
 

PLA D’OBERTURA  

 

INTRODUCCIÓ : 

Aquest pla està previst un cop s’entri a la fase 2 de confinament  

 

OBJECTIU : 

L’objectiu del qual és l’obertura del Conservatori de Cervera amb totes les 

garanties sanitàries tant pels alumnes com pel personal docent i no 

docent. Les classes i les avaluacions  es continuaran  de manera virtual 

 

A QUI VA DESTINAT : 

Aquest pla d’obertura va destinat especialment  als alumnes que hauran 

de dur a terme les proves d’accés al Grau PROFESSIONAL o als 

ensenyaments SUPERIORS, així com als alumnes que finalitzaran el 6è de 

Grau Professional, per tal de que puguin preparar els recitals de final de 

grau . 

L’assistència dels alumnes serà sempre voluntària. 

La quantitat d’alumnes és de vuit de 4t de Nivell Elemental i dotze de 6è 

de Grau Professional. 

Els professors que els atendran són catorze. 

Els espais on s’atendran els diferents alumnes és a l’aula habitual de cada 

professor 

S’informarà a la resta d’alumnes del Conservatori,  a través del correu 

electrònic de la possibilitat de rebre orientació i suport pedagògic i 



emocional, si s’escau, sempre amb un horari concertat prèviament i d’una 

manera individual 

 

HORARIS : 

Els tutors responsables d’aquests alumnes, sempre són els professors 

d’instrument, els concretaran els seus horaris individuals, una sessió 

setmanal, a partir del dimarts 9 de juny i fins el 19 de juny, entre les 17h i 

les 20h . 

 

CONDICIONS :  

De l’alumne : 

1-) Que l’alumne/a no ha estat en contacte amb un positiu confirmat 

durant els 14 dies anteriors al retorn del centre 

2-) Que disposa del calendari vacunal actualitzat 

3-) Que no es tracta d’un alumne/a que presenti una malaltia crònica 

4-) La declaració responsable de salut es portarà en el moment de venir al 

centre, la qual rebreu per correu electrònic, caldrà retornar-la signada 

5-) L’alumne tindrà l’obligació de portar la mascareta , a partir de 12 anys, 

i caldrà que es renti les mans tant a l’entrada com a la sortida del centre. 

6-) No estarà permès l’intercanvi del material ( llibres, llibretes, llapis, 

bolígraf... ). Cadascú farà ús del seu propi material  

En cas d’aparició de símptomes en un  alumne o alumna, se seguiran les 

indicacions sanitàries  : 

• Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic 

• Avisar als pares, mares o tutors 

• Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al 

centre d’atenció primària  



• Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols 

previstos 

• Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 

 

Del personal docent i no docent : 

1-) El personal docent i no docent hauran de presentar la declaració de 

salut responsable 

2-) No podran assistir al Conservatori les persones de risc, amb malalties o 

més grans de 60 anys 

3-) El personal docent i no docent sempre haurà de portar la mascareta 

4-) El personal de secretaria atendrà a través d’una mampara 

 

El CENTRE 

El Conservatori estarà desinfectat prèviament i cada dia es farà la neteja a 

tots els espais i superfícies que s’hagin utilitzat, a més a més de 

interruptors, timbres, manetes i poms de portes i finestres, cadires, taules, 

baranes, aixetes, ordinadors, lavabos... 

Es disposarà a cada planta i a cada accés de gel hidroalcohòlic 

Es ventilaran els espais cada hora 

Es marcaran uns distintius a terra als passadissos i a les escales per marcar 

el sentit de circulació 

No es podrà utilitzar l’ascensor 

Les entrades, sortides per anar als WC i del centre només es permetran de 

manera individualitzada 

S’asseguren les mesures de seguretat, de 4 metres quadrats, en els 

diferents espais  que s’utilitzaran 

No hi haurà cal espai destinat a sala d’esbarjo o d’espera 


