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1. Introducció 

L’objectiu d’aquest pla és establir els protocols de seguretat i prevenció per la reobertura del               

Conservatori de Cervera. L’objectiu és garantir la logística de l’activitat docent establerta pel             

Departament d’Educació. És imprescindible aportar la informació necessària perquè els          

implicats sàpiguen què han de fer, perquè ho han de fer, quan ho han de fer, on ho han de fer i                      

amb què ho han de fer. Cal assegurar el compliment del dret a l’educació de la manera més                  

rigorosa possible i garantint les màximes mesures de prevenció, seguretat i higiene.  
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2. Diagnosi 

El divendres, 13 de març de 2020, el Conservatori tanca les seves portes i opta per un nou                  

model educatiu a distància. Els professors, amb la màxima celeritat possible, estableixen            

contacte amb els/les alumnes, mitjançant serveis de missatgeria mòbil, correu electrònic o            

videotrucades, entre altres. Amb un temps rècord, els habitatges es “converteixen” en aules de              

classe i sales de concerts. Cal agrair, doncs, la bona disposició i col·laboració de les famílies. 

La majoria d’assignatures es duen a terme mitjançant l’enviament/valoració de tasques.           

Setmanalment, el professorat encarrega tasques als/les alumnes, i es fa la retroacció amb             

regularitat i de manera continuada. Les tasques, van acompanyades de recursos: àudios,            

vídeos o informació en format digital. Moltes de les assignatures, a part, opten per establir               

contacte directe amb l’alumnat mitjançant videoconferència. 

Les classes instrumentals i els conjunts treballen per “projectes virtuals”. Cada alumne, de             

manera autònoma, enregistra la seva part instrumental seguint un metrònom. A continuació,            

s’edita una peça de vídeo amb tots els fragments -d’àudio i vídeo- superposats. Finalment, les               

peces es comparteixen a Internet, a través del canal de Youtube del Conservatori de Cervera               

[audicions virtuals], assolint una repercussió de -amb dades de 18 de juny de 2020- 11019               

visualitzacions i 471 hores de reproducció. 

El diumenge, 21 de juny de 2020, a les 19 h, coincidint amb el dia internacional de la música, el                    

canal de Youtube del centre, emet el concert de final de curs. El concert mostra la tasca                 

realitzada pels conjunts corals i instrumentals del centre, i posa en valor la tasca duta a terme                 

pels alumnes de sisè curs de grau professional, amb un lliurament d’orles virtual. 

El 9 de juny de 2020, amb l’entrada en vigor de la “fase dos” de desconfinament, el                 

Conservatori elabora un pla d’obertura que compleix amb totes les garanties sanitàries            

-establertes pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya- pels/les alumnes,            

personal docent i no docent. 

L’activitat acadèmica segueix a distància, a excepció dels alumnes de 4t curs de nivell              

 

 Distància · Mans · Mascareta 

#totaniràbé 
5

 

https://www.youtube.com/watch?v=qPu0-JkZBgw&list=PLQ4Fgy8keQgq_LL8QU7P0yDU_sPZ7mjLe
https://youtu.be/qPu0-JkZBgw
https://youtu.be/8FZgCFe4DJA


 

 

Pla d’obertura del Conservatori de Cervera
Curs acadèmic 2020-2021

 

elemental i de 6è curs de grau professional, que -de manera voluntària-, poden assistir al               

centre per preparar les seves respectives proves d’accés (al grau professional o al grau              

superior). A la vegada, s’ofereix la possibilitat d’assistir al centre -amb un horari concertat              

prèviament i de manera individual- a tots aquells/es alumnes que necessiten rebre orientació i              

suport pedagògic i/o emocional. 

Finalment, l’aula d’improvisació del centre, sota la supervisió de Jordi Castellà, emprèn un             

projecte solidari amb la cançó Tot anirà bé. Els alumnes treballen no només en la composició i                 

enregistrament, sinó també en l’ús de programes i tècniques de gravació, per tal que cadascú               

pugui convertir casa seva en un petit estudi. La creació visual, obra de Marc Castellà, incideix                

en el missatge de les aules buides, les quals tornen a la vida gràcies a l’activitat musical que                  

cadascú aporta des de casa seva. 

La cançó es pot escoltar en totes les plataformes digitals (Youtube, Spotify, Apple Music, entre               

altres). Més enllà del missatge i de la finalitat pròpiament acadèmica, la cançó s’adhereix al               

moviment #joemcorono. 

