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1. INTRODUCCIÓ 

El Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera “Catalina           
Bufí” ha de reprendre l’educació presencial per al curs 2020-2021. Amb la finalitat             
que el funcionament del centre es desenvolupi en les millors condicions de            
seguretat, s’han d’adoptar les mesures organitzatives que resultin necessàries per          
evitar aglomeracions i garantir que es mantengui la distància de seguretat que            
determinin les autoritats sanitàries i educatives, així com les mesures de neteja,            
desinfecció i d'higiene adequades per a prevenir els riscos de contagi quan no sigui              
possible mantenir-la.  
 
En aquest sentit, el Pla de Contingència és el document on s’inclou l’organització de              
l’inici de curs, la previsió de les actuacions que s’han de dur a terme per prevenir el                 
risc de contagi i per poder fer front a les possibles eventualitats i escenaris que es                
puguin produir durant el curs 2020-21 a causa del COVID-19.  
 
Aquest Pla de Contingència pot ser fruit de revisió i actualització en base a les               
normatives, protocols i mesures que puguin sorgir per part de les administracions            
(sanitat i educació). 

 

2. MARC NORMATIU 
● Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la           

consellera de Salut i Consum de de juliol de 2020 per la qual s’aproven les               
mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació i d’organització i         
funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19 per             
als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes            
Balears per al curs 2020-2021 

● Instruccions per a l’elaboració del Pla de Contingència als centres educatius           
que imparteixen ensenyaments elementals i professionals de música o de          
dansa o ensenyaments no reglats de música o de dansa degut al risc             
provocat pel COVID-19 

 

3. OBJECTIUS DEL PLA DE CONTINGÈNCIA 
● Mantenir la funció educativa i preservar el dret a l’educació en condicions de             

seguretat per a tots els membres de la comunitat educativa. 
● Minimitzar l’efecte de les situacions possibles, no sempre previsibles, per          

garantir la continuïtat de les activitats educatives en situacions de no           
normalitat. 

● Fomentar i reforçar els hàbits sanitaris i els aspectes d’educació per a la             
salut. 
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● Determinar responsables de l’execució i de la supervisió del Pla i de la seva              
comunicació a la comunitat educativa. 

● Definir els aspectes a planificar d’una educació musical i de la dansa amb             
seguretat: curriculars, organitzatius, administratius i de gestió. 

● Preveure les actuacions en els diferents escenaris (A, B, C): planificar i            
comunicar les mesures a adoptar en cada cas, anàlisi de la viabilitat,            
condicions per a l’execució, etc. 

 

4. RESPONSABLES DEL PLA DE CONTINGÈNCIA 
 
El Pla de Contingència serà elaborat per l’Equip directiu, tenint en compte els             
diferents escenaris i la identificació de les majors dificultats organitzatives en cada            
cas. Aquest document serà aprovat pel Claustre i el Consell Escolar del centre, i una               
vegada aprovat s’incorporarà a la PGA del curs 2020-21. El centre disposarà            
d'autonomia per determinar l’ús dels espais i l'organització de les sessions           
presencials, així com també per a la combinació de la formació presencial amb la              
formació a distància en funció de cada escenari. 
 
Al CEIF es constituirà la figura de coordinador/a de salut. Aquest es coordinarà amb              
el centre de salut de referència del centre educatiu (centre de salut d’Es Viver) per a                
l'abordatge dels possibles casos de COVID-19, així com per dur a terme les             
activitats per a l'atenció a l'alumnat amb problemes de salut crònics al centre. 
 
Aquest Pla de Contingència serà d’obligat compliment per a tota la comunitat            
educativa del centre. La responsabilitat individual és imprescindible per a assegurar           
la salut col·lectiva. L’equip directiu i el/la coordinador/a de salut del centre han de              
garantir el compliment d'aquest protocol, fer-ne el seguiment i assegurar-se que tota            
la comunitat educativa n'estigui informada. 
 
L'incompliment de les normes i pautes establertes en aquest document és motiu            
d’aplicació de mesures disciplinàries d’acord amb el nostre Pla de Convivència i del             
Decret 121/2010, de 10 de desembre, que estableix els drets i deures dels alumnes i               
les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons            
públics de les Illes Balears.  
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5. MESURES DE PREVENCIÓ, PROTECCIÓ I 
HIGIENE ENFRONT DE LA COVID-19. 

5.1. LIMITACIÓ DE CONTACTES 
5.1.1. Accessos i circulació de persones en el centre 

Per a evitar aglomeracions i garantir que es mantingui la distància actual d’1’5m de              
seguretat establerta per les autoritats sanitàries i educatives, s’adopten les següents           
mesures: 

➔ A l’Aula d’Extensió de Formentera s’aplicaran les mesures d'accés, sortida i           
circulació de persones determinades en el Pla de Contingència de l’IES Marc            
Ferrer. 

