PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ
L’escola municipal de música de Rosselló disposa d’espais compartits amb
l’escola La Rosella, l’escola bressol Pas a Pas i l’esbart rossellonés. Així doncs,
s’adaptarà al plans d’actuació determinats per aquests centres afegint les
accions pertinents a les nostres necessitats.
Accions que farem als espais dels que disposem:
*Tots els i les alumnes presentaran a l’inici de curs el certificat de
responsabilitat firmat pels seus pares/mares/tutors/tutores per tal de garantir
la seguretat i poder accedir als espais de l’escola de música.
*Tots els i les professores presentaran a l’inici de curs el certificat de
responsabilitat.

ESCOLA LA ROSELLA
AULA 1
Aula de 6 m2 aproximadament amb una finestra que dona a l’exterior.
Aula destinada a les classes individuals on hi ha sempre un alumne i el
professor.
ACCIONS EN AQUESTA AULA
o Alumnes:
o Cada alumne es rentarà les mans amb aigua i sabó abans d’entrar
a la classe i al acabar. Cada alumna portarà mascareta a partir del
6 anys i serà opcional en edats inferiors, a excepció de les classes
individuals dels instruments que no puguin tocar-se amb
mascareta.
o Disposarem de gel hidroalcohòlic a cada espai per una correcta
desinfecció.

o L’aula es ventilarà apropiadament durant 10 minuts entre classe i
classe.
o Sobre l’instrument: el piano. Es desinfectarà amb un producte
apropiat després de cada classe. La banqueta del piano estarà
cobert amb paper protector i es canviarà després de cada alumne.
• Professors:
o Cada professor es rentarà les mans abans i després de cada classe.
o El professor durà mascareta i pantalla durant tota la classe.
o Cada professor serà responsable de la desinfecció del material
propi de l’escola.
o El professorat serà el que guiarà els alumnes pel centre i evitarà
que aquests obrin portes, toquin parets etc.
per tal de
minimitzar els riscs.
AULA 2
Aula de 25 m2 aproximadament amb vàries finestres que donen a l’exterior.
Aula destinada a grups de llenguatge musical i cant coral amb la ràtio fixa
durant tot el curs.

ACCIONS EN AQUESTA AULA
• Alumnes:
o Cada alumne es rentarà les mans amb aigua i sabó abans d’entrar
a la classe i al acabar. Cada alumna portarà mascareta a partir del
6 anys i serà opcional en edats inferiors, a excepció de les classes
individuals dels instruments que no puguin tocar-se amb
mascareta.
o Disposarem de gel hidroalcohòlic a cada espai per una correcta
desinfecció.

o L’aula es ventilarà apropiadament durant 10 minuts entre classe i
classe.
o Els alumnes mantindran la distància quan estiguin asseguts a les
taules.
o Sobre el material fungible: cada alumna tindrà el seu estoig i no
podrà compartir-ho amb els companys.
o Sobre el material concret de l’escola: (instruments de petita
percussió) és desinfectarà i rentarà segons ús. Els instruments es
cobriran amb film de plàstic durant la seva utilització.
• Professors:
o Cada professor es rentarà les mans abans i després de cada
classe.
o El professor durà mascareta i pantalla durant tota la classe.
o Cada professor serà responsable de la desinfecció del material
propi de l’escola.
o El professorat serà el que guiarà els alumnes pel centre i evitarà
que aquests obrin portes, toquin parets etc. per tal de
minimitzar els riscs.
AULA 3
Aula aproximadament de 25 m2 aproximadament amb vàries finestres que
donen a l’exterior.
Aula destinada a grups de cant coral amb la ràtio fixa durant tot el curs.

ACCIONS EN AQUESTA AULA
• Alumnes:
o Cada alumne es rentarà les mans amb aigua i sabó abans d’entrar
a la classe i al acabar. Cada alumna portarà mascareta a partir del
6 anys i serà opcional en edats inferiors, a excepció de les classes

individuals dels instruments que no puguin tocar-se amb
mascareta.
o Disposarem de gel hidroalcohòlic a cada espai per una correcta
desinfecció.
o L’aula es ventilarà apropiadament durant 10 minuts entre classe i
classe.
o Els alumnes mantindran la distància quan estiguin asseguts a les
taules.
o Sobre el material fungible: cada alumna tindrà el seu estoig i no
podrà compartir-ho amb els companys.
o Sobre el material concret de l’escola: (instruments de petita
percussió) és desinfectarà i rentarà segons ús. Els instruments es
cobriran amb film de plàstic durant la seva utilització.
• Professors:
o Cada professor es rentarà les mans abans i després de cada
classe.
o El professor durà mascareta i pantalla durant tota la classe.
o Cada professor serà responsable de la desinfecció del material
propi de l’escola.
o El professorat serà el que guiarà els alumnes pel centre i evitarà
que aquests obrin portes, toquin parets etc. per tal de
minimitzar els riscs.

