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Banda i Escola de Música de Sa Pobla

LIMITACIÓ DE CONTACTES

Control i organització d'accessos i circulació de
persones en el centre

BANDA DE MÚSICA (Escola sa Graduada)

Seguint la normativa establerta en el BOIB núm. 123 del 13 de Juliol 2020 ens 

hem vist obligats a traslladar els assajos de la Banda de Música, els dimarts a les

20:30h, a l’escola sa Graduada.

Mentre el temps ho permeti s’assajarà al pati a una distància de 1,5m i quan no 

sigui possible s’assajarà al pavelló esportiu amb les distàncies corresponents 

segons el protocol específic de cada tipus d’instrument: 3m els instruments de 

vent i 1,5 metres la percussió.

En tot moment se seguirà el protocol específic de cada instrument que es detalla

més endavant.
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ESCOLA DE MÚSICA (Edifici can Garroví)

Per a evitar aglomeracions i garantir que es mantingui una distància de 

seguretat establerta per les autoritats sanitàries i educatives (segons el BOIB 

núm. 123 del 13 de juliol 2020), s’adopten les següents mesures, tenint en 

compte que les entrades i sortides de l’edifici són estretes:

 Es circularà per les escales i passadissos sempre per la part dreta.

 Perquè serveixi de guia s’instal·laran indicacions en terra:

 Les cintes blaves indicaran la meitat de l’ample de l’escala i del 
passadís i les cintes grogues la distància interpersonal de seguretat 
de 1,5 metres. 

 Les fletxes verdes indicaran el sentit en el que s’ha de circular.

 A les portes del primer i segon pis una cinta vermella indicarà que 
només poden passar els alumnes que hagin de donar classe.

 Dins les aules:

■ Les cintes grogues indicaran la distància de 1,5 metres per a 
les classes d’instruments que no siguin de vent i classes 
teòriques.

■ Les cintes negres indicaran la distància de 3 metres per a les 
classes d’instruments de vent i cant.

 Per a evitar aglomeracions s’han escalonat els horaris de les classes 
col·lectives de manera que s’han fet dos grups bombolles:

 1r  i 2n de grau Elemental, que comparteixen Bandeta 1A i 2B

 3r, 4t i Llenguatge Avançat, que comparteixen Bandeta 2A i 2B

 Respecte als altres alumnes s’estudiarà, en el cas d’un cas positiu, 
els contactes que han tingut.

 Els alumnes només podran ser acompanyats per un pare (un pare p mare 
per alumne) i, sempre que sigui possible, hauran d’evitar venir 
acompanyat per germans o germanes.

 Les zones comunès i passadissos seran només per transitar. S’ha d’evitar 
en tot moment esperar dins l’escola. Els alumnes es deixaran i es 
recolliran a la porta del primer i segon pis quan sigui l’hora indicada.

 En cas de voler parlar amb qualque professor es farà sempre que es pugui
per via telemàtica. Si fos necessari fer-ho de manera presencial s’haurà de
demanar cita prèvia.

 L’ascensor s’utilitzarà només en cas de necessitat i sempre per una sola 
persona.
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Aforaments dels espais

Les aules tindran un aforament determinat per la distància interpersonal segons 
l’especialitat que s’imparteixi. Per aquest motiu les aules estaran delimitades:

 Cinta groga: delimita la distància de 1,5 metres per les especialitats de 
corda fregada i percudida, instruments de percussió i classes teòriques 
(piano, guitarra, violoncel, violí, percussió, conjunts de guitarra, conjunt de
cordes, rotatives de piano, cordes i percussió  i classes teòriques)

 Cinta negra: delimita la distància de 3 metres per les especialitats 
d’instruments de vent (oboè, flauta, clarinet, saxofon, trompeta, trompa, 
trombó, bombardí, tuba, cant, cant coral, bandetes i rotatives de vent)

D’aquesta manera, per aquest curs s’utilitzaran dues aules més ubicades al Pac 
Vell i al Tresorer Cladera, a més de les aules 7 aules de l’edifici can Garroví.

