
 

Benvolgudes i benvolguts, 

Us donem la benvinguda al nou curs acadèmic 2020-2021, tot proposant-nos que 
malgrat la conjuntura social que ens toca viure sigui motivador, enriquidor i profitós. 

A continuació us donem algunes informacions importants de caràcter general: 

CALENDARI ESCOLAR 2019-2020 
❖ 14 de setembre: Inici del curs escolar. 
❖ 12 d’octubre: Festiu 
❖ 2 de novembre: Dia festiu de lliure disposició. 
❖ 7 de desembre: Dia festiu de lliure disposició. 
❖ 8 de desembre: Festiu. 
❖ 21 i 22 de desembre: Concerts de Nadal. 
❖ Del 22 de desembre fins el 7 de gener: Vacances de Nadal. 
❖ 19 de febrer: Dia festiu de lliure disposició. 
❖ Del 27 de març al 5 d’abril: Vacances de Setmana Santa. 
❖ 30 d’abril: Dia festiu de lliure disposició. 
❖ 18 de juny: Fi de curs. 

FUNCIONAMENT DEL CENTRE I ASPECTES A TENIR EN COMPTE 
El centre romandrà obert de 9h a 22h. Aquest és l’horari d’atenció administrativa: 

DILLUNS: 9.30h - 13.30h i  de 17.30h a 19h 
DIMARTS: 9.30h - 14.30h 
DIMECRES: 9.30h - 14.30 i de 17.30 a 20.15h 
DIJOUS: 9.30h -13.30h i  de 17.30h a 19h 
DIVENDRES: 9.30h - 14.30h 

També us podran atendre a: 

Taulell (Horari de secretaria). 
Bústia (Taulell de secretaria): Podeu introduïr-hi documents que hagueu de lliurar i 
també peticions de tràmits que necessiteu realitzar. 
Correu electrònic: conservatori@ajmanersa.cat 
Telèfon (Horari de secretaria). 

A partir de les 15h en Ramon Tardà (el conserge del centre) també us podrà atendre 
per a qualsevol aspecte de funcionament, horaris i espais. 

ORGANITZACIÓ I PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE LA COVID-19  
PER AL  CURS 20-21 

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 20-21: 
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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. 

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

❖ Els pares i mares no podran entrar al conservatori ni esperar-se als espais comuns. 
Només hi podran accedir els pares/mares dels nadons i alumnes de sensibilització i 
iniciació. 

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

❖ Les entrades i sortides al centre es faran per dues de les tres portes d’accés de la 
plaça Montserrat indicades adequadament per aquestes finalitats. 

❖ Abans d’entrar a les classes es recomana rentar-se novament les mans. 

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

❖ Tots els i les alumnes que necessitin quedar-se a dinar hauran de fer la petició amb 
antel·lació per no superar l’aforament permès. Tanmateix, s’hauran de tenir sempre 
presents les mesures generals de prevenció: Rentar mans i distància de seguretat. 

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. Només en el cas dels alumnes d’instruments de vent i alumnes de de-
terminats cors, es podran treure la mascareta per tocar o cantar. 

❖ Les classes de llenguatge musical, harmonia i resta de col·lectives teòriques podran 
començar amb normalitat ja que es consideren grups estables. Aquestes classes 
acabaran 5 minuts abans de l’horari previst per a ventilar els espais i evitar aglome-
racions. 

❖ Per a les agrupacions orquestrals i corals es realitzaran els assajos amb el grup sen-
cer si l’aforament ho permet (auditori, aula polivalent o aula biblioteca). 

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

ASCENSORS 

L’ús dels ascensors queda restringit, només sent utilitzables per al trasllat d’instruments 
voluminosos, accions de consergeria i en el cas de tractar-se de persones amb mobili-
tat reduïda. 
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QUOTES 

En el cas que es detecti un positiu i s’hagi de confinar tota la classe, farem el segui-
ment d’aquesta de manera telemàtica, oferint-les en streaming i/o enregistrades. Per 
aquest motiu no es retornaran quotes. 

EN CAS DE DETECCIÓ D’UN POSITIU, ALUMNE/A, PROFESSOR O ALTRES 

En el cas que en el nostre conservatori es detecti alguna persona amb símptomes el 
protocol serà el següent: 

❖ El professor del grup o el professor tutor avisaran a direcció. 

❖ Aïllarem l’alumne/a i/o professor/a i/o altres en un espai reservat. 

❖ En el cas que sigui un/a alumne/a avisarem al pare/mare/tutor legal perquè vinguin 
a buscar-lo i sigui portat al CAP de referència. 

❖ Comptarem amb un contacte d’atenció epidemiològica de la nostra regió sanitària 
que ens inidcarà les accions pertinents a realitzar. 

❖ Podreu consultar tot el protocol al document Salut/Escola/Famílies de la Generalitat 
de Catalunya que penjarem al web del Conservatori properament. 

ALTRES INFORMACIONS GENERALS 

· Faltes d’assistència: Caldrà avisar amb antel.lació i per mitjà de l’aplicatiu GWIDO en 
el cas que preveieu una falta a classe. 

· Entrevistes. Per entrevistar-vos amb el professorat cal que demaneu hora al tutor. 

· Tutors. Els tutors del Conservatori són els professors d’instrument. Els tutors de Sen-
sibilització i Iniciació són els professors del grup de llenguatge. 

· Si voleu establir contacte amb l’Equip Directiu del centre ho podeu fer a: 

Email CMMM: conservatori@ajmanresa.cat 
Direcció:  
Carme Botifoll - cbotifoll@ajmanresa.cat 
Caps d’Estudis:  
Peter Schmidt - pschmidt@ajmanresa.cat 
Pilar Pla - ppla@ajmanresa.cat 
Secretari Acadèmic:  
Joan-Pau Chaves - jpchaves@ajmanresa.cat 

· Infomes. Al final de cada quadrimestre (febrer i juny) els tutors elaboraran un informe 
d’avaluació que us farem arribar. 

· L’AFA del Conservatori (Associació de Famílies i Alumnes del conservatori)  vetlla per 
la qualitat educativa i la col.laboració de serveis d’interés per a tothom. Teniu l’Associ-
ació al vostre abast. Consulteu al web del Conservatori o demaneu informació. 
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CALENDARI D’ACTIVITATS 

En L’objectiu del CMMM és mantenir la programació d’activitats, concerts, Màster-clas-
ses, audicions i resta d’esdeveniments habituals que anirem anunciant a partir del pro-
per mes d’octubre.  

Tot desitjant que durant aquest curs poguem anar recuperant la normalitat en quant a 
societat, ens nodrirem de la música i del seu fet compartit per fer-nos-ho més fàcil i 
sortir-ne endavant! 

Equip directiu 
Manresa, 8 de setembre de 2020 

 

 

27 de maig de 2020   
Conservatori Municipal de Música de Manresa 

C/ Ignasi Balcells 12-14 
08241 Manresa 

938 720 088 
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