Aquestes mesures s’adaptaran al protocol de l’escola La Rosella i als espais que
finalment puguem disposar al setembre.

ESCOLA BRESSOL PAS A PAS

Aula de 40 m2 aproximadament amb vàries finestres que donen a l’exterior.
Aula destinada a grups de llenguatge musical i de sensibilització amb nadons
amb la ràtio fixa durant tot el curs.

AULA 4
ACCIONS EN AQUESTA AULA
• Alumnes:
o Cada alumne es rentarà les mans amb aigua i sabó abans d’entrar
a la classe i al acabar. Cada alumna portarà mascareta a partir del
6 anys i serà opcional en edats inferiors, a excepció de les classes
individuals dels instruments que no puguin tocar-se amb
mascareta.
o Disposarem de gel hidroalcohòlic a cada espai per una correcta
desinfecció.
o L’aula es ventilarà apropiadament durant 10 minuts entre classe i
classe.
o Els alumnes mantindran la distància quan estiguin asseguts a les
taules o al terra.
o Sobre el material fungible: cada alumna tindrà el seu estoig i
partitures i no podrà compartir-ho amb els companys
o Sobre el material concret de l’escola: (instruments de petita
percussió) és desinfectarà i rentarà segons ús. Els instruments es
cobriran amb film de plàstic durant la seva utilització.

• Professors:
o Cada professor es rentarà les mans abans i després de cada
classe.
o El professor durà mascareta i pantalla durant tota la classe.
o Cada professor serà responsable de la desinfecció del material
propi de l’escola.
o El professorat serà el que guiarà els alumnes pel centre i evitarà
que aquests obrin portes, toquin parets etc. per tal de
minimitzar els riscs.
Aquestes mesures s’adaptaran al protocol de l’escola bressol Pas a pas i als
espais que finalment puguem disposar al setembre.

AULA 5
Aula de 10 m2 aproximadament amb finestres que donen a l’exterior.
Aula destinada a les classes individuals i col·lectives de nombre reduït.
ACCIONS EN AQUESTA AULA
• Alumnes:
o Cada alumne es rentarà les mans amb aigua i sabó abans d’entrar
a la classe i al acabar. Cada alumne portarà mascareta a partir del
6 anys i serà opcional en edats inferiors, a excepció de les classes
individuals dels instruments que no puguin tocar-se amb
mascareta.
o Disposarem de gel hidroalcohòlic a cada espai per una correcta
desinfecció.
o L’aula es ventilarà apropiadament durant 10 minuts entre classe i
classe.
o Sobre l’instrument: els instruments d’aquesta aula són d’ús
exclusiu de cada alumne.

• Professors:
o Cada professor es rentarà les mans abans i després de cada classe.
o El professor durà mascareta i pantalla durant tota la classe.
o Cada professor serà responsable de la desinfecció del material propi
de l’escola.
o El professorat serà el que guiarà els alumnes pel centre i evitarà que
aquests obrin portes, toquin parets etc. per tal de minimitzar els
riscs.

ESBART ROSSELLONÉS
AULA 6
Aula de 17 m2 aproximadament amb finestres que donen a l’exterior.
Aula destinada a classes individual i d’agrupacions amb diferents instruments.

ACCIONS EN AQUESTA AULA
• Alumnes:
o Cada alumne es rentarà les mans amb aigua i sabó abans d’entrar
a la classe i al acabar. Cada alumna portarà mascareta a partir del
6 anys i serà opcional en edats inferiors, a excepció de les classes
individuals dels instruments que no puguin tocar-se amb
mascareta.
o Disposarem de gel hidroalcohòlic a cada espai per una correcta
desinfecció.
o L’aula es ventilarà apropiadament durant 10 minuts entre classe i
classe.
o Els alumnes mantindran la distància de seguretat.

o Sobre el material concret de l’escola: bateria, piano, micròfons i
cables. És desinfectarà segons ús. El piano i la bateria es
desinfectaran amb un producte apropiat després de cada classe.
La banqueta del piano i de la bateria estaran cobertes amb paper
protector i es canviaran després de cada alumne. Els micròfons es
cobriran amb una bossa de plàstic que es canviarà després de
cada ús.

