  
• Rentat de mans i desinfecció abans de començar la classe i un cop 

acabada amb el gel que hi haurà a l’aula 
• Mantenir el distanciament de 2m   
• Ús de mampara protectora ( en casos necessaris ) 
• Evitar compartir material (instrument, partitures, etc.)  
• Instruments de teclat: cal desinfectar el teclat abans i després de 

cada classe 
• En el cas dels Instruments de vent i cant: l’alumnat netejarà 

l’instrument a fora del recinte del centre o a casa i el professor 
desinfectarà el terra de l'aula un cop acabada la classe  

• En cas de detectar simptomatologia sospitosa s’enviarà l’alumne/a 
casa  

• El professorat tindrà un control dels contactes que ha tingut al llarg 
del dia  

 
b) Classes col·lectives 

• L’alumne s’espera a fora l’aula fins que li toqui el seu torn  
• Rentat de mans i desinfecció abans de començar la classe i un cop 

acabada amb el gel que hi haurà a l’aula 
• Mantenir el distanciament de 2m   
• Ús de mampara protectora ( en casos necessaris ) 
• Evitar compartir material (instrument, partitures, etc.)  
•  Caldrà desinfectar el teclat abans i després de cada classe 
• En cas de detectar simptomatologia sospitosa s’enviarà l’alumne/a 

casa  
• El professorat tindrà un control dels contactes que ha tingut al llarg 

del dia  



 
8. Comunicació dins del centre 
 

A cada aula i als passadissos del centre es penjarà la normativa bàsica 
sobre mesures d'higiene i desinfecció de les aules. 

 
 


