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1- Introducció 

Segons els documents facilitats pel Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya, i en concret el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres 

educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 de 30.06.20 i el de Gestió 

de casos Covid als centres educatius de 13.09.20,  les activitats extra escolars 

de música han de funcionar atenent a les mesures globals per a tot tipus 

d’ensenyament, és a dir, fent un reforç en el rentat de mans, la distància física,  

la formació de grups estables i la ventilació dels espais interiors. 

A l’esmentat document s’especifiquen també, per a les activitats musicals, els 

següents punts : 

 Procurar que els instruments siguin d’ús exclusiu. Si no és possible, en els de 

vent, cal disposar d’embocadura pròpia. 

 Caldrà fer neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos. 

 Els espais d’assaig en grup han de tenir una correcta ventilació. 

Després dels mesos de confinament del curs passat, a l’EMMG creiem més 

que mai que tots els infants, adolescents, joves i adults han de tenir dret a 

l’educació presencial. I que entre tots, Ajuntament, docents, famílies i alumnes, 

hem de poder crear un espai segur i confortable que permeti als alumnes 

seguir mantenint el seu desenvolupament personal, social i musical. 

La direcció del centre està fermament compromesa amb aquest objectiu però 

treballa també, a partir de tot allò après el curs passat i dels suggeriments i 

valoracions fets a l’enquesta que us varem passar al mes de juliol , per garantir 

la continuïtat de la formació en d’altres modalitats si la situació sanitària es 

complica en algun moment del curs.  

Apel·lem a la responsabilitat personal, familiar i social de tota la comunitat 

educativa, així com a la determinació i l’alegria de tots i cadascun de nosaltres,  

per poder encarar i superar el curs amb els mínims riscos i el màxim gaudi. 

A continuació us presentem un pla de reobertura i actuació per al curs 20-21. 

Aquest pla inclou la descripció dels elements que considerem més rellevants: 

 Valoracions i millores 

 Mesures d’higiene 

 Organització dels grups 

 Descripció del funcionament a les aules 

 Entrades i sortides 

 Plans de contingència 

Malgrat el pla ha estat treballat pensant en els múltiples escenaris que es 

poden plantejar durant el curs, l’anirem modificant i millorant, també amb les 

vostres aportacions.  



2- Prevenció i higiene 

 

2.1 Desinfecció i neteja d’espais  

En relació a les aules i d’altres espais del centre, a més d’extremar i 

incrementar la tasca de l’equip de neteja que habitualment treballa al centre es 

prendran les següents mesures: 

 Marcarem el terra de l’entrada perquè els alumnes mantinguin la 

distància mentre esperen a entrar o sortir. 

 No es podrà passar a la secretaria, a la sala de professors ni al despatx 

de direcció. Aquests espais han de quedar nets pel bon funcionament 

del centre i perquè algun d’ells (despatx de direcció) serà la sala on 

aïllarem els alumnes que es trobin malament mentre no els venen a 

buscar. 

 A l’entrada del centre hi haurà una catifa que s’anirà ruixant amb 

desinfectant, i un dispensador de gel hidroalcohòlic.  

 Es desinfectaran les baranes de l’escala i els poms de les portes cada 

2h (Administrativa/Direcció) 

 Cada cop que es finalitzi una classe de grup, s’airejarà l’aula durant 10m 

i els professors desinfectaran taules i cadires. En el cas dels alumnes 

més grans seran ells mateixos qui netegin la seva taula en acabar la 

classe. 

 Mentre faci bon temps es faran totes les activitats possibles a l’aire lliure, 

sobretot les relacionades amb instruments de vent. 

 Els pianos i bateries es desinfectaran després de cada ús. 

 L’aula de sensibilització es ventilarà després de cada classe i el terra, les 

taules, les cadires i el material es desinfectarà entre grup i grup. Els 

alumnes compartiran el mínim possible els instruments i els professors 

miraran de netejar-los tan sovint com la classe ho permeti. Deixarem les 

sabates fora de l’aula i alumnes i professors aniran amb mitjons 

específics per l’activitat. 

 

2.2  Mesures personals 

 

 Els alumnes han de venir al centre amb mascareta, a excepció dels 

alumnes de sensibilització. 

 Els professors duran mascareta sempre. 

 Com a norma general, els alumnes no es poden treure la mascareta però el 

professor anirà indicant quan és pertinent treure-se-la un moment. 