➔ A Eivissa, l’entrada al centre serà per la porta principal. La sortida de             
l’alumnat serà per la porta principal, excepte l’alumnat de dansa que sortirà            
(acompanyat per la professora) per la porta lateral. L’accés i sortida es durà a              
terme de forma esglaonada per a evitar aglomeracions i garantir la distància            
de seguretat. L’ús de mascareta és obligatori en el cas de situacions en què              
no es pugui mantenir la distància de seguretat i en situacions de circulació pel              
centre. El professorat i personal PAS vetllarà per organitzar les entrades i            
sortides de les aules per tal d’evitar aglomeracions d’alumnes.  

➔ L’accés a l’edifici serà restringit a l’alumnat, professorat i personal no docent            
(PAS). Les famílies no podran accedir a l’interior del centre, excepte amb            
autorització del professorat/equip directiu, cita prèvia o per necessitats de          
caràcter imprescindible. 

➔ El professorat i l’alumnat sempre portaran mascareta quan es moguin d’un           
lloc a un altre de l’edifici. 

➔ L’accés a la zona de dansa es realitzarà per les escales interiors de l’edifici i               
l’accés a la zona d’especialitats instrumentals per les escales principals.  

➔ Hi haurà rutes marcades al terra indicant el sentit de circulació a ambdues             
escales (Música i Dansa) per a evitar encreuaments. La comunitat educativa           
vetllarà pel seu compliment mantenint sempre la distància de seguretat. 

➔ Es faran servir les escales en tots els casos menys per a necessitats molt              
específiques. L’ús de l’ascensor es limitarà a allò imprescindible i a una            
persona (en cas de necessitar acompanyament s’haurà de sol·licitar         
autorització a consergeria del centre i es mantindrà la distància interpersonal           
de seguretat). 

➔ Com a regla general, les portes d’aules, despatxos i exteriors romandran           
obertes per a evitar el contacte amb les manetes o els poms de les portes. 

➔ Per facilitar l'estudi de contactes, a més del registre d'assistència diària de            
l'alumnat, professorat i personal no docent es durà a terme un registre de             
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totes les persones alienes al centre que hi accedeixen. Les responsables del            
registre de persones alienes seran les ordenances. 

➔ S'utilitzaran infografies i cartells que facilitin el compliment i la comprensió           
d’aquestes mesures de prevenció en l’accès i circulació de persones. 

➔ S’establiran punts de neteja als espais comuns del centre. 

5.1.2. Atenció al públic, Comunicació i Coordinació 

➔ L'atenció presencial al públic es reduirà a serveis que siguin imprescindibles i            
amb prèvia cita. Es fomentaran les gestions telemàtiques, prioritzant els          
enviaments per correu electrònic, el contacte telefònic i en línia. 

➔ Per a l’atenció al públic necessàriament presencial la consergeria comptarà          
amb una mampara per possibilitar l'atenció amb més seguretat. S’hi haurà           
d’accedir sempre amb higiene de mans, mascareta i es mantindrà la distància            
de seguretat d’1,5 metres en tot moment. 

➔ Als esdeveniments amb previsió d’assistència de públic, s’haurà de garantir          
que es pugui mantenir la distància interpersonal i el compliment de           
l’aforament màxim de l’espai. 

➔ L’atenció tutorial i del professorat a famílies serà prioritàriament de forma           
telemàtica. Les tutories presencials es realitzaran sempre amb cita prèvia.  

➔ Centralitzarem tota la comunicació centre - alumne i centre - família amb            
eines telemàtiques. Evitarem l’ús de comptes de correu personals i la           
comunicació amb l’alumnat a través del telèfon o xarxes socials personals. 

➔ Les reunions del personal del centre (claustres, departaments, CCP, etc)          
seran prioritàriament per videoconferència. Les reunions presencials no        
podran superar les 25 persones i amb garantia de distància mínima d’un            
metre i mig. 

➔ Es reforçarà la coordinació entre nivells de l'Administració, per trobar          
solucions col·laboratives i adaptades a la realitat del nostre centre educatiu i            
possibilitar el compliment de les mesures preventives, així com per facilitar la            
comunicació necessària tant per a la gestió dels possibles casos o brots de             
COVID-19, com per a l'atenció d'aquelles situacions de major vulnerabilitat          
social. 

5.1.3. Gestió d’espais del centre (EIVISSA) 

➔ AFORAMENT: A l’entrada de cada espai s’assenyalarà l’aforament màxim a          
partir de la distància de seguretat vigent. 