“Tornarem a veure el sol un altre cop. Farem els viatges que no vam fer. Ens veurem, ens                  

abraçarem i riurem, i tot anirà bé”.  
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3. Organització general pel curs 2020/2021 

a. Característiques generals 

L’organigrama planteja ensenyaments presencials fins a 3r curs de grau professional. A partir             

de 4t curs de grau professional, hi haurà la combinació de classes a distància i/o en línia -via                  

streaming- amb classes presencials.  

b. Consideració del “grup estable” 

Es considera “grup estable” el conjunt d’alumnes de l’assignatura llenguatge musical. Els/les            

alumnes estan “junts” entre 45 minuts i 2 hores a la setmana, amb un únic professor. Malgrat                 

aquesta “relació estable” dels/les alumnes, el centre compta amb ràtios reduïdes per tal que              

-en tots els casos- es garanteixi el distanciament interpersonal d’un metre i mig. 

c. Organització dels horaris i nivells 

Al nivell elemental, la ràtio de les classes de grup és de sis alumnes per classe. Al grau                  

professional, la ràtio de les classes de grup és de nou alumnes per classe. Les classes de grans                  

conjunts corals i instrumentals es duen a terme a l’Auditori Municipal (Carrer Major, 59), amb               

ampli aforament, per poder garantir el distanciament interpersonal. 

Totes les aules on s’imparteixen classes de llenguatge musical, tenen més de vint-i-cinc metres              

quadrats: aula Andreví, Brahms, Schubert, Granados, Toldrà, Bach, Biblioteca Jordi Riu i            

Schöenberg. Entre cadascuna de les classes, hi programat un interval de 10 minuts per facilitar               

una entrada i sortida esglaonada de l’alumnat, això com també, per dur a terme les tasques de                 

neteja i desinfecció pertinents. 

Les classes de conjunt instrumental es duen a terme a les aules Toldrà ( 100 metres quadrats) i                  

Bach (117 metres quadrats) 

i. Distanciament 

Es mantindran en totes les classes i activitats, el metre i mig de de distància interpersonal. 

 

 Distància · Mans · Mascareta 

#totaniràbé 
7

 

https://youtu.be/8FZgCFe4DJA


 

 

Pla d’obertura del Conservatori de Cervera
Curs acadèmic 2020-2021

 

ii. Higiene personal 

És obligatori rentar-se les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, abans i després de cada                 

classe. 

iii. Ús de la mascareta 

És obligatori utilitzar la mascareta en tots els espais del centre (excepte a les classes de cant,                 

de cant coral i d’instruments de vent). 

iv. Entrades i sortides del centre 

S’estableixen sentits de circulació diferents a les escales, passadissos i la porta d’entrada. Les              

classes de grup estan programades de forma esglaonada, en intervals de 10 minuts, per evitar               

aglomeracions en punts d’accés i/o sortida del centre.  

d. Presencialitat i no presencialitat 

Les assignatures de 4t, 5è i 6è d’harmonia, història de la música I i II, Acústica, Història i                  

pràctiques de pedagogia, i altres assignatures optatives són semipresencials. El centre disposa            

d’equipament tecnològic per poder realitzar aquest tipus de classes.  
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4. Reorganització de l’activitat acadèmica 

a. Classes individuals d’instrument 

La distància entre professor/a i alumne/a és d’un metre i mig. Un cop finalitzada la classe                

calprendre les mesures de neteja establertes i ventilar l’espai. 

b. Classes de petits conjunts instrumentals o vocals 

Es preveuen espais que garanteixen la separació interpersonal. Un cop finalitzada la classe cal              

prendre les mesures de neteja establertes i ventilar l’espai. 

c. Classes de conjunts instrumentals 

Els grans conjunts com l’orquestra, la banda i el cor, es duen a terme a l’Auditori Municipal                 

(Carrer Major, 59). Un cop finalitzada cada activitat, l’alumne és el responsable de fer la neteja                

de la seva cadira i del seu faristol. 

d. Classes col·lectives de llenguatge musical i harmonia 

Les ràtios dels grups de classe de llenguatge musical i harmonia estan limitades a sis alumnes                

pels nivell d’iniciació, preliminar i nivell elemental. Al grau professional, les ràtios dels grups de               

classe de llenguatge musical, harmonia i assignatures optatives estan limitades a nou alumnes. 

