Pla d’actuació curs 2020-21 per als Tallers
Municipals de Música de Vilafant en el marc de la
pandèmia per la covid19
1. Introducció, les activitats extraescolars de música en la fase de represa
de la covid19
L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat en la majoria dels països
l’aplicació de mesures que han cercat contenir la transmissió del virus a través de la
reducció de les interaccions socials, entre elles el tancament de les escoles i de les
classes extraescolars.
L’actual evolució favorable/contenció de la pandèmia, així com la importància de
garantir el dret a l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’obertura amb la màxima
normalitat possible dels centres educatius sigui una prioritat. Vers les activitats
extraescolars, nombrosos estudis asseguren que les activitats extracurriculars milloren
els resultats escolars, mostren més motivació i predisposició a l’aprenentatge i
incrementen les seves expectatives formatives per a l’educació postobligatòria en
comparació amb els que no en fan.
En el marc del sistema educatiu inclusiu, que té la finalitat d'afavorir el
desenvolupament personal i social de tot l’alumnat, i dos dels pilars bàsics de l’educació
són aprendre a ser, és a dir, la capacitat de desenvolupar-se personalment, i aprendre a
viure junts, que és la base per a la cohesió social. En aquest sentit estem fermament
convençuts que les activitats extraescolars, i en especial les de música, tenen una
importància cabdal en aquests dos pilars, ja que fan possible la integració en la societat,
conèixer i respectar la diferència, i promoure noves formes d’expressió i de comunicació.

2. Organització del Tallers Municipals de Música de Vilafant (TMMV)
El curs començarà de manera presencial l’1 d’octubre del 2020. En cas de confinament
generalitzat o localitzat les classes s’aturaran fins a la nova represa i per tant també se
suprimiran les quotes del temps de suspensió.
Mesures bàsiques de seguretat i higiene: Per tal de poder reemprendre les classes del
TMMV amb les màximes garanties, cercant l’equilibri entre la protecció de la salut de
docents i discents i la correcta gestió de la pandèmia, les instruccions bàsiques són
• emprar Mascareta en tot moment, tant mestres com alumnes (hi haurà
moments en que el mestre/a separat dels alumnes pugui emprar una pantalla
facials per poder donar la classe de música/cant amb condicions més favorables
pedagògicament)

1

•
•
•
•

rentat de mans abans i després de la classe (amb aigua o sabó, o en el seu
defecte gel hidroalcohòlic)
mantenir la distància mínima de 1’5 metres entre mestres i alumnes (classes
individuals i grupals) i entre alumnes (classes grupals), bàsicament que cada
infant/jove disposi d’una superfície mínima de 2’5m2
airejar i higienitzar l’aula a cada canvi de grup
que els instruments sempre que sigui possible siguin d’ús exclusiu, si no pogués
ésser, els instruments de vent cal obligatòriament embocadura pròpia

Atès que no tenim grups estables a cada canvi de classe (tant grupal com individual)
caldrà higienitzar (solució esprai 70% alcohol) com a mínim panys de les portes, taules i
cadires i instruments emprats. L’encarregat d’aquesta higienització serà el mateix
mestre/a. Aprofitant la sortida dels alumnes i l’entrada i durant la higienització,
s’airejarà, es ventilarà l’aula com a mínim 10 minuts.

Atès que no hi ha cap moment d’aglomeració perquè les classes són de menys de 10
alumnes i la gran majoria són individuals, només hi haurà una entrada i sortida dels
TTMV. Per evitar estades innecessàries i circulació dins el centre educatiu es demanarà
a les famílies que respectin els horaris d’entrada i sortida i que només hi entrin els/les
alumnes.
Abans de l’inici del curs escolar es lliurarà al següent protocol un annex amb la taula
d’horaris amb el nom de grup/classe, taula d’horaris i mestres i nombre d’alumnes i
mestres responsable de l’aula i de l’obertura i tancament.

3. Els TMMV i les famílies
La coordinació dels TMMV transmetran a les famílies el següent:
• Per evitar estades innecessàries i circulació dins el centre educatiu es demanarà
a les famílies que respectin els horaris d’entrada i sortida i que només hi entrin
els/les alumnes.
•

No portar a l’escola l’infant/jove si té algun d’aquest símptomes, i posar-se en
contacte amb el vostre centre d’atenció primària per seguir les seves indicacions:
▪ Febre o febrícula
▪ Tos
▪ Dificultat per respirar
▪ Congestió nasal
▪ Mal de coll
▪ Mal de panxa
▪ Vòmits
▪ Diarrea
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▪
•

Malestar, calfreds
Dolor muscular
Pèrdua d’olfacte o de gust

No portar a l’escola l’infant/jove si algú del seu entorn familiar/escolar/etc.
té la covid19 o és sospitós, i per tant està sota quarantena per prescripció
mèdica, d’estar-ne infectat.
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