➔ ORGANITZACIÓ D’AULES-HORARIS: L’assignació d’horaris i aules per a la         
realització de les activitats lectives es realitzarà en base a espais amb            
aforament que permeti l’aplicació de la distància de seguretat. Si no es pot             
mantenir aquesta distància en algun moment puntual de la classe, s’hauran           
d’usar mascaretes obligatòriament. La disposició del mobiliari de l’aula no ha           
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de permetre que l’alumnat se situï cara a cara. Si no es pot garantir              
l’aforament amb distància de seguretat a les classes grupals s’aplicarà una           
metodologia d’alternança, semipresencial o telemàtica, segons la tipologia        
d'assignatura (pràctica o teòrica). 

➔ BANYS: Les professores de Dansa faran ús del bany del seu vestuari.            
L’alumnat de Dansa farà ús d’un bany de la zona de Dansa. L’alumnat de              
Música farà ús dels banys a les Plantes 2 i 3. El professorat de Música farà                
ús dels banys de les plantes 4 i 5. El bany de consergeria serà d’ús exclusiu                
per a personal PAS i equip directiu.  
El professorat gestionarà el flux de l’alumnat cap als lavabos (sortida i            
tornada a l’aula).  
En tots els banys s’indicarà l’obligatorietat de rentar-se les mans abans i            
després del seu ús i també serà visible un pòster sobre el correcte rentat de               
mans. 

➔ VESTUARIS: Els vestuaris no s’obriran excepte casos excepcionals i amb          
autorització. El professorat de Dansa serà responsable d’obrir i tancar          
aquests espais en cas de necessitat d’ús. No es pot fer ús de les dutxes. 

➔ CONSERGERIA: La comunicació entre el professorat i el personal de          
consergeria serà prioritàriament per correu electrònic, especialment per a la          
sol·licitud d’impressions. En cas de necessitat d’atenció presencial, s’hauran         
de complir les mesures d’aforament, distància de seguretat, higiene de mans i            
d’ús de mascareta. 

➔ DESPATXOS: La comunicació presencial als despatxos amb l’equip directiu         
es reduirà a les gestions imprescindibles i es fomentarà l’atenció telefònica i            
digital. 

➔ SALA D’ESTUDI-CAFETERIA: La sala d’estudi tindrà ús prioritari per a          
l’estudi individual i per a l’espera entre classes. Es fomentarà el consum de             
begudes i menjars en zones obertes. 

➔ SALA D’AÏLLAMENT: El Conservatori habilita una sala d'aïllament (a         
Eivissa, sala d’estudi 2, i a Formentera la que determine l’IES Marc Ferrer)             
d'acord amb el que s'indica en el protocol d'actuació davant la detecció de             
símptomes compatibles amb COVID-19 entre l'alumnat del centre. 

➔ CABINES D’ESTUDI: Aquest curs, per necessitats d’espai per a classes i           
com a mesura de prevenció imprescindible, no estarà disponible el sistema           
d’aules d’estudi a l’alumnat. 

➔ MOBILIARI: Es retirarà el mobiliari que no sigui imprescindible per facilitar           
l’aforament màxim amb distància de seguretat.  
 

La gestió dels espais a Formentera dependrà de la coordinació amb           
l’IES Marc Ferrer. 
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5.1.4. Distància de seguretat a les classes 

Es respectarà en tot moment el principi de distanciament físic en els passadissos,             
escales, banys i zones comunes del centre. En canvi, la distància de seguretat             
dintre de les aules presenta aspectes específics segons l’especialitat o assignatura: 

➔ L’alumnat de cant, instruments de vent i les seves agrupacions (banda,           
col·lectives, música de cambra, cor i repertori de cant) haurà de mantenir una             
distància de seguretat de 3 metres durant les classes, tant amb el professorat             
com amb la resta de companys. 

➔ L’alumnat de dansa haurà de mantenir una distància de seguretat de 2            
metres, tant amb el professorat com amb la resta companys.  

➔ La resta d’alumnat (corda, piano, classes teòriques, agrupacions sense         
cantaires i/o instrumentistes de vent, etc) hauran de mantenir una distància           
de seguretat a les aules d’1,5 metres. 

➔ Es farà ús de la mascareta de protecció per part del professor i l’alumnat              
quan no es pugui mantenir la distància de seguretat i quan no es trobi tocant               
o cantant. 

 

5.2. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 
Abans d’entrar i en sortir de cada aula, professorat i alumnat hauran de rentar-se les               
mans amb aigua i sabó o fer ús del gel hidroalcohòlic. El centre proporcionarà gel               
hidroalcohòlic a cada aula i als espais comuns del centre.  

