
PROTOCOLS I NORMES PER AL RETORN A LA FEINA DE L'EMM DE SANT SADURNÍ D'ANOIA. 

CURS 20/21 

Per tal de reiniciar l'activitat de l'Escola Municipal de Música amb la major seguretat 

possible, tant pels treballadors com per als usuaris, creiem necessari tenir diferents 

Protocols pels elements variats que formen part del seu funcionament.

Espais Comuns:

Accessos, secretaria, lavabos, fitxatge, passadissos, punts higiènics, senyalitzacions, 

aules

Treballadors:

Kit personal, costums d'ús de material compartit, protocol d'aules i instruments

Classes:

Mecànica d'entrades i sortides, protocol de costums comunes

Alumnes i acompanyants

Acompanyants fora del centre (excepte nadons i P3), ús del WC, procés d'entrada a 

l'escola i a les aules.

És resposabilitat de les famílies no portar els seus fills al centre si tenen febre, si no es 

troben bé o tenen símptomes sospitosos o si estan o han estat en contacte amb persones

amb COVID 19

Secretària i atenció a l'usuari

Protocol d'atenció a l'usuari.

Instruments especificitats i Banc d'instruments

Els intruments del banc s'han de tornar tots per ser repassats i que passin la quarantena.

Cada professor d'instrument elabora un procés de neteja i desinfecció del seu instrument

i en fa una fitxa per cada alumna i una per l'aula

Servei de neteja

Previsió de servei matí i tarda.

Espais comuns:

En tots els espais comuns és obligatori l'ús de mascareta. Un cop a l'aula, si s'utilitzarà 

la mateixa durant tota la tarda (si no s'ha de compartir), podem treure'ns la mascareta 

mentre no hi hagi alumnes i sempre que sigui possible ventilar. 

Entrada dels treballadors, intentar distanciar l'entrada en cas que coincideixin en horari.

Si veiem que algun company o companya està entrant o sortint, esperar per aconseguir 



la distància necessària.

L'accés a secretaria pel fitxatge i altres ha de ser d'un en un ja que, normalment ja hi ha

1 o 2 treballadors a la sala. La ràtio màxima ha de ser de 3 persones a l'hora. Sempre 

amb mascareta.

Tots els treballadors hauran de tenir cura de rentar-se les mans amb gel abans d'utilitzar

els elements comuns com fotocopiadora, telèfon, objectes diversos d'oficina, armari, etc

i passar un paper amb desinfectant per les zones o objectes que s'hagin tocat.

Per fitxar, primer netegem les mans amb gel hidroalcohòlic, fitxem, netegem l'aparell i 

tornem a netejar mans.

Font d’aigua. Recomanem no utilitzar-la si no és imprescindible. És preferible que cada 

treballador es porti una ampolla d'aigua de casa seva.

Si cal utilitzar-la, cada treballadora haurà de disposar del seu propi got o bé dur la seva 

pròpia ampolla i sempre rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans i després del 

seu us.

Si utilitzem taquilla, cada u ha d'obrir el lavabo amb la seva clau (qui no en tingui se n'hi

proporcionarà una). Un cop dins, rentar-se les mans al entrar i abans de sortir. Obrir i 

netejar la maneta de la porta amb paper i esprai desinfectant.

Ús del lavabo i wc. Sempre rentar-se les mans abans i després de l’ús. Tancar la tapa del

wc abans de tirar la cadena i passar paper amb desinfectant per totes les superfícies.

Tots els papers usats per desinfectar han d'anar a la paperera amb tapa accionada amb 

el peu i amb bossa.

Passadissos. Es retiraran les cadires i es marcarà el sentit de la marxa d'anada i tornada 

amb fletxes o altres per evitar al màxim la proximitat o contacte entre alumnes.

El professorat, en tot moment hem d'intentar no creuar-nos amb els companys/es. 

En quant a l'alumnat, s'ha d'intentar que coincideixin el menys possible als passadissos.

Davant de cada aula es col·locarà un punt d'higiene perquè tots els alumnes es puguin 

netejar les mans.