 Es prendrà la temperatura a tothom que entrin al centre 

 No podrà entrar a l’escola cap alumne, professor o acompanyant que 

presenti més de 37.5C o algun símptoma compatible amb el Coronavirus.  

 



Taula de símptomes compatibles amb la COVID-19 

 

Menors de 14 anys Majors de 14 anys 

 Febre o febrícula  Febre o febrícula 

 Tos  Tos 

 Dificultat per respirar  Dificultat per respirar 

 Mal de coll  Mal de coll 

 Congestió nasal  Alteració de gust i olfacte 

 Mal de panxa  Vòmits i/o diarrees 

 Vòmits i/o diarrees  Mal de cap 

 Mal de cap  Malestar 

 Malestar  Dolor muscular 

 Dolor muscular  Calfreds 

 

 En aquest sentit, us demanem que us absteniu d’entrar a l’escola si no és 

imprescindible i que feu ús de la via telefònica sempre que pugueu per a 

comunicar-vos amb nosaltres. Per a tal efecte es reforçaran les hores 

d’atenció de direcció.  

 Abans de cada classe i en acabar, els alumnes es rentaran les mans. 

 Cada classe disposarà d’un dispensador de gel hidroalcohòlic. 

 Cada alumne disposarà del seu propi material que no podrà compartir. És 

important doncs que reviseu que els nens/es portin els estoigs amb tot el 

necessari. 

 Els alumnes seuran respectant la distància d’1,5m entre si. 

 No es permetrà menjar al centre. Es recomana que els alumnes portin una 

ampolleta d’aigua per si tenen set durant la seva estada a l’escola. 

 Cada família haurà de signar un Certificat d’auto responsabilitat on es 

compromet a no portar al seu fill (o no assistir ell/a mateix si és adult) en cas 

que no es trobi be, o sigui contacte d’una persona positiva per a COVID o 

amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies. 

 Els alumnes de sensibilització faran classe sense sabates i amb uns mitjons 

antilliscants específics per l’activitat. 

 

2.3 Casos especials 

Demanem als alumnes o a les famílies dels alumnes  que presentin malalties 

prèvies que comportin una situació de risc especial per a la seva salut ( 

malalties respiratòries greus, malalties cardíaques, malalties del sistema 

immunitari, diabetis mal controlada, malalties neuromusculars o encefalopaties 

moderades o greus) que informin a la direcció de l’Escola per poder platejar les 

mesures necessàries que els permetin seguir les classes sense riscos 

addicionals. 



 

3- Organització del centre 

 

3.1 Entrades i sortides 

 S’habilitaran 3 punts d’accés i sortida del centre. Cada grup entrarà i sortirà 

per la mateixa porta.  

 S’intentarà també fer horaris esglaonats per a les entrades i sortides. 

 Tots els alumnes que arribin tard hauran d’entrar per la porta principal 

(esperant que no hi hagi cap grup entrant). 

 No es podrà esperar dins del centre més de 10m abans de les classes. 

 Dins l’escola marcarem a terra uns punts perquè els alumnes que esperen 

puguin mantenir la distància social adequada. 

 Si un alumne no es recollit a l’hora esperarà a la seva família assegut al 

vestíbul.  

Quadre d’accés al centre per itineraris  

*Cal tenir en compte que els alumnes que entrin abans o surtin després del seu grup ho hauran 

de fer per la porta principal. 

CURS PORTA 

Sensibilització 1 Sensibilització  

Sensibilització 2 Soterrani 

Sensibilització 3 Sensibilització 

Bàsic 1 Soterrani 

Bàsic 2 Principal 

Aprofundiment 1 Principal 

Aprofundiment 2 Soterrani 

CURS PORTA 

Aprofundiment 3 Principal 

Aprofundiment 4 Sensibilització 

PGP Soterrani 

GP Sensibilització 

JA1 i 2 Principal 

JA3/4 Principal 

 

3.2 Organització dels grups 

Per tal d’intentar seguir la recomanació de crear grups “bombolla”, tots els 

itineraris que inclouen infants menors d’edat s’han reorganitzat per reduir al 

màxim el nombre de professors i interaccions amb d’altres alumnes.  Per una 

banda, hem determinat que els grups d’alumnes de nivells, edats i instruments 

diferents no es creuaran a cap activitat, com hem fet sempre. Aquest any cada 

alumne tindrà un sol grup per llenguatge, combo i coral. Per altra banda, per tal 

de reduir el nombre de professors que tenen contacte amb cada alumne,  hem 

anul·lat la figura del professor de Cant Coral i del de combo,  i la seva tasca 

serà absorbida pel professor de llenguatge. D’aquesta manera els alumnes 

passaran de tenir 3 o 4 professors a tenir-ne 1o 2. El grup de Aprofundiment 1 

tindrà un professor de reforç per al combo ja que son molt alumnes. 