Totes les persones que accedeixin al centre han de fer ús de mascareta higiènica              
sempre que no es pugui assegurar la distància interpersonal, insistint en la seva             
correcta utilització. Les mascaretes s’hauran de portar de casa, tot i que, en cas de               
necessitat per pèrdua, el centre disposarà de mascaretes que s’hauran de sol·licitar            
a consergeria. 

Es durà a terme formació a l’alumnat en mesures d’higiene individual, de prevenció             
del risc de contagi i de desinfecció dels materials i instruments particulars, comptarà             
amb la cartelleria de suport necessària i estratègicament ubicada. El professorat           
vetllarà pel compliment d’aquestes normes. 
 
El professorat i PAS s'encarregaran de desinfectar abans i després del seu ús els              
aparells d’ús comú (ordinadors compartits, fotocopiadores, enquadernadores…) com        
també el material (faristols, cadires, taules…) i instruments compartits (pianos,          
contrabaixos i percussió). 
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5.3. NETEJA I VENTILACIÓ 

Només es faran servir espais amb garantia de ventilació. Les aules es ventilaran             
periòdicament (mínim 5 min.) abans d’iniciar l’activitat lectiva, entre sessions de           
classe i en acabar la jornada. Sempre que sigui possible les finestres i les portes de                
les aules estaran obertes. 

Per a la gestió de residus es disposarà de papereres ubicades en cada espai del               
centre, prioritàriament de tapa i pedal, en els quals poder dipositar qualsevol            
material residual de forma segura. Aquestes papereres hauran de ser netejades de            
manera freqüent. 

S’han de retirar tots els elements decoratius a l’accés de l’alumnat i famílies i que               
puguin sofrir una major manipulació: cartells, pòsters, revistes, fulletons de          
publicitat… 

Es realitzarà una neteja i desinfecció de totes les instal·lacions mínim un cop al dia, i                
es reforçarà en aquells espais que ho necessitin en funció de la intensitat d’ús              
(banys i aules grupals especialment). Es tindrà especial atenció a les zones d’ús             
comú i a les superfícies de contacte més freqüents, com poms de portes, taules,              
mobles, ordinadors, passamans, sòls, telèfons, penjadors i altres elements. Es          
netejaran els banys amb la freqüència necessària per garantir-ne en tot moment            
l’estat d’higiene. L’aula de Dansa 2, per les seves característiques, requereix fer            
servir aigua amb un producte específic per a la seva neteja.  

Serà responsabilitat del professorat netejar/desinfectar l’equipament utilitzat durant        
les classes. No podem obligar a l’alumnat a fer tasques de neteja d’espais i              
mobiliari. També serà responsabilitat del professorat la ventilació de les aules. 

La neteja d’instruments musicals apareix descrita en les mesures específiques per           
especialitats/assignatures. 
 

5.4. PLA D’ACOLLIDA 2020-2021 
Després de la situació de crisi sanitària i social viscuda, cal tenir cura de l'acollida a                
l’inici del curs 2020-21 de l'alumnat, famílies i del personal del centre, atenent             
especialment a les situacions de major vulnerabilitat emocional i social. 
 
En el primer claustre del curs i durant el mes de setembre, tot el personal treballador                
serà informat amb una Guia d’Acollida, de les dades de contacte del Servei de              
Prevenció de Riscs Laborals que tenen assignat i de l’aplicació del Pla de             
Contingència.  
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És important que tots els alumnes estiguin informats i hagin comprès el Pla de              
Contingència abans de reprendre les classes per tal de garantir el compliment de les              
mesures esmentades. Tot el professorat dissenyarà activitats d’educació per a la           
salut en torn als estudis de música i dansa per al seu alumnat. Aquestes s’inclouran               
a les Programacions Didàctiques de cada etapa i en l’acció tutorial. Els aspectes             
bàsics d’aquestes activitats són l'educació per a la salut en relació a la COVID-19, la               
descripció dels símptomes de la malaltia, el protocol sobre com actuar davant            
l'aparició de símptomes, mesures de distància física i limitació de contactes, higiene            
de mans, higiene respiratòria i resta de mesures de protecció individual, ús adequat             
de la mascareta, mesures pròpies de la seva especialitat i foment de la             
corresponsabilitat en la salut pròpia i en la salut dels altres.  
 
Abans d’iniciar l’activitat lectiva el centre informarà a les famílies sobre les mesures             
de protecció, prevenció i higiene adoptades. En aquest sentit, es programaran           
reunions informatives adients. 
 

