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Seguint les instruccions rebudes des del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya per a l’organització de l’obertura del centres educatius, per al desplegament
del Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de la desescalada en la finalització del
curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs
2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020, s’elabora el següent
PLA D’OBERTURA DE CENTRE.

L’ECMMI (Escola/Conservatori Municipal de Música d’Igualada Mestre Joan Just i
Bertran) amb codis de centre 08055427 i 08042561 respectivament, està format per
una plantilla de 53 professors i professores, dels quals, després d’haver presentat la
declaració responsable d’inclusió en els grups vulnerables davant COVID-19 i/o de
personal de “contacte estret” de casos possibles, probables o confirmats, que ens ha
fet arribar el nostre titular, l’Ajuntament d’Igualada, tenim 6 professors/es que no
faran atenció presencial al centre durant aquest mes de juny, ja que han declarat
pertànyer a algun dels grups de vulnerabilitat.

Està previst que la nostra zona sanitària entri en fase 2 el proper dia 1 de juny, però,
per tal de tenir-ho tot a punt i amb les màximes garanties de seguretat, s’ha decidit
l’obertura del centre per al dia 8 i fer un acompanyament als alumnes que acaben
etapa en l’escola de música, alumnat que pertany al curs de M6 pda —preparació a les
proves d’accés— i, pel que fa a l’alumnat de conservatori, els que acaben el 6è de GP.
Aquesta assistència al centre és voluntària tal com es determina en les instruccions
rebudes per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
esmentades a l’inici d’aquest pla.

Fins al dia 19 de juny, darrer dia del calendari lectiu del curs acadèmic 2019-2020,
aquest alumnat rebrà acompanyament i suport emocional per tal afrontar amb més
coneixement, seguretat i solidesa les proves d’accés a les quals estan convocats a finals
del mes de juny o durant el juliol depenent del cas.
Aquests alumnes, abans d’accedir al centre, hauran de presentar el document de
declaració responsable que l’ajuntament ha elaborat i que haurem fet arribar per
correu electrònic a les seves famílies.
Aquest acompanyament presencial de l’alumnat es farà seguint totes les mesures de
protecció i prevenció indicades des del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i les de l’Ajuntament d’Igualada, organitzades com es detallarà en el punt 1
d’aquest pla d’obertura del centre, per tal de garantir la seguretat tant dels alumnes
com del personal docent i PAS.
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1. Organització de l’acció educativa presencial
La previsió d’assistència al centre és:



Alumnat de M6pda ...
Alumnat de 6è GP .....

15 alumnes
5 alumnes

Organització:
Mesures generals d’organització, protecció, prevenció i higiene
o L’alumnat haurà d’arribar al centre poc abans de l’hora concertada. Just per
tenir temps de rentar-se les mans.
o L’alumnat entrarà al centre sol. Els pares i mares no entraran a l’ECMMI, tret de
l’alumnat de M6pda, en l’acció tutorial individual, que podrà entrar a l’aula
acompanyat d’un familiar.
o Les persones que accedeixin a l’edifici ho hauran de fer amb mascareta.
o A l’entrada del centre i a les aules hi haurà gel hidroalcòholic.
o Abans d’entrar i després de sortir de les aules caldrà rentar-se les mans amb
aigua i sabó.
o Caldrà seguir els fluxos de circulació establerts per accedir a les aules i per
sortir de l’edifici.
o A les aules es mantindrà la distància de seguretat entre el professorat i
l’alumnat.
o El professorat de suport vetllarà perquè no hi hagi coincidència d’alumnat als
passadissos i als lavabos per tal d’evitar aglomeracions i mantenir la distància
física.
o S’evitarà la manipulació de material comú per tal d’evitar possibles contagis.
o Un cop els/les alumnes hagin sortit de l’aula es procedirà a ventilar la
instal·lació al menys 10’, obrint les finestres i si és el cas a desinfectar
l’instrument i/o el mobiliari.
o Si es programen dues o més sessions de tutoria, es programaran tenint present
els minuts de ventilació, neteja i desinfecció de l’espai.
o Un cop finalitzades les actuacions d’atenció personalitzada o d’acció tutorial en
grup reduït, l’alumnat i, si és el cas, el familiar acompanyant no podran
romandre al centre.
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M6pda
o Es programen dues sessions setmanals de tutoria conjunta, dividits en dos
grups, per tal de no superar els 8 alumnes a l’aula i complir així la mesura de
4m2 d’espai personal i distanciament físic.
o Els dos grups accediran al centre de manera esglaonada.
o S’haurà informat a les famílies a quina aula es farà l’acolliment (aules 102 i 103)
o Per prendre nota de les orientacions que se li proposi, l’alumnat ha de dur el
seu material individual.
o Es programarà una sessió personalitzada amb el professor/a d’instrument i, si
és el cas, del pianista acompanyant, a la qual l’alumne/a hi pot assistir
acompanyat d’un únic familiar. Si l’alumne/a preveu assistir-hi acompanyat
d’un familiar ho ha de comunicar en el moment de concertar l’horari, per tal de
preveure l’aula adequada en relació a l’espai personal i distanciament físic.

Alumnat de 6è GP
o Es faran sessions amb el/la tutor/a i, si és el cas, del pianista acompanyant.
Aquestes sessions tindran una durada a concretar amb el tutor/a.
o Quan accedeixen al centre, després d’haver-se rentat les mans, aniran
directament a l’aula.
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2. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup
reduït
L’acció educativa presencial s’ofereix –respectant sempre el caràcter voluntari- als
alumnes que han de superar proves d’accés per tal de donar suport a l’assoliment
d’aquest objectiu. Aquesta atenció es farà en horaris esglaonats:
ALUMNAT DEL NIVELL
M6pda A
M6pda B
M6pda atenció individualitzada

6è GP

HORARI
dilluns i dimecres de 17:30h a 18:30h
dilluns i dimecres de 17:45h a 18:45h
a determinar amb el professor/a d’instrument. Se’ls
convocarà els dies previstos pels grups de M6pda,
abans o desprès de l’acció tutorial en grup.
a determinar amb el tutor/a però no se’ls podrà
convocar els dies i hores previstos pels grups de
M6pda

Es prioritzaran activitats que potenciïn la seguretat i la concentració per tal d’afrontar
amb les màximes garanties la prova d’accés a Grau Professional o a Grau Superior
respectivament.
Les activitats estaran enfocades a l’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat
en el moment de finalitzar els estudis, realitzant activitats de tancament de l’etapa
educativa.
Tal com s’ha dit, les accions individualitzades es faran en horaris a concretar entre
l’alumne/a i el professor/a tutor/a. Aquesta concreció horària es farà via correu
electrònic, i en concretar l’horari també es fixarà l’espai de la trobada.
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