PLA D’OBERTURA - SETEMBRE 2020
INFORMACIONS IMPORTANTS ABANS DE COMENÇAR EL CURS:
●
●
●

El proper dijous dia 17 de setembre comencem les classes.
El dimecres dia 16 rebreu un e-mail confirmant el vostre horari.
Preveiem començar el curs en format presencial tot i que:
- Hi ha assignatures que les farem en format online
- Hi haurà restriccions en el nombre de gent que entra a l'escola
- Algunes assignatures començaran a l'octubre
- Hem adaptat tot el funcionament les instruccions del Departament de Salut i
d’Ensenyament pel que fa a les normes de seguretat i higiene

El funcionament de les classes d’aquest nou curs 2020-2021 previst és el següent:
- Classes col.lectives de 0 - 6 anys (Programa Bressol, Cos-Veu, Música i Moviment)
=> Les farem presencials a l'auditori (l'entrada serà directament a l'Auditori des
del jardí sense passar per l'escola)
=> El Programa Bressol (1-2 anys) són amb acompanyant (1 adult per nen/a)
=> Cos-Veu: El primer dia els pares poden acompanyar als nens per a conèixer
la mestra
=> Música i Moviment: els nens i nenes entren sols
- Classes col.lectives-Llenguatges de més de 7 anys (Nivell Elemental)
=> Les començarem presencials. Els nens/es entren sols a l'escola.
=> Els mestres enviaran un mail de presentació als pares per establir un
manera de comunicació
- Classes col.lectives d'instrument Suzuki:
=> Seran en dissabte pel matí i les dividirem entre l'Escola i el Centre Cívic de
Bellaterra (Plaça Maragall, 4, 08193, Bellaterra)
=> Els mestres comunicaran a les famílies a partir de quin grup els alumnes
poden entrar acompanyats per 1 adult
- Classes individuals d'instrument:
=> Seran presencials (A no ser que ens hagueu indicat el contrari. Recordeu
que ho heu de comunicar també al vostre mestre)
=> Pares d'alumnes Suzuki de 3 a 5 anys inclosos poden seguir acompanyant
als seus fills a la classe (un adult per alumne a l'aula).

=> Pares d'alumnes Suzuki de 6 anys o més poden seguir la classe del seu fill/a
de manera online sense accedir al centre. Parleu amb el vostre mestre
- Coral Bellaterra i Grup Havaneres => Faran les classes a l'auditori
- Alumnes de Grau Professional:
Llenguatges => Els comencem online durant l’hora de classe establerta
Repertorista, Combos, Orquestra, Passatges, Impro i Jam Session
=> Comencen a l'octubre
=> Estan previstos de manera presencial amb inscripció i sense públic.
=> Informarem a finals de setembre
Instrument
=> Seran presencials (A no ser que ens hagueu indicat el contrari.
Recordeu que ho heu de comunicar també al vostre mestre)
Informació sobre les mesures de seguretat i higiene previstes:
●
●
●
●

Els nens a partir de 6 anys (inclosos els Suzuki) entraran al centre
sense pares ni acompanyants.
Els pares i acompanyants s'han d'esperar i recollir els nens a la porta del
carrer (no al jardí)
L'escola s'ha adaptat repensat els seus espais i funcionament per tal de
complir les mesures de seguretat
Pel que fa a la distància hem previst:
=> Una persona d’atenció als nens que arribin sols a secretaria
=> Uns recorreguts marcats que hem de seguir per accedir i sortir
del centre
=> L'accés al lavabo sols podrà ser utilitzat d'un en un
=> Farem servir mampares pels instruments de vent (també
alumnes de cant i altres que ho requereixin) i espais més reduïts
=> Hem habilitat una aula al jardí
=> La distància entre professor i alumne/a a l'aula d’instrument serà
d'almenys 1,5m.
●

Pel que fa a la higiene hem previst:
 => Hem incrementat la neteja, ventilació i desinfecció dels espais 
=> Hem posat un punt de neteja al jardí (font) i gel hidroalcohòlic a
l'interior
=> Rentat de les mans abans i després de la classe

●

Pel que fa a la mascareta:
=> Tal com marca el Departament de Salut i el Departament
d'Educació, la mascareta és obligatòria per tots els espais de
l'escola (inclús dins aula durant la classe)
=> S'haurà de dur ben posada des de casa i en bon estat

=> El Departament d'Educació considera els grups que es fan a
l'escola de Música i als Conservatoris, grups estables.
De totes maneres a "El Musical" tots anirem amb mascareta en
tot moment exceptuant els alumnes de Programa Bressol,
Cos-Veu i Música i Moviment i fins a 5 anys els alumnes
d'instrument.
=> En tot moment s'ha d'anar amb mascareta: pares, professors,
alumnes (de 6 o més anys) i staff
Per venir a el Musical en format presencial:
=> Has de tenir una temperatura inferior a 37,5 º (nosaltres et mirarem la
temperatura a l’arribar)
=> No presentar símptomes de malestar relacionats amb el COVID-19, ni haver
tingut contacte amb una persona diagnosticada
=> Cal que portis els teus estris d'ús personal:
=> El teu instrument (exceptuant piano, bateria i els que no es
traslladen)
=> Llapis, goma, llibreta i llibre (si és necessari) i tot el que
necessiteu d'ús individual.
=> Mascareta
=> El primer dia cal que portis el full signat de declaració
responsable que t'adjuntem en aquest correu i l’entreguis al
teu professor
Procediment d'actuació si hi ha un possible cas de COVID-19:
Si el cas apareix a El Musical:
=> Trucarem a la família perquè el/la vingueu a recollir i us poseu
en contacte amb el vostre CAP.
=> Ho notificarem al Departament de Salut i iniciarem un
procediment de rastreig per a veure amb totes les persones que ha
pogut estar en contacte a El Musical i els hi comunicarem la
possibilitat de contagi.
=> Fins que es tingui el resultat de les prova PCR l'alumne/a o
docent i els seus convivents han de fer aïllament domiciliari. El grup
no ha de fer aïllament preventiu mestres s'estigui a l'espera del
resultat de la prova. Tampoc els familiars amb que convisquin els
membres del grup inclosos dels germans.
=> Mentres l'alumne/a o docent estigui aïllat les classes es faran de
manera online durant l’hora de classe establerta.
Si el cas apareix fora d’El Musical:
=> L’alumne, un cop hagi donat positiu, ho ha de comunicar a El
Musical per tal de seguir el protocol i avisar a les altres
persones/alumnes amb les que ha estat en contacte.

Comunicació amb el centre:
Tota la comunicació amb el centre la podeu fer de manera no presencial a través del
correu o el telèfon: 93 580 42 46. Si us plau, tingueu paciència si veieu que tardem una mica
en contestar, gràcies.
● Per tots els temes del dia a dia de classes (repertori, retards, absències..) parleu
directament amb el vostre mestre. Tots els professors tenen el seu propi correu per
parlar amb vosaltres que ells mateixos us facilitaran.
● Per temes d’horaris, aules, certificats, matrícules o dubtes genèrics escriviu a:
info@elmusical.cat (Héctor)
● Per tasques administratives relacionades amb els rebuts escriviu directament a
nuria@elmusical.cat (Núria)
● Per temes més acadèmics o de formació continuada: alba@elmusical.cat (Alba)
● Si voleu una reunió amb direcció (online o presencial) per temes més genèrics
podeu escriure montse@elmusical.cat (Montse)
Us adjuntem en aquest correu:
1. Declaració responsable firmada que s’ha de portar impresa el primer dia per
alumnes i adults acompanyants que accedeixin al centre.