5.5. PROTOCOL ESPECÍFIC PROVES D’ACCÉS, 
PROVA SUBSTITUTÒRIA D’AVALUACIÓ I 
EXÀMENS DE RECUPERACIÓ 

Tot i que l’aplicació de les mesures generals de prevenció, protecció i higiene afecta              
a totes les proves d’accés, proves substitutòries d’avaluació i exàmens de           
recuperació, existeixen particularitats específiques que també s’hauran d’atendre en         
aquests procediments en escenaris presencials: 

❖ Els membres dels tribunals seuran separats per una distància de seguretat           
mínima de 1’5m 

❖ Distància de seguretat de 2m entre aspirants de dansa. 
❖ Distància de seguretat de 3m entre el pianista acompanyant i l’aspirant de            

música. 
❖ Previsió del tractament de l'aigua produïda per la condensació en els           

pavellons dels instruments de vent a causa de l'expiració: 
➢ Evitar deixar-la sobre el sòl per considerar-se material potencial de          

propagació del virus. En cas de necessitat, caldrà rentar el terra amb            
lleixiu.  

➢ Dipositar-la en un contenidor amb tapa ubicat en un espai separat de            
l’aula. 

➢ Evitar bufar enèrgicament a través de les diferents parts de          
l’instrument per a netejar-ho. 
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❖ Els procediments amb nombrosos aspirants contaran amb la figura d’un/a          
coordinador/a per garantir la celebració de les proves i la circulació de            
persones amb mesures de seguretat. 

5.6. PROTOCOLS ESPECÍFICS PER ESPECIALITATS I 
ASSIGNATURES 

Es ventilaran, un mínim de 5 minuts les aules entre classes. Serà el professorat que               
hagi emprat l'aula l'encarregat d'obrir finestres i porta. A més, existeixen           
particularitats específiques que també s’hauran d’atendre segons l’especialitat i         
l’assignatura. 

5.6.1. Música 

❖ Instrument individual de corda, piano i percussió:  
■ Distància de seguretat 1’5m (també amb el pianista        

acompanyant) 
■ Ús de mascareta per part de professor i alumne si en algun            

moment puntual no es pot mantenir aquesta distància per donar          
indicacions específiques (tècnica, posició corporal…) 

■ En el cas dels pianos, rentar i desinfectar les tecles amb           
tovalloletes desinfectants abans i després de l'execució de cada         
alumne. Desinfectar també la banqueta després de l’ús a cada          
classe. El professorat s’encarregarà d’obrir i tancar el piano per          
tal d’evitar el màxim de mans que manipulin els instruments.  

❖ Instrument individual de vent: 
■ Distància de seguretat 3m (també amb el pianista        

acompanyant). 
■ Ús de mascareta per part de professor i alumne si en algun            

moment puntual no es pot mantenir aquesta distància per donar          
indicacions específiques (tècnica, posició corporal…) 

■ Es col·locarà una mampara de plexiglàs entre professor i         
alumne per minimitzar el risc d’infecció per partícules de saliva          
durant l’execució.  

■ Previsió del tractament de l'aigua produïda per la condensació         
en els pavellons dels instruments a causa de l'expiració: 

● Evitar deixar-la sobre el sòl per considerar-se material        
potencial de propagació del virus. En cas de necessitat,         
caldrà rentar el terra amb lleixiu.  

● Dipositar-la en un contenidor ubicat en un espai separat         
de l’aula. 
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● Evitar bufar enèrgicament a través de les diferents parts         
de l’instrument per a netejar-ho. 

❖ Cant Individual i Repertori de Cant: 
■ Distància de seguretat cant 3m 
■ Distància de seguretat repertori de cant 2m 
■ Ús de mascareta per part de professor i alumne si en algun            

moment puntual no es pot mantenir aquesta distància per a          
donar indicacions específiques (tècnica, posició corporal…) 

■ Es col·locarà una mampara de plexiglàs entre professor i         
alumne per minimitzar el risc d’infecció per partícules de saliva          
durant l’execució.  
 

❖ Col·lectives de corda i guitarra, Conjunt de Guitarra, Col·lectives de          
percussió i Orquestra: 

■ Distància de seguretat 1’5m 
■ Faristols d’ús individual 
■ Ús de mascareta per part de professor i alumne si en algun            

moment puntual no es pot mantenir aquesta distància per a          
donar indicacions específiques 

 
❖ Acompanyament, Col·lectives i Conjunt de piano:  

■ Distància de seguretat 1’5m. 
■ Pianos d’ús individual per torns. 
■ Desinfectar les tecles amb tovalloletes desinfectants abans i        

després de l'execució de cada alumne, així com les banquetes. 
■ Ús de mascareta per part de professor i alumne si en algun            

moment puntual no es pot mantenir aquesta distància per a          
donar indicacions específiques. 

❖ Col·lectives de vent i Banda: 
■ Distància de seguretat 3m. 
■ Faristols d’ús individual. 
■ Es col·locarà una mampara de plexiglàs entre director i         

instrumentistes per minimitzar el risc d’infecció per partícules de         
saliva durant l’execució.  