La Banda de Música de sa Pobla assajarà a l’escola sa Graduada. Mentre el 
temps ho permeti s’assajarà al pati a una distància de 1,5m i quan no sigui 
possible s’assajarà al pavelló esportiu amb les distàncies corresponents segons 
el protocol específic de cada tipus d’instrument. 

Veure Annex I per la distribució de les aules per especialitats i Annex II pels 
plànols i distribució de les aules i alumnes.

Aforaments Aules

Aula 1,5 m 3 m
Aula 1 3 1
Aula 2 3 2
Aula 3 12 4
Aula 4 19 7
Sala d'assaig 30 10
Despatx 2 2
Tercer pis 10 3
Aula PAC Vell "Coral" 15 5
Aula PAC Vell "Per Ells" 11 5
Pavelló de sa Graduada 30 24

Les aules seran desinfectades cada dia per part del personal de neteja de 
l’ajuntament de sa Pobla, però a més hi haurà el material necessari perquè cada 
usuari desinfecti el seu espai abans i després de cada ús.
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Protocols específics per especialitats o assignatures

Instruments de vent

(oboè, flauta, clarinet, saxofon, trompeta, trompa, trombó, bombardí, 
tuba, cant, cant coral, bandetes, banda de música i rotatives de vent)

En espais interiors:

 Mantenir la distància de seguretat de 3m entre els participants (alumnes, 
professors i oients).

 En tot moment s’ha de dur la mascareta excepte quan s’estigui tocant. Els
cantants sempre han de dur mascareta.

 Respectar el nombre màxim de participants segons l’aforament establert 
per a cada aula a 3m.

 Per tal d’assegurar la ventilació es prendran les següents mesures:

 Es faran les classes amb les finestres obertes mínim els primers i 
els darrers 15 minuts de cada classe. Cada classe té una durada de 
60 minuts o 45 minuts, segons l’especialitat.

 Es tindrà el ventilador o aire condicionat en tot moment funcionant, 
en el mode alt (High) en el comandament, per assegurar un 
corrent d’aire adequat per a una ventilació efectiva.

 S’anirà mesurant la qualitat de l’aire (nivells de CO2, CO, TVOC i 
HCHO) per assegurar una ventilació correcta.

 En cas necessari s’afegiran estufes halògenes per a mantenir una 
temperatura agradable per a la realització de les classes.
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 En el cas de tocar amb instruments de corda fregada i percudida i 
instruments de percussió s’ha de mantenir la distància de seguretat de 3 
metres entre l’instrumentista de vent i altres instrumentistes.

 Tractament de l'aigua produïda per la condensació en els pavellons dels 
instruments a causa de l'espiració:

 Evitar deixar-la sobre el sòl per considerar-se material potencial de 
propagació del virus. Dipositar-la en un contenidor.

 Evitar bufar enèrgicament a través de l’instrument per a netejar-ho.

 Abans de començar, cada participant (alumne, professor o oient) s’ha de 
rentar les mans d’acord amb les normes higièniques bàsiques, o aplicar-se
el gel hidroalcohòlic o desinfectant pertinent.

 Cada participant ha de netejar els objectes comuns (cadira i faristol) amb 
el desinfectant de superfícies que hi ha a cada aula abans i després de 
l'execució.

 Els grups no seran en cap cas de més de 30 participants.

 Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció 
utilitzats s'han de rebutjar a les papereres específiques i procedir 
posteriorment a la rentada de mans.

 Serà responsabilitat del professor o director de la banda vetllar pel 
compliment d’aquestes normes, i de l’alumne, músic o oient realitzar 
aquestes tasques amb diligència.  