Aules, cada professor serà responsable de la higiene i ventilació de l'aula que estigui 

utilitzant. Es realitzaran uns cartells amb les normes d'aula per col·locar dins i fora de 

cada una d'elles.

Les aules s'han de ventilar sempre que sigui possible i mínim cada 1 o 2 hores de classes 

individuals i sempre després de cada grup.

Per les classes col·lectives, a cada aula en que se'n facin hi haurà caixes tancades amb 

el material de cada grup. Aquest material no el podrà utilitzar ningú més i s'haurà de 

desinfectar abans de tornar-lo a guardar.



Per les classes amb petits que puguin anar a terra i que no es treguin sabates, es 

polvoritzarà les soles de les sabates amb esprai d'alcohol o desinfectant i posteriorment 

es passaran per una estoreta neta i desinfectada.

Treballadors:

Cada treballador tindrà un “Kit personal” amb mascaretes, gel hidroalcohòlic, i esprai 

amb alcohol o desinfectant similar. 

Cada professor tindrà un “kit” de material amb llapissos, gomes, bolígrafs, grapadora, 

etc que els hi suministrarà l'escola per evitar l'ús compartit.

El treballador ha de portar la mascareta en tot moment (excepte si està sol i pot 

ventilar) i sempre quan estigui amb alumnes, a menys que pugui tenir la distància de 2 

metres.

En cas d'instruments de vent, ha de seguir el seu criteri, protegint l'alumne i a si mateix 

en tot moment.

Es demana que cada professor faci una fitxa de la neteja i desinfecció del seu 

instrument per donar a cada alumnes i també per deixar-ne una còpia a l'aula.

Les classes d'instrument s'han de fer dins d'una distància segura.

Abans de l'arribada de cada alumne haurà de passar un paper amb esprai desinfectant 

per totes les superfícies susceptibles de ser tocades o que han sigut tocades. Cada 1 o 2 

hores s'haurà de fer una pausa per ventilar l'aula

Classes  1  :  

Abans de la primera classe, l'Escola ha de comunicar a l'alumne a quina aula ha d'anar i 

el Protocol pertinent per al tipus de classe al que hagi d'assistir.

En cap cas, els alumnes podran deixar material o instruments a les aules.

Totes les aules es buidaran de tot el mobiliari i elements que no siguin imprescindibles. 

Per aquest motiu, L'EMM ha demanat un local on deixar tot aquest material.

Protocol per les classes individuals d'intrument:

• L'alumne ha d'arribar sempre 5 minuts abans i rentar-se les mans amb el gel 

hidroalcohòlic que trobarà en el punt higiènic de davant de la seva aula.

• Ha de portar mascareta posada.

• Entra i deixa les seves coses en una cadira buida, prou allunyada de la que tingui 

1 Es farà un Protocol especific pel funcionament de les classes de les diferents especialitats i de les especificitats dels 
diferents instruments



les coses el possible alumne anterior i s'espera a que aquest surti.

• Segueix les instruccions del seu professor/a

• Per afinar o manipular l'instrument de l'alumne, el professor/a haurà de posar-se 

guants que es treurà i llençarà al cubell amb tapa en acabar.

• Cada professor d'instrument tindrà preparada una fitxa o protocol, específic del 

seu instrument i de com s'ha de procedir en l'ús i la neteja, per donar als seus 

alumnes i haurà de vetllar perquè aquests ho posin en pràctica.

• Cada professor haurà de valorar el tipus de protecció més adient pel seu 

instrument: distància, mampara facial, mascareta o mampara gran.

• Les classes de cant i flauta travessera s'hauran de fer amb una mampara gran 

entre professor i alumnes

Protocol per les classes amb dos alumnes

• L'alumne ha d'arribar sempre 5 minuts abans i rentar-se les mans amb el gel 

hidroalcohòlic que trobarà en el punt higiènic de davant de la seva aula.

• Ha de portar la mascareta posada.

• Quan es trobin els dos alumnes al passadís han de mantenir la distància en tot 

moment. 