Els alumnes més grans i el Joves i Adults també veuran reduït el nombre de 

professors però no tant. 

El grup estable és una de les mesures de control i sobretot de seguiment de 

casos en cas de contagi, però l’actitud de més o menys responsabilitat que 

tinguem tots a les entrades i sortides, al espais d’espera etc... poden 

desdibuixar-ne l’efecte. Poder seguir el curs amb garantia és un repte compartit 

per tots dins i fora de l’escola. 

Quadre de grups 

CURS Alumnes Professors Espais 

Classe WC Porta 

Sensibilització 1 9 Oriol Polivalent Planta  
Sot. 

Sensibilització 

Sensibilització 2 10 Martina Sensibilització Planta 
Pral. 

Soterrani 

Sensibilització 3 10 Mar Sensibilització Planta 
Pral. 

Sensibilització 

Bàsic 1 5 Oriol Aula petita Planta 
Sot. 

Soterrani 

Bàsic 2 11 Dani Llenguatge B Planta 
Pral. 

Principal 

Aprofundiment 
1 

12 Joan Llenguatge A Planta 
Pral. 

Principal 

Aprofundiment 
2 

8 Oriol Llenguatge B Planta 
Sot. 

Soterrani 

Aprofundiment 
3 

7 Martina Llenguatge A Planta 
Pral. 

Principal 

Aprofundiment 
4 

5 Marc Llenguatge A Planta 
Pral. 

Sensibilització 

PGP 4 Martina Aula Petita Planta  
Sot. 

Soterrani 

GP 5 Mar Llenguatge B Planta  
Sot. 

Sensibilització 

JA1 i 2 5 Joan Llenguatge B Planta  
Sot. 

Principal 

JA3 i 4 8 Dani/Marc Llenguatge B  Planta  
Sot. 

Principal 

Big Band Jr 6 Dani Polivalent Planta  
Sot. 

Soterrani 

Big Band JA 11 Dani Polivalent Planta  
Sot. 

Soterrani 

Coral  Adults 16/2 Martina/Marc Polivalent Planta  
Sot. 

Principal 

 

 

 

 



3.3 Combos i cant coral 

A les activitats instrumentals i vocals en grup el distanciament físic fa molt difícil 

el desenvolupament de l’ activitat, no només perquè cal disposar d’aules molt 

grans, sinó perquè la distància entre els participants dificulta el treball d’escolta 

i cohesió que s’hi du a terme.  

En el cas dels alumnes més petits (bàsic a PGP) la solució que hem trobat han 

estat els grups bombolla, que ens permetran més possibilitat d’apropament. 

Tan mateix, estem veient com fer el Cant Coral ja que és l’activitat de més risc 

de contagi. De moment, estem estudiant bé com fer-ho i ens reservem l’opció 

d’ampliar la dedicació de llenguatge o combo i eliminar el Cant Coral durant 

unes setmanes fins que estiguem segurs que el podem fer amb garanties 

sanitària.   

Els alumnes de GP i Joves i Adults faran combo en algun dels grups de Joves i 

Adults (Big Band, Combo Rock, Combo Forever...). Pel que fa al cant coral es 

treballarà en grups reduïts (per cordes) fins que la situació permeti ajuntar la 

coral. 

 

3.4 Concerts i audicions 

Durant el primer trimestre suspenem les activitats que apleguin grups 

importants de persones. No obstant això, segons l’evolució de la situació, 

anirem revaluant les possibilitats. 

Els exàmens es mantindran en les mateixes dates que cada curs (podeu 

consultar el calendari escolar o l’agenda de l’estudiant) . Quan arribi el moment 

us informarem de l’organització específica de les proves. 

Malauradament, les tutories d’inici de curs no es podran fer presencialment. En 

el seu lloc, els tutors us citaran un dia i una hora (a poder ser en que el vostre 

fill/a faci classe d’instrument) i fareu la tutoria online. D’aquesta manera podreu 

veure també les condicions en que es durà a terme la classe. 