 

Els alumnes, un cop finalitzin la seva classe, són els responsables de fer la neteja de la seva                  

cadira, taula, i faristol que hagin utilitzat. 

e. Classes de matèries optatives i matèries d’especialitat 

Es preveuen espais que garanteixen la separació interpersonal. Un cop finalitzada la classe cal              

prendre les mesures de neteja establertes i ventilar l’espai.  
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5. Relacions amb la comunitat educativa  

Les reunions dels òrgans de govern i coordinació del centre, les reunions de caps de nivell, les                 

reunions de caps de departament, les juntes d’avaluació i les comissions es duran a terme               

telemàticament. 

a. Reunions del consell escolar o/i patronat municipal 

Sempre que sigui possible, s’organitzen les reunions de manera telemàtica. En els casos que no               

sigui possible, es fan -al centre- seguint totes les mesures de seguretat. 

b. Atenció de l’equip directiu a les famílies 

L’atenció al públic és amb cita prèvia i adoptant les mesures de prevenció necessàries. 

c. Tutories 

L’atenció al públic és amb cita prèvia i adoptant les mesures de prevenció necessàries. 

d. Reunions informatives 

Les reunions són amb cita prèvia i adoptant les mesures de prevenció necessàries. 

e. Sol·licituds i tràmits 

Totes sol·licituds, així com també les matrícules, s’efectuen en línia, a través de la pàgina web 
del centre: http://conservatori.ecervera.cat/  
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6. Confinament parcial o confinament total 

a. Moodle 

Per poder seguir amb l’activitat acadèmica en una situació de confinament, ja sigui parcial o               

total, el Conservatori té activat l’entorn Moodle, on tots els professors disposen les seves              

prestacions i recursos per poder orientar els alumnes en les diferents assignatures. Durant les              

primeres classes del curs acadèmic, s’ensenya a l’alumnat com fer ús d’aquesta eina de              

manera adequada. 

b. Pissarres digitals, pantalles interactives i emissió en línia 

S’utilitzen aquests recursos per facilitar l’aprenentatge als alumnes de manera no presencial, i             

en cas que la situació ho requereixi, per fer una reducció de les ràtios dels diferents                

grups-classe. 

c. Plataformes digitals 

Paral·lelalment al Moodle i als recursos tecnològics esmentats al punt anterior, plataformes            

digitals com Zoom, Meet o Skype són utilitzades per fer videoconferències, sempre que sigui              

necessari.  
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7. Mesures de prevenció en espais, equipaments i       

serveis del centre 

a. Neteja dels espais, desinfecció del mobiliari i ventilació 

Es fa una neteja i desinfecció diària de totes les aules i instruments. 

Cada professor ha de ventilar la seva aula cada hora, així com també els retoladors de la                 

pissarra, el pom de la porta i els instruments que calgui. 

Els alumnes, un cop hagin finalitzat la seva classe, són els responsables de fer la neteja de la                  

seva cadira, taula, i faristol que han utilitzat. 

b. Consideracions relacionades amb els instruments 

Els instruments compartits i exposats es netegen, després de cada ús, amb el productes              

específics que s’estableixen. 

c. Servei del centre 

i. Secretaria 

Hi ha un aforament limitat, respectant la distància d’un metre i mig entre persones. Es disposa                

de mampares per atendre el personal extern i entre els diferents ordinadors. L’ús de              

mascareta i gel hidroalcohòlic és obligatori, així com també la ventilació de l’espai, cada hora. 

ii. Sala de professors 

Hi ja un aforament limitat, respectant la distància d’un metre i mig entre persones. La majoria                

de reunions s’organitzen telemàticament. Si les reunions es fan a la sala de professors, se               

segueixen els protocols de ventilació, higiene, utilització de mascareta i gel hidroalcohòlic. 

iii. Aules per a concerts amb públic 

Les entrades es fan d’una manera esglaonada i amb un control d’aforament. S’utilitza la              
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mascareta i gel hidroalcohòlic per a totes les persones que estan al públic. 

iv. Aules d’estudi 

A cada aula, en funció dels metres quadrats, es limita l’aforament. Un cop finalitzat l’estudi cal                

prendre les mesures de neteja necessàries i ventilar adequadament l’espai. 

v. Zona d’espera 

Reservada als/les alumnes que no viuen a Cervera i amb aforament limitat, de vuit persones,               

per garantir la distància interpersonal d’un metre i mig. 

vi. Material docent 

Cada alumne/a porta el material indispensable per poder treballar: llibres, dossiers i material             

escolar. 

vii. Préstec d’instruments 

Només es poden compartir instruments de percussió i pianos -amb més d’un alumne i              

professor diferent-, utilitzant les mesures de prevenció i d’higiene personal de manera estricta.  
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8. Protocol d’actuació 
a. Control de la simptomatologia 

No pot assistir al centre cap persona que presenti símptomes compatibles amb la COVID 19,               

així com aquelles persones que es trobin en aïllament o en període de quarantena domiciliària               

per haver estat en contacte estret amb alguna persona que hagi contret la malaltia. 

b. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID           

19 

En el cas d’una persona amb simptomatologia, el centre procedeix a actuar de la manera               

següent: 

● Es trasllada a l’aula Albéniz, un espai separat d’ús individual. 