■ Previsió del tractament de l'aigua produïda per la condensació         
en els pavellons dels instruments a causa de l'expiració: 

● Evitar deixar-la sobre el sòl per considerar-se material        
potencial de propagació del virus. En cas de necessitat,         
caldrà rentar el terra amb lleixiu.  

● Dipositar-la en un contenidor ubicat en un espai separat         
de l’aula. 
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● Evitar bufar enèrgicament a través de les diferents parts         
de l’instrument per a netejar-ho. 

❖ Música de Cambra: 
■ Distància de seguretat d’agrupacions sense vent i cantaires        

1’5m. 
■ Distància de seguretat d’agrupacions amb vent i/o cantaires 3m. 
■ Es col·locarà una mampara de plexiglàs entre professor i         

agrupacions amb vent i/o cantaires per minimitzar el risc         
d’infecció per partícules de saliva durant l’execució. 

❖ Cor: 
■ Distància de seguretat 3m entre cantaires. 
■ Agrupació de màxim 30 persones. 
■ Ús de mascareta obligatòria per als cantaires. 
■ Es col·locarà una mampara de plexiglàs entre director i         

cantaires per minimitzar el risc d’infecció per partícules de saliva          
durant l’execució.  
 

❖ NETEJA D’INSTRUMENTS: 

➢ Rentar-se bé les mans amb aigua i sabó o bé desinfectar-les amb gel             
hidroalcohòlic abans de tocar qualsevol instrument és indispensable. 

➢ Instruments propis: netejar i desinfectar sempre després del seu ús.          
En tots els casos, el material utilitzat per a la neteja, com a mocadors,              
draps, etc., també s’han de desinfectar amb un producte eficaç, o bé            
rentar a més de 60 °C durant més de 30 minuts. 

➢ Instruments compartits: si un mateix instrument ha de ser utilitzat per           
diferents alumnes, s’ha de netejar amb els productes adequats per a la            
seva desinfecció abans i després de la seva utilització. L’alumnat de           
contrabaix i percussió faran ús de l’instrumental del centre amb          
mascareta de forma obligatòria. 

➢ Els instruments de vent a compartir (saxòfon baríton, flautí, etc)          
podran assignar-se a un únic alumne/a per trimestre. No es podran           
intercanviar ni utilitzar canyes d’altres persones. 
 

5.6.2. Dansa 

❖ Distància de seguretat 2m. Quan no sigui possible garantir la distància de            
seguretat serà obligatori l’ús de mascareta. 
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❖ Venir vestits amb la indumentària des de casa i dirigir-se directament a la             
seva aula. 

❖ Descalçar-se abans d’accedir a l’aula (el calçat es deixarà a l'exterior de            
l’aula, en l’espai habilitat específicament a tal efecte). 

❖ Els vestuaris romandran oberts però només per a casos de necessitat, i            
s’accedirà individualment amb l’autorització del professorat. 

❖ No es podrà fer ús de la dutxa als vestuaris. 
❖ Es podrà fer ús de la taquilla individual, però en aquesta no es podrà dipositar               

roba usada en una sessió per a la pròxima classe. 
❖ La roba utilitzada s’ha de rentar a 60º C.  
❖ Les finestres i les portes podran romandre obertes durant la classe, sempre            

que sigui possible. En cas contrari, existiran moments de descans durant la            
classe per l’alumnat i per ventilar la sala. 

❖ L’alumnat haurà de dur una botella d'aigua i tovallola de manera obligatòria i             
en cap cas es podran compartir. 

❖ La neteja i desinfecció del paviment i les barres de les aules es realitzarà              
abans i després de la utilització de l’aula per cada grup amb productes             
específics per a la seva desinfecció. El terra de les aules amb linòleum es              
desinfectarà amb el producte específic per aquest tipus de superfície: Daily           
Vinyl Cleaner de Harlequin. 

❖ Els músics acompanyants de dansa hauran de netejar els seus instruments           
abans de començar i a l'acabar les classes. 
 

 

6. ESCENARIS POSSIBLES 
Atesa la situació generada per la COVID-19 i la incertesa sobre la possible evolució              
de la pandèmia, es preveuen tres possibles escenaris que han de permetre que el              
sistema educatiu tingui la capacitat d'adaptació necessària a les situacions que           
durant el curs es puguin produir.a cada etapa: Nova Normalitat (A), Restrictiu (B) i              
Confinament (C). Tant a l’escenari A com al B l’ensenyament presencial es podrà             
combinar amb el semipresencial i telemàtic.  
 