• Al entrar a l’aula, ocuparà el lloc que el seu professor li tindrà preparat.

• Quan la classe acabi, el professor vetllarà perquè la sortida sigui esglaonada.

Protocol per les classes de grup (Nadons, P3, P4, P5 i Ini 1)

Cada grup tindrà una capsa exclusivament per a ell, amb els seus objectes i instruments.

No es podran compartir i el professor/a serà el responsable de netejar tant el contingut 

com el continent

Ens trobem amb dos casos diferents:

Nadons i P3 faran classe amb un adult acompanyant

Via mail i presencialment el primer dia de classe s'explicarà el Protocol a les famílies:

• Han d'esperar al carrer fins que sigui l'hora i entrar prou esglaonadament per 

aconseguir mantenir les distàncies de seguretat

• En tots els cassos, només podrà entrar un adult amb cada nen/nena

• L'adult ha de portar mascareta en tot moment

• Abans d'entrar a l'aula, adults i nens/es han de passar pel punt d'higiene i rentar-

se les mans amb gel hidroalcohòlic. (Potser la professora ho pot incloure dins dels 



preliminars de la classe i inventar algun tipus de cançoneta per fer-ho més amè i 

motivador per a les criatures)

• La professora responsable indicarà el lloc on cada adult/nen ha de deixar les 

seves coses i on s'han de col·locar.

• En cap cas poden portar objectes o joguines de l'exterior, excepte per demanda 

específica del professorat. Només s'utilitzaran els objectes/instruments de 

l'Escola

• Es demanarà que les famílies siguin previsores i facin anar al WC a les criatures 

abans de venir cap a l'Escola però davant d'una urgència es demanarà a l'adult 

acompanyant que passi paper amb esprai desinfectant (que trobarà als lavabos) 

sobre totes les superfícies utilitzades i el rentat posterior de mans dels dos. (Es 

col·locarà un cartell amb el procediment adequat en cada lavabo)

• En cas que algun dels nens o acompanyants hagin d'utilitzar un mocador se li 

demanarà que el tiri a una de les papereres amb tapa i que es torni o torni a 

netejar les mans de la criatura amb gel hidroalcohòlic

• La sortida, al final de la classe també es farà de manera esglaonada.

• Quan la darrera família hagi sortit, la professora ventilarà l'aula i passarà un 

paper impregnat de líquid desinfectant per les superfícies i objectes utilitzats.

• Abans de la següent classe, la professora guardarà tots els objectes a la seva 

caixa o lloc pertinent

• Després de cada classe de grup s'hauria de fer una neteja/desinfecció dels terres, 

pel servei de neteja 

P4, P5 i Ini 1

Via mail i presencialment el primer dia de classe s'explicarà el Protocol a les famílies:

• Han d'esperar al carrer fins que sigui l'hora i entrar prou esglaonadament per 

aconseguir mantenir les distàncies de seguretat

• Els pares o acompanyants no entraran a l'escola, la professora vindrà a buscar els 

nens i nenes a la porta principal i els farà entrar un per un. Les criatures s'aniran 

esperant al Hall fins que hi siguin tots, moment en què aniran junts cap a l'aula.

• Abans d'entrar, sols o amb l'ajuda de la professora, passaran pel punt d'higiene i 

es rentaran les mans amb gel. La porta estarà oberta i la mestra els/les 

col·locarà. 

• Un cop acabada la sessió la professora tornarà a portar els nens i nenes cap a la 

sortida al carrer i anirà entregant-los a les famílies o acompanyants. Les famílies 



s'hauran d'anar acostant a mesure que se les cridi o si els nens/es son prou grans 

se'ls deixarà que siguin ells que vagin cap als adults.

• En tornar cap a l'aula la professora ventilarà i repassarà els objectes i superfícies 

utilitzats i guardarà el material d'aquest grup en la seva caixa.

Secretaria i atenció a l'usuari

L'atenció a l'usuari per part de secretaria i Equip Directiu es farà sempre per cita prèvia.