● Es col·loca una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com              

al membre de l’equip directiu que es queda al seu càrrec). 

● Es contacta amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o jove. 

● En cas de presentar símptomes de gravetat es truca al 061. 

● El centre contacta amb el servei territorial d’educació per informar de la situació i -a               

través seu- amb el servei de salut pública.  
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9. Seguiment del pla d’obertura 

El consell escolar és coneixedor del pla d’obertura, i queda subjecte a revisions al llarg del curs                 

acadèmic, en el cas que la situació sanitària ho requereixi. 

10. Normativa de referència 

La normativa de referència és la que marca el Departament de Salut i el Departament               

d’Educació, tenint en compte -en tot moment- les directrius que marca el Procicat. 

● Instruccions per al curs 2020- 2021 dels centres educatius de Catalunya. Del secretari             

de polítiques educatives, del 3 de juny de 2020 

● Pla d’actuació per al curs 2020- 2021 per a centres educatius en el marc de la                

pandèmia. 

● Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres            

educatius per al curs 2020- 2021, del  9 de juliol de 2020.  
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11. Annexos 

a. Horaris 

Horaris de nivell elemental i grau professional, amb els espais, horaris i professorat de cada               

assignatura. 

  

 

 Distància · Mans · Mascareta 

#totaniràbé 
16

 

https://youtu.be/8FZgCFe4DJA


 

 

Pla d’obertura del Conservatori de Cervera
Curs acadèmic 2020-2021

 

  

 Distància · Mans · Mascareta 

#totaniràbé 
17

 

https://youtu.be/8FZgCFe4DJA


 

 

Pla d’obertura del Conservatori de Cervera
Curs acadèmic 2020-2021

 

 

 

 Distància · Mans · Mascareta 

#totaniràbé 
18

 

https://youtu.be/8FZgCFe4DJA


 

 

Pla d’obertura del Conservatori de Cervera
Curs acadèmic 2020-2021

 

 

  

 

 Distància · Mans · Mascareta 

#totaniràbé 
19

 

https://youtu.be/8FZgCFe4DJA


 

 

Pla d’obertura del Conservatori de Cervera
Curs acadèmic 2020-2021

 

b. Aulari 

Distribució d’espais i amidaments corresponents. 

 

  

 

 Distància · Mans · Mascareta 

#totaniràbé 
20

 

https://youtu.be/8FZgCFe4DJA


 

 

Pla d’obertura del Conservatori de Cervera
Curs acadèmic 2020-2021

 

c. Amidaments 

Dimensions de tots els espais del Conservatori de Cervera 

PLANTA 1 

● Zona d’espera: 40,8 metres quadrats 

● C. Estudi - Bartok: 8,4 metres quadrats 

● C. Estudi - Vivaldi: 8,4 metres quadrats 

● C. Estudi - Gerhard: 10,2 metres quadrats 

● C. Estudi - Albéniz: 6,4 metres quadrats 

● Sala de professors: 22,7 metres quadrats 

● Biblioteca - J. Riu: 63,5 metres quadrats 

PLANTA 0 

● Despatx - Gerència: 14 metres quadrats 

● Despatx - Direcció: 14 metres quadrats 

● Despatx - Administració: 36 metres quadrats 

● Despatx - Stravinsky: 10 metres quadrats 

● Aula Brahms: 25 metres quadrats 

● Aula R. Talkowsky: 25 metres quadrats 

● Aula Taltabull: 25 metres quadrats 

● Aula Schubert: 25 metres quadrats 

● Aula Pujol: 15,5 metres quadrats 

● C. Estudi - Mompou: 10,5 metres quadrats 

PLANTA -1 

● Aula Schönberg: 26,6 metres quadrats 

● Aula J. Rigolfas: 20 metres quadrats 

● Aula Andreví: 30,61 metres quadrats 

● Aula Mozart: 20 metres quadrats 

● Aula Hindemith: 14 metres quadrats 
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● Aula J. M. Alpiste: 13,6 metres quadrats 

● Aula Casals: 13,5 metres quadrats 

● Aula Chopin: 20 metres quadrats 

● Aula Puche: 19,3 metres quadrats 

● Aula Granados: 32,26 metres quadrats 

PLANTA -2 

● Aula Toldrà: 100 metres quadrats 

● Aula Percussió: 18 metres quadrats 

● Sala Polivalent - Bach: 117 metres quadrats 
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