
 

 

 
 
 

 
ORGANITZACIÓ I PROTOCOL PREVENCIÓ COVID  

CURS 21-22 
APROVAT EN CONSELL ESCOLAR DEL DIA 27-9-21 

 
Seguint les instruccions del departament d’educació de la Generalitat de 
Catalunya i de l’Ajuntament de Manresa, hem previst el següent pla 
d’organització pel curs 21-22: 
 
PREVENCIÓ  

 • Tots els i les alumnes hauran de presentar el document de Declaració 
Responsable (adjunt en el correu d’aquesta circular) signat per les 
famílies el primer dia de curs i l’hauran d’entregar al professora/a o 
tutor/a. 

 • Les famílies amb alumnes de 12 o més anys hauran de presentar el 
certificat de vacunació per gestionar el confinament del grup, si es 
dona el cas. 

 • Els alumnes a partir dels 6 anys hauran d’accedir al conservatori amb 
mascareta. 

 • Els alumnes hauran d’accedir al conservatori amb mascareta. 
 • Els pares i les mares hauran d’esperar a fora del centre a excepció 

que l’alumne/a hagi de ser acompanyat fins l’aula (especialment els 
alumnes petits de Nadons, Infants, Sensi, etc. En aquest cas, només 
podrà ser acompanyat/da per un dels dos pares i aquest/a haurà 
d’estar sa, sense simptomes de covid i si pot ser amb la pauta 
completa de vacunació. 

 • A l’entrada del centre hi haurà gel hidroalcohòlic per a la desinfecció 
de mans. 

 • Les entrades al centre es faran per una de les tres portes de la plaça 
Montserrat i les sortides per una altra porta de la mateixa plaça.  

 • Als espais comuns es procurarà mantenir un ambient de poca 
circulació, distància, silenci i respecte. 

 
LES CLASSES 

 • Les classes individuals podran començar amb normalitat, respectant 
les mesures higièniques  i distàncies de seguretat. Els alumnes i 
professors hauran d’anar amb mascareta. Els alumnes d’instruments 
de vent es podran treure la mascareta per tocar. 

 • Les classes de llenguatge musical, harmonia, i resta de col·lectives 
teòriques: podran començar amb normalitat ja que són grups 
estables. Aquestes classes acabaran 5 minuts abans per a ventilar els 
espais. 

 • Es considera grup de convivència estable el grup classe de referència 
de l'alumnat. Al conservatori ja tenim organitzats els grups de 
convivència estable en un espai referent. Per tant, el nombre màxim 
d'alumnes d'un grup estable de convivència és el d'alumnat 
matriculat per a aquell grup classe. 

 • Per a les agrupacions orquestrals i corals  



 

 

 o Farem els assaigs amb el grup sencer si l’aforament ho 
permet.(Auditori, polivalent o aula biblioteca) 

 o Farem grups parcials si l’espai no ho permet. 
 

ASCENSORS 
 • L’ús dels ascensors queda restringit al trasllat d’instruments grans i 

consergeria. 
 
 
QUOTES 

 • En el cas que es detecti un positiu i s’hagi de confinar tota la classe, 
posarem els mitjans per gravar les classes i enviar-les al grup, o bé 
oferir-les en streaming pels alumnes que es puguin connectar, o tot. 
plegat. En qualsevol cas atendrem al grup classe de manera 
telemàtica. Per aquest motiu no es retornaran quotes. 

 
 
 
 
 
EN CAS DE DETECCIÓ D’UN POSITIU,ALUMNE,PROFESSOR O ALTRES 
 
En el cas que dintre del nostre conservatori es detecti alguna persona amb 
símptomes, el protocol serà el següent: 

 • Assegurar-nos si les persones afectades estan vacunades. 
 • El professor del grup o el professor tutor avisaran a direcció. 
 • Aïllarem l’alumne/professor/o altres en un espai reservat. 
 • En el cas que sigui un alumne avisarem al pare/mare/tutor legal 

perquè vinguin a buscar-lo. 
 • Podreu consultar tot el protocol al document 

Salut/escola/famílies de la Generalitat que penjarem a la web 
del Conservatori properament. 

 
 