Les reunions del claustre de professors es faran sempre que es pugui 

presencialment en llocs amplis i ventilats, sempre amb mascareta i guardant les 

distàncies de seguretat. Es potenciaran les reunions i equips de treball de petit 

format. 

 

 

 

 



Mostra de formulari de recull de reunions 

Tipus de reunió Assistents Temporització 

   

   

 

3.5 Rodes i Tallers 

Les classes de roda les farà el professor de llenguatge de B1, com a mínim 

durant el primer trimestre. Segons la situació sanitària , a mitjans o finals de 

curs, s’organitzaran sessions de “reforç” amb els professors especialistes . 

Els alumnes de taller, donat que fan grup amb els seus companys de 

llenguatge i que mai excedeixen de 2 alumnes per classe, faran classe tal i com 

s’havia previst  (amb un reforç important del rentat de mans i desinfecció de 

l’instrument). 

 

3.6 Adaptació de Sensibilització 

Per a facilitar l’adaptació dels alumnes de Sensibilització 1 i 2 es permetrà 

l’entrada d’un acompanyant al vestíbul /terrassa i, segons l’estat emocional dels 

alumnes, a l’aula. 

 

 

3.7 Com seran les classes? 

 

3.7.1 Itineraris 

Els alumnes entraran a l’escola per la porta assignada al seu grup.  

Un cop dins l’escola, passaran pel lavabo amb els seus companys a rentar-se 

les mans. 

Després pujaran fins l’aula (mentre el temps ho permeti s’intentarà fer algunes 

classes a l’exterior). Allà es passarà llista per tenir constància de tots els 

assistents. 

A l’aula les taules estaran distribuïdes de manera que hi hagi 1,5m de distància 

entre alumnes.  

Cada alumne haurà de dur el seu propi material (llibreta, dossier de classe, 

estoig, cantimplora, mocadors i gel hidroalcohòlic (si voleu)). No es podrà 

compartir res. 



El professor i els alumnes faran tota la classe amb mascareta, llevat si en algun 

moment (i amb la finalitat de fer algun exercici d’oïda o afinació) el professor 

demana a algun alumne que se la tregui un moment. 

Els grups de sensibilització, bàsic, aprofundiment i PGP no es creuaran en cap 

classe aquest curs, de manera que cada alumne només coincidirà amb els 

seus companys de llenguatge i el seu professor de llenguatge/comboi Coral. 

Els grups classe mai tenen més de 12 alumnes i fan classe sempre a la 

mateixa aula. No hi ha desplaçaments per canvi de matèria, excepte per anar a 

instrument. 

Si l’estona de classe excedeix dels 60m el professor dispensarà gel 

hidroalcohòlic als alumnes . 

Sensibilitzacions 

Els alumnes entraran a l’escola per la porta assignada al seu grup.  

Un cop dins l’escola, passaran pel lavabo amb els seus companys a rentar-se 

les mans. 

Després aniran a l’aula amb el professor (veieu adaptació de sensibilització). 

Abans d’entrar, els alumnes i els professors es trauran les sabates i es posaran 

uns mitjons antilliscants específics per l’activitat. 

Els alumnes no cal que portin mascareta. Els professors portaran mascareta o 

pantalla. 

Aquest any, els alumnes de sensibilització 1,2 i 3 no es creuaran per fer 

activitats conjuntes. 

A la sortida els alumnes es calçaran de nou, es posaran gel hidroalcohòlic i 

sortiran d’un en un per la porta que han entrat. 

 

3.7.2 Instrument 

Abans de la classe (i en acabar), l’alumne ha de rentar-se les mans o 

desinfectar-se amb gel hidroalcohòlic. 

Les finestres de l’aula estaran obertes mentre es pugui. Quan això no sigui 

possible, el professor ventilarà l’aula 5m entre cada alumne i desinfectarà la 

cadira i el faristol. 

Professor i alumne han de dur la mascareta posada tota la classe, llevat dels 

instruments de vent . 



Professor i alumne seuran a una distància de 1,5m, per bé que els professors 

s’acostaran als alumnes per fer les correccions que creguin pertinents. Els 

alumnes de vent i cant hauran de guardar major distància amb el professor. 

En cas que l’alumne no segueixi un llibre en concret, el professor no donarà 

fotocòpies de partitures sinó que les enviarà per mail a l’alumne. 

Les classes de Cant i Instruments de vent.  