• Professors:
o Cada professor es rentarà les mans abans i després de cada
classe.
o El professor durà mascareta i pantalla durant tota la classe.
o Cada professor serà responsable de la desinfecció del material
propi de l’escola.
o El professorat serà el que guiarà els alumnes pel centre i evitarà
que aquests obrin portes, toquin parets etc. per tal de
minimitzar els riscs.

AULA 7

Aula de 10 m2 aproximadament amb una finestra que dona al casal.
Aula destinada a les classes individuals on hi ha sempre un alumne i el
professor.
ACCIONS EN AQUESTA AULA
o Alumnes:
o Cada alumne es rentarà les mans amb aigua i sabó abans d’entrar
a la classe i al acabar. Cada alumna portarà mascareta a partir del
6 anys i serà opcional en edats inferiors, a excepció de les classes

individuals dels instruments que no puguin tocar-se amb
mascareta.
o Disposarem de gel hidroalcohòlic a cada espai per una correcta
desinfecció.
o L’aula es ventilarà apropiadament 10 minuts entre classe i classe.
o Sobre l’instrument: Es desinfectarà amb un producte apropiat
després de cada classe. L’instrument serà d’ús exclusiu de cada
alumne.
• Professors:
o Cada professor es rentarà les mans abans i després de cada
classe.
o El professor durà mascareta i pantalla durant tota la classe.
o Cada professor serà responsable de la desinfecció del material
propi de l’escola.
o El professorat serà el que guiarà els alumnes pel centre i evitarà
que aquests obrin portes, toquin parets etc. per tal de
minimitzar els riscs.
Aquestes mesures s’adaptaran al protocol de l’esbart rossellonés.

ESPAI 8
Espai corresponent a la pista de l’esbart rossellonés on es durà a terme l’assaig
de la batucada exclusivament.

ACCIONS EN AQUEST ESPAI
• Alumnes:
o Cada alumne es rentarà les mans amb aigua i sabó abans d’entrar
a la classe i al acabar. Cada alumna portarà mascareta a partir del
6 anys i serà opcional en edats inferiors, a excepció de les classes

individuals dels instruments que no puguin tocar-se amb
mascareta.
o Disposarem de gel hidroalcohòlic a cada espai per una correcta
desinfecció.
o Els alumnes mantindran la distància de seguretat.
o Sobre el material concret de l’escola: és desinfectarà segons ús.
• Professors:
o Cada professor es rentarà les mans abans i després de cada
classe.
o El professor durà mascareta i pantalla durant tota la classe.
o Cada professor serà responsable de la desinfecció del material
propi de l’escola.
o El professorat serà el que guiarà els alumnes pel centre i evitarà
que aquests obrin portes, toquin parets etc. per tal de
minimitzar els riscs.

ANNEX
1. La neteja general de cada espai (terra, poms de les portes, cadires,
taules...) serà efectuada per un professional un cop finalitzades les
classes sense que els professors siguin els responsables d’aquesta. Els
professors si que seran responsables de la neteja dels instruments, del
material propi de l’escola municipal de música de Rosselló i de la
ventilació adequada de les aules.

2. Necessitarem disposar de material adequat per la desinfecció i
protecció:
o Mascaretes
o Guants
o Gel hidroalcohòlic
o Producte específic per la desinfecció dels instruments:
Dybacool (per exemple)
o Termòmetre digital
o Paper protector pels seients del piano i la bateria.
o Bosses de plàstic petites per cobrir els micròfons
o Papereres amb pedal
o Caixes de mocadors de paper
o Film de plàstic
3. En cas de que hi hagi algun contratemps amb els alumnes (és facin les
necessitats a sobre, vomitin...) necessitaríem productes per netejar i
desinfectar els espais al moment precís, com ara: galleda, pal de fregar,
escombra i productes específics per aquest ús (producte per absorbir
líquids i per desinfectar).