Es prioritzarà aquest servei als matins, ja que hi ha menys moviment de gent però si no 

és possible es buscaran alternatives.

Es demanarà que la persona vingui sola.

L'usuari haurà d'esperar sempre al carrer a que se'l vagi a obrir i en entrar haurà de 

rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i portar la mascareta posada.

S'instal·larà una taula a davant de la porta de secretaria per si la persona ha d'omplir 

formularis o escriure. Sempre que sigui possible es demanarà que utilitzi bolígraf propi, 

si no és possible se n'hi deixarà un amb la demanda de passar-hi paper amb desinfectant 

després de l'ús. La cadira i la taula i altres objectes que s'hagin utilitzat també s'hauran 

de desinfectar. 

Quan s'hagi acabat de manipular i guardat el possible paper o document, usuari i 

secretaria s'han de rentar les mans.

Quan la cita sigui amb algun membre de l'Equip Directiu, s'utilitzarà alguna aula que 

permeti el distanciament necessari.

En cap cas, ni families, ni alumnes podran deixar instruments o qualsevol altre objecte 

personal a secretaria.

Instruments especificitats i Banc d'instruments

Els dies 25 i 26 de juny es citarà a les famílies que tinguin instruments de l'Escola perquè

els puguin tornar de forma esglaonada.

Aquests es revisaràn pel professor especialista i si cal es portaran a repassar per un 

lutier, intentant que es puguin recollir abans del tancament de l'Escola perquè puguin 

passar la quarantena.

Servei de neteja

Es demanarà servei de neteja de matí i tarda ja que, en els moments de més presència 

d'infants (de 17.15 a 19.15h aprox), s'haurien de repassar lavabos, passadissos, entrada, 

passamans de les portes, material d'aula, etc i les aules entre classes, especialment 



després de les classes de grup.

S'ha de tenir en compte que, tot i que s'ha calculat 15mns entre classes per què la 

professora tingui temps d'acompanyar alumnes a la sortida, ventilar, endreçar, repassar 

superfícies i preparar la classe següent, aquests seran sovint insuficients i és per això 

que també es compta amb el servei de neteja per ajudar en la disinfecció.

Els horaris en que hi haurà més quantitat d'alumnes i acompanyants són:

Nadons, dilluns i dimarts de 17 a 17.45h

P3, dilluns i dimarts de 17.15 a 18h

P4, dilluns, dimarts i dimecres de 17, 30 a 18.15

P5, dimecres, dijous i divendres de 17.15 a 18h i un altre grup dijous de 17.30 a 18.15h

Iniciació 1, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 18.30 a 19.30h

Necessitats:

Cartelleria: Entrada, secretaria, passadissos, als lavabos i aules del procediment a 

seguir

Adhesius per marcar el terra, entrada, devant de secretaria i passadissos

15 Kits Covid, un per cada treballador amb:

• Gel hidroalcohòlic

• mascaretes

• esprai desinfectant

• mascara facial metacrilat (opcional, segons instrument)

2 o 3 mampares de cos sencer (cant i flauta travessera)

9 caixes de guants d'un sol ús.

10/12 paperes amb tapa (petites)

10 esprais desinfectants per superficies (taules, cadires, pianos, etc)

20 Rotlles de tovalloles de paper

10 Punts d'higiene més 2 entrada lavabos, amb:

• Gel hidroalcohòlic

• Tovalloles de paper

• Esprai desinfectant (apte per a menors)

S'està el·laborant un Protocol més detallat de temàtica més vinculada amb les classes



i els instruments. 

S'està a l'espera de pressupost per a la instal·lació d'un porter automàtic a la porta 

principal de l'Escola.

AQUEST PROTOCOL ESTÀ SUBJECTE A CANVIS SEGONS EVOLUCIONIN ELS DIFERENTS 

ESTATS I RECOMANACIONS MÈDIQUES I ORDRES VINGUDES DE L'AJUNTAMENT.

Jeannette Porter Huerre

Directora de l'EMM

Sant Sadurní d'Anoia

Juny 2020

Vist i plau de l’alcalde
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