Aquestes són les classes que més risc comporten però en les quals 

extremarem més les mesures de protecció: 

 Els alumnes i els professors portaran la mascareta posada mentre no 

toquen.  Només se la podran treure quan toquin l’instrument. 

 La distància entre el professor i l’alumne mai podrà ser inferior a 2m en 

els instruments de vent i de 2,5m a la classe de veu. 

 Les classes es faran a l’aire lliure o amb les finestres obertes mentre es 

pugui i en aules amb una gran possibilitat de ventilació. 

 

3.7.3 Agrupacions  

Els alumnes de combos o Big Bands de Joves i Adults hauran de rentar-se les 

mans abans de la classe. Dins l’aula no es podran treure la mascareta i serà 

convenient que mantinguin la distància social tan com puguin. En acabar, 

desinfectaran el faristol, amplificador, teclat... que hagin usat. Abans de sortir 

de l’aula es tornaran a netejar les mans. 

 

 

4. En cas de possibles positius o positius als centre. 

En cas que un alumne que estigui al centre mostri símptomes compatibles amb 

COVID o es trobi malament serà traslladat al despats de direcció i es trucarà 

immediatament a la família per a que vinguin a recollir-lo. Mentre espera estarà 

acompanyat d’algun docent. Si la simptomatologia és important s’avisarà també 

al CAP o al 061. Posteriorment el centre informarà a la regidoria i al servei 

territorial d’Educació . 

Si us trobeu en aquesta situació, us demanem que porteu l’alumne 

immediatament al CAP i que ens informeu del diagnòstic per poder procedir 

amb celeritat, en cas que sigui necessari, a aplicar el protocol amb els 

contactes directes. La directora farà el seguiment de cada cas. 



L’alumne no podrà tornar al centre fins que no s’hagi descartat el COVID o es 

justifiqui que ja ha superat la malaltia i no pot infectar a ningú. 

Model de seguiment de casos 

Alumne/a  

Dia i hora de detecció  

Persona que l’ha atès  

Redacció del protocol seguit  

Contacte de la persona del 
CAP 

 

Seguiment  

Data d’alta i finalització del 
seguiment 

 

 

4.1 Traçabilitat 

Quan un alumne que hagi estat al centre doni positiu per a COVID es donarà 

avís només a aquelles famílies o alumnes que hagin estat en contacte directe 

amb l’alumne malalt. Tanmateix, al web de l’escola informarem de l’evolució 

sanitària del curs periòdicament.  

4.2 Què passa si un alumne està malalt?  

 

En primer lloc, us demanem que si el vostre fill/a dona positiu a una prova per a 

COVID ens aviseu quan abans millor per poder donar l’avís a les altres 

famílies. 

Si un alumne és positiu per a COVID, encara que sigui asimptomàtic, no podrà 

assistir a classe fins que pugui justificar que està totalment recuperat. Els seus 

companys, en ser contactes d’un positiu, també hauran de quedar-se a casa 14 

dies. 

Durant el temps que l’alumne i els seus companys estiguin a casa, l’EMMG 

habilitarà una càmera perquè els alumnes puguin seguir les classes de grup 

des de casa. La classe d’instrument individual també es podrà fer on-line a l’ 

hora habitual. 

 

4.3 Què passa si un professor està malalt? 

 

Quan un professor estigui malalt s’informarà a tots els alumnes que hi hagin 

pogut estar en contacte. En ser contactes d’un positiu els alumnes tampoc 

podran assistir a classe durant 14 dies. 



Durant aquest temps, els alumnes podran fer les classes on-line, ja sigui amb el 

seu propi professor o amb un professor substitut. 

 

5. Seguiment del pla. 

La direcció del centre farà un seguiment continuat de l’evolució del curs per tal 

que totes les famílies, alumnes i treballadors de l’escola hi puguem assistir amb 

les màximes garanties de seguretat i a la vegada d’excel·lència pedagògica. 

Periòdicament, es mantindran reunions amb l’AMPA i la Regidora de l’EMMG 

per supervisar el desenvolupament de l’activitat. 

Actualment es treballa en diversos formularis o sistemes de recollida 

d’informació tant de professors, Pas, alumnes com de famílies per fer 

l’esmentada avaluació. 

Exemple de formulari de seguiment del pla 

Indicador  Valoració Responsable 

Índex de satisfacció de 
les entrades i sortides 
del professorat 

  

Índex de satisfacció de 
les entrades i sortides 
de l’alumnat 

  

Índex de compliment 
de les mesures 
d’higiene i ventilació. 