6.1. ESCENARI DE NOVA NORMALITAT (A) 
 
En aquest escenari les classes són essencialment presencials per a tot l'alumnat, i             
s'han de prendre les mesures de prevenció, protecció i higiene que es determinen             
en aquest protocol. El curs s'ha de dur a terme amb les ràtios legalment establertes i                
és l’escenari amb el qual es planteja l’inici de curs en aquest moment. 
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6.1.1. Planificació metodològica (A) 
❖ Assignatures presencials: Instrument, Cant, Repertori de Cant, Orquestra,        

Música de Cambra, Col·lectives, Conjunts, Banda, Llenguatge Musical, Cor,         
Anàlisi, Harmonia, Piano Complementari, Acompanyament, Música de       
Dansa, Dansa Clàssica, Dansa Espanyola. 

❖ Assignatures semipresencials: Fonaments de Composició. 
❖ Assignatures telemàtiques: Idiomes aplicats al Cant, Optatives i Història de          

la Música. 
 

6.1.2. Mesures organitzatives (A)  
❖ Es podrà reduir la durada de les sessions presencials i semipresencials de            

classe 5 minuts per aplicar mesures de ventilació, entrada-sortida esglaonada          
i evitar aglomeracions. 

❖ Sistema de comunicació i organització Digital del centre: Google Suite. 
❖ Assignatures telemàtiques impartides per Google Classroom. 
❖ Programar formació al professorat i alumnat a principi de curs per aprendre a             

utilitzar les eines digitals necessàries de treball en línea. 

 

6.2. ESCENARI RESTRICTIU (B) 

En aquest escenari es plantegen mesures més restrictives pel que fa a la distància              
recomanada per les autoritats sanitàries i que suposaran diferents maneres          
d'atendre l'alumnat, tals com separació de grups i limitació de ràtios que poden             
donar lloc a una redistribució dels alumnes i els espais. Per tant, es contempla              
plantejar fórmules mixtes d'alternança de les modalitats d’educació presencial i a           
distància. 

L’assistència serà amb mesures estrictes de protecció individual i tindran prioritat           
d’atenció i educació presencial les situacions de vulnerabilitat social, de salut, amb            
necessitats educatives especials i amb necessitat de reforç. L'alumnat en aïllament           
domiciliari o en quarantena domiciliària podrà seguir les activitats educatives,          
sempre que el seu estat de salut ho permeti, per via telemàtica. 

La presencialitat en els estudis de música i dansa al CEIF s'organitzaran de tal              
manera que l'alumnat pugui rebre de manera presencial almenys el 50 % de les              
classes setmanals, respectant l'horari i el grup que se'ls va assignar a principi de              
curs. Així, aquest escenari pot suposar la variació de la distribució i configuració             
d’espais del centre.  
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En aquelles assignatures on no es pugui garantir l’aforament dels espais amb la             
distància de seguretat que determinen les autoritats sanitàries s'alternarà la formació           
presencial amb la formació en línia.  

Amb l'objectiu de prioritzar l'atenció a l'alumnat i la reducció de ràtios es podrà: 

a) Reassignar totes les hores lectives que no són d'atenció directa a l'alumnat que el               
centre consideri per tal de poder dur a terme la nova planificació. 

b) Es podran ampliar els horaris dels professors fins a als 21h períodes lectius, el               
màxim dels períodes establerts en la seva jornada. Totes aquestes hores s'han de             
dedicar a l'atenció directa a l'alumnat. 

d) Per tal de garantir que el centre disposi d'hores suficients de guàrdia de              
professorat per atendre les necessitats de l'alumnat, les reunions d'òrgans          
col·legiats i de coordinació docent podran traslladar-se fora de l'horari de           
permanència setmanal. Passaran a formar part, per tant, de les hores de feina             
setmanals de còmput mensual i realitzar-se a distància. 

e) Els dies en què l'alumnat no assisteixi de forma presencial, podrà seguir el              
desenvolupament curricular de forma telemàtica o en línia. Les activitats a distància            
es podran organitzar de forma sincrònica o diacrònica. Cada departament o equip            
docent haurà d'establir la seva metodologia per a cada nivell educatiu. 

f) El CEIF establirà la plataforma en línia Google Meet per possibilitar la continuïtat              
entre les sessions presencials i les sessions a distància. 

h) Es podrà establir un sistema de cotutories de manera que cada un dels docents               
del centre, siguin o no tutors, tenguin assignat el seguiment personalitzat d'un grup             
reduït d'alumnes. 

 

6.3. ESCENARI DE CONFINAMENT (C) 

Si per l'evolució de la pandèmia les autoritats sanitàries ho determinen, s'hauran de             
suspendre les activitats educatives presencials i, si escau, el tancament del centre.            
Per tant, aquest escenari només contempla l’activitat lectiva telemàtica no          
presencial.  

