
PLA D’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 

ROSSELLÓ EN EL MARC DE  LA COVID-19 

 

 

1. Organització pedagògica en una situació de pandèmia com l’actual i 

en cas de confinament parcial o tancament del centre.  

 

 

L’organització pedagògica en una situació de pandèmia com l’actual el 

centre adaptarà el currículum, els espais i l’organització dels grups per 

tal de minimitzar els riscos. 

 

 

1.1. Organització pedagògica en una situació de pandèmia. 

Les actuacions seran les següents:  

• Currículum: s’adaptarà el currículum a les circumstàncies 

d’interacció amb els alumnes.  

 

o En les classes individuals:  

▪ Les classes individuals d’instrument seguiran el mateix 

currículum que sempre sense adaptar-lo a les 

circumstàncies ja que es pot dur a terme sense 

problema.  

 

o En els grups de llenguatge musical de sensibilització a 

iniciació:  

▪ Les activitats que requereixin moviment, expressió 

corporal i intercanvi d’instruments es veuran reduïdes i 

seran substituïdes per altres que compleixin la mateixa 

funció però evitin el contacte entre els alumnes.  

 

o En els grups de llenguatge musical de primer a quart de nivell 

elemental i de primer a quart de nivell mitjà:  

▪ S’evitaran les activitats d’interacció física i o 

d’intercanvi d’instruments. 



▪ El solfeig es farà de forma individual per evitar que 

al cantar no hi hagi transmissió de flügge o 

microgotes. 

 

 

 

 

o En els grups de conjunt coral: 

 

▪ No s’utilitzaran partitures i es treballarà les peces 

de memòria o bé llegint-les a la pissarra digital.  

 

o En les agrupacions instrumentals:  

 

▪ S’evitarà l’intercanvi d’instruments.  

▪ No hi haurà canvis curriculars si les classes són 

presencials.  

 

 

 

1.2. Organització pedagògica en cas de confinament parcial. 

 

Les actuacions seran les següents:  

• Currículum: s’adaptarà el currículum a les circumstàncies 

d’interacció amb els alumnes.  

 

o En els grups de llenguatge musical:  

 

▪ S’intentarà seguir l’adaptació curricular de 

l’organització pedagògica en cas de pandèmia i 

adaptar aquelles activitats que no es puguin fer de 

manera presencial. 

▪ Es dividiran els grups en subgrups (el nombre 

d’alumnes de cada subgrup dependrà de l’espai on 

es faci la classe i del nombre d’alumnes de cada 



grup)  i s’alternaran de manera que cada setmana un 

dels subgrups seguirà la classe de forma presencial i 

l’altre seguirà la classe de forma virtual des de casa 

en el mateix horari.  

 

 

 

 

 

o En els grups de conjunt coral: 

 

 

▪ S’intentarà seguir l’adaptació curricular de 

l’organització pedagògica en cas de pandèmia i 

adaptar aquelles activitats que no es puguin fer de 

manera presencial. 

▪ Es dividiran els grups en subgrups (el nombre 

d’alumnes de cada subgrup dependrà de l’espai on 

es faci la classe i del nombre d’alumnes de cada 

grup)  i s’alternaran de manera que cada setmana un 

dels subgrups seguirà la classe de forma presencial i 

l’altre seguirà la classe de forma virtual des de casa 

en el mateix horari.  

 

 

 

o En les agrupacions instrumentals:  

 

▪ S’intentarà seguir l’adaptació curricular de 

l’organització pedagògica en cas de pandèmia i 

adaptar aquelles activitats que no es puguin fer de 

manera presencial. 

▪ Es dividiran els grups en subgrups (el nombre 

d’alumnes de cada subgrup dependrà de l’espai on 

es faci la classe i del nombre d’alumnes de cada 

grup)  i s’alternaran de manera que cada setmana un 

dels subgrups seguirà la classe de forma presencial i 



l’altre seguirà la classe de forma virtual des de casa 

en el mateix horari.   

 

 

 

 

 

1.3. Organització pedagògica en cas de tancament del centre.  

 

Les actuacions seran les següents:  

• Currículum: s’adaptarà el currículum a les circumstàncies 

d’interacció amb els alumnes.  

 

o En els grups de llenguatge musical:  

 

▪ S’intentarà seguir l’adaptació curricular de 

l’organització pedagògica en cas de pandèmia i 

adaptar aquelles activitats que no es puguin fer de 

manera presencial. 

▪ Tot el grup farà les classes de manera virtual en 

l’horari establert des del començament de curs.  

 

 

 

 

 

o En els grups de conjunt coral: 

 

 

▪ S’intentarà seguir l’adaptació curricular de 

l’organització pedagògica en cas de pandèmia i 

adaptar aquelles activitats que no es puguin fer de 

manera presencial. 



▪ Tot el grup farà les classes de manera virtual en 

l’horari establert des del començament de curs.  

 

 

 

o En les agrupacions instrumentals:  

 

▪ S’intentarà seguir l’adaptació curricular de 

l’organització pedagògica en cas de pandèmia i 

adaptar aquelles activitats que no es puguin fer de 

manera presencial. 

▪ Tot el grup farà les classes de manera virtual en 

l’horari establert des del començament de curs.  

 

*En el cas que algun alumne no pugui fer les classes de forma virtual se li 

facilitarà el material per a fer la feina que es durà a terme durant les 

classes i fer un seguiment ja sigui per contacte telefònic, a través de 

vídeos o adaptant l’horari si fos el cas.  