  

Índex de compliment 
de l’ús de mascareta 

  

Índex de compliment 
de l’hàbit de rentat de 
mans 

  

Índex de respecte de la 
distància social 

  

Valoració de l’impacte 
i seguiment del grups 
bombolla 

  

Grau de satisfacció de 
l’acompanyament que 
es fa als professors 

  

Grau de satisfacció de 
l’acompanyament que 
es fa als alumnes 

  

Grau de satisfacció de 
l’acompanyament que 
es fa a les famílies 

  

Índex d’absències del   



professorat 

Índex d’absències de 
l’alumnat 

  

Índex d’absències del 
pas 

  

 

6. Pla d’actuació en cas de confinaments parcials o generals 

 

6.1 Diagnosis 

A finals del curs passat i a instàncies de l’AMPA us varem fer arribar uns 

enllaços per a que famílies i alumnes poguéssiu fer una valoració de l’activitat 

duta a terme durant el confinament. Certament la resposta no va ser molt 

nombrosa i la quasi totalitat de les valoracions varen ser molt positives.  

Agraïm el suport rebut per part vostra i entenem que es va valorar la capacitat 

de resposta a una situació excepcional i sobrevinguda de manera fulminant.  

 

6.2 Propostes de millora 

Amb tot, pensem que aquest curs hem d’estar preparats per a possibles rebrots 

del COVID que ens obliguin a estar alguns dies o setmanes a casa, i fer-ho 

encara millor que el curs passat. Cal evitar que la manca de preparació esgoti a 

alumnes, professors i famílies. 

Pensem que, en primer lloc, el professorat haurem de fer formació de les 

diverses eines Tic per poder treballar amb més seguretat i recursos 

metodològics online. Des de l’inici de curs el claustre preparà materials que els 

alumnes puguin treballar des de l’ordinador de casa i de forma autònoma. 

La direcció supervisarà la càrrega lectiva de cada curs, la metodologia emprada 

i la motivació de cada curs per garantir propostes raonables, que permetin 

avançar als alumnes però sense col·lapsar-los i que s’ajustin metodològicament 

a les diferents capacitats que els alumnes tenen segons l’edat. 

Per altra banda, les primeres sessions del curs, les dedicarem a explicar, 

practicar i explorar amb els alumnes totes les habilitats necessàries per a poder 

fer correctament una classe online de música.  

Per part de l’Ajuntament es farà un esforç per equipar les aules i els docents 

amb materials i tecnologia suficient per encarar aquest repte.  

 

 



6.3 Pla d’actuació 

En cas que es detecti un positiu a un grup, el professor i els companys hauran 

de confinar-se durant 14 dies. Durant aquest temps les classes es faran online. 

Donat que el professor també estarà afectat, la resta de classes d’instrument 

individual d’aquest professor també s’hauran de fer online. 

Si l’alumne positiu té germans a d’altres cursos, caldrà valorar si els altres 

cursos també es confinen preventivament mentre es descarta que els germans 

no estiguin infectats. 

En cas que es decreti un confinament total del centre: 

 Sensibilització 1, 2 i 3. Es suspendran i deixaran de passar-se els rebuts 

fins a retornar a les classes presencials. 

 Bàsic 1. Classes on line 2h la setmana. La roda quedarà suspesa i en el 

seu lloc s’organitzarà alguna activitat lectiva relacionada amb 

l’instrument que es pretenia treballar. 

 Bàsic 2. Classes online (també de taller). Quan comenci el curs es 

valorarà la possibilitat de cada família de tenir un instrument a casa en 

cas de confinament. Si no existeix aquest possibilitat l’escola intentarà 

proporcionar-lo. 

 Aprofundiments i PGP. 2 classes de 45m a la setmana de llenguatge. Es 

suspen el combo i la coral. La classe d’instrument segueix sent de 30m 

setmanals. 

 GP. 1 classe d’1h setmanal + correccions i tutories individuals o de petit 

grup. 

 JA. 1 classe d’1h setmanal amb el grup partit. 

 Coral. Es suspen.  No es passaran més rebuts fins a retornar a les 

classes presencials. 

 BB es suspen. No es passaran més rebuts fins a retornar a les classes 

presencials. 

 Combos es suspenen. No es passaran més rebuts fins a retornar a les 

classes presencials. 