Amb l'objectiu de prioritzar l'atenció a l'alumnat:  

a) Es farà ús del Google Suite com a eina digital d’activitat lectiva a distància,              
excepte les assignatures ja programades amb la plataforma Google         
Classroom. 
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b) L'horari de docència i d'atenció a l'alumnat serà prioritàriament dins l'horari           
habitual de classes de l'alumnat. 

c) S’establiran mecanismes de coordinació, seguiment i control de l’alumnat en          
Google Drive durant el període de l’activitat a distància. 

d) El professorat establirà sistemes de periodicitat de lliurament, retorn i          
correcció de tasques i activitats. 

e) Es configuraran els procediments d’avaluació i qualificació de les tasques a           
distància. 

f) Es podrà establir un sistema de cotutories de manera que cada un dels             
docents del centre, siguin o no tutors, tenguin assignat el seguiment           
personalitzat d'un grup reduït d'alumnes. 

g) Es farà ús del Google Meet com a eina digital per a la comunicació per               
videoconferència (reunions, acció tutorial, etc). 

h) Les mesures d’atenció de l’alumnat i reducció de ràtios de l’escenari B també             
es podran aplicar en aquest escenari de confinament. 

En el cas de trobar-nos en aquest escenari de confinament davant proves d’accés,             
prova substitutòria d’avaluació i/o exàmens de recuperació (avaluació extraordinària)         
la seva realització serà convocada per videoconferència. 
 

7. GESTIÓ DE CASOS 
● No podran accedir al centre educatiu aquelles persones amb símptomes          

compatibles amb COVID-19, aquelles a les quals se'ls hagi diagnosticat la           
malaltia i que no hagin finalitzat el període d'aïllament requerit o les que es              
trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret           
amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 

● Es realitzarà el Qüestionari de salut, que proporcionarà el Servei de           
Prevenció de Riscs Laborals, abans de la incorporació presencial de          
professorat i personal no docent. Els qüestionaris de salut en els quals alguna             
de les tres respostes sigui positiva, s’han de trametre al Servei de Prevenció             
de Risc Laborals corresponent. 

● En cas d'alumnat que pertanyi a població vulnerable per a COVID-19           
hauran de seguir les indicacions del seu professional sanitari de referència           
respecte a les mesures de prevenció més adequades. 

● Les persones treballadores vulnerables per a COVID-19 segons les         
indicacions de les autoritats sanitàries s’ha de tenir en compte l’informe sobre            
les mesures de prevenció, adaptació del lloc i protecció necessàries          
establertes pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals. 
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● L’organització del centre ha de permetre una traçabilitat dels casos que es            
puguin detectar, per tal de facilitar l’actuació de les autoritats sanitàries.  

● La gestió de casos es durà a terme seguint els protocols adients: 

○ Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes en l’alumnat 

○ Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes en els         
treballadors 

 

8. PLA DIGITAL DE CONTINGÈNCIA 
➔ El Coordinador/a TIC serà responsable del Pla Digital de Contingència 
➔ ENTORN DIGITAL DEL CEIF: Google Suite 
➔ PLATAFORMA DE VIDEOCONFERÈNCIA: Google Meet 
➔ El coordinador/a TIC i el director seran responsables de la creació d’usuaris            

amb el domini del centre per a PAS, personal docent i alumnat. La secretària              
administrativa del CEIF serà la responsable de la recollida de les           
autoritzacions dels menors de 14 anys i de l’entrega de credencials           
(usuari-contrassenya). 

➔ Les aules digitals d’Història de la Música, Optatives i Idiomes aplicats al cant             
s’impartiran mitjançant la plataforma Classroom. 

➔ FORMACIÓ: 
◆ Tot el professorat del CEIF rebrà formació per part del CEP i el propi              

centre en l’entorn digital GSuite durant el curs 2020-21 
◆ El professorat d’aules digitals que ho sol·liciti rebrà formació en          

aquesta plataforma.  
◆ El professorat programarà activitats a l’inici del curs destinades a la           

competència digital de l’alumnat, si escau. 
➔ EQUIPAMENT TECNOLÒGIC: 

◆ Realitzar un inventari detallat de tots els recursos tecnològics i digitals. 
◆ Preveure necessitats d’equipament específics per als escenaris B i C 
◆ Detectar alumnat vulnerable (sense dispositiu a casa i/o connectivitat) i          

coordinar, si escau, les necessitats amb el seu CEIP o IES. 
➔ ASSESSORAMENT: Els centres tindran assignat un assessor IBSTEAM de         

referència per l’assessorament en la implementació de la plataforma,         
formació en competència digital... 
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http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4287904
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4287907
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4287907


 
Aprovat pel Claustre de Professors i Consell d’Eivissa 
Eivissa i Formentera 23 de Juliol de 2020 
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