En espais oberts:

En el cas que les activitats es facin en espais oberts la distància de seguretat 
serà de 1,5m, d’acord amb el BOIB núm. 123 del 13 de juliol del 2020.
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Instruments de corda fregada i percudida, instruments de 
percussió i classes teòriques

(piano, guitarra, violoncel, violí, percussió, conjunts de guitarra, 
conjunt de cordes, rotatives de cordes i percussió  i classes teòriques)

 Mantenir la distància de seguretat de 1,5m entre els participants 
(alumnes, professors i oients).

 En tot moment s’ha de dur la mascareta.

 Respectar el nombre màxim de participants segons l’aforament establert 
per a cada aula a 1,5m.

 Per tal d’assegurar la ventilació es prendran les següents mesures:
 Es faran les classes amb les finestres obertes mínim els primers i 

els darrers 15 minuts de cada classe. Cada classe té una durada de 
60 minuts o 45 minuts, segons l’especialitat.

 Es tindrà el ventilador o aire condicionat en tot moment funcionant 
per assegurar un corrent d’aire adequat per a una ventilació 
efectiva.

 S’anirà mesurant la qualitat de l’aire (nivells de CO2, CO, TVOC i 
HCHO) per assegurar una ventilació correcta.

 En cas necessari s’afegiran estufes halògenes per a mantenir una 
temperatura agradable per a la realització de les classes.

 En el cas de tocar amb instruments que siguin de vent s’ha de mantenir la
distància de seguretat de 3 metres entre l’instrumentista de vent i altres 
instrumentistes.

 Abans de començar, cada participant (alumne, professor o oient) s’ha de 
rentar les mans d’acord amb les normes higièniques bàsiques, o aplicar-se
el gel hidroalcohòlic o desinfectant pertinent.

 Cada participant ha de netejar els objectes comuns (cadira i faristol) amb 
el desinfectant de superfícies que hi ha a cada aula abans i després de 
l'execució.

 En el cas dels participants que no tinguin un instrument personal o d’ús 
exclusiu (piano i percussió) han de netejar l’instrument amb el 
desinfectant de superfícies que hi ha a cada aula abans i després de 
l'execució.

 Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció 
utilitzats s'han de rebutjar a les papereres específiques i procedir 
posteriorment a la rentada de mans.

 Serà responsabilitat del professor o director de la banda vetllar pel 
compliment d’aquestes normes, i de l’alumne, músic o oient realitzar 
aquestes tasques amb diligència.  
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Banda de Música (Escola sa Graduada)

Seguint la normativa establerta en el BOIB núm. 123 del 13 de Juliol 2020:

 La distància de seguretat dels instruments de vent és de 3m i la de la 

percussió és de 1,5m.

 La Banda podrà tenir com a màxim 30 components

Essent així ens hem vist obligats a traslladar els assajos de la Banda de Música, 

els dimarts a les 20:30h, a l’escola sa Graduada. 

Mentre el temps ho permeti s’assajarà al pati a una distància de 1,5m i quan no 

sigui possible s’assajarà al pavelló esportiu amb les distàncies corresponents 

segons el protocol específic de cada tipus d’instrument: 3m els instruments de 

vent i 1,5 metres la percussió. 

En tot moment se seguirà el protocol específic de cada instrument que s’ha 

detallat. Serà responsabilitat del professor o director de la banda vetllar pel 

compliment d’aquestes normes, i de l’alumne, músic o oient realitzar aquestes 

tasques amb diligència.  
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Audicions i concerts

Per a la realització d’audicions i concerts es tindran en compte sempre les 

consideracions del protocol específic de cada instrument i a més:

 Les audicions i concerts es realitzaran sempre amb un aforament limitat 

tant d’alumnes, músics i  públic segons marqui la normativa vigent.

 Les cadires del públic estaran separades per una distància de 1,5m quan 

sigui possible; i, en cas que no ho sigui, s’ocuparan les cadires deixant-ne 

tres entre i entre (1 sí, 3 no).

 L’ús de mascareta serà obligatori tant per al públic com per als alumnes i 

músics, excepte quan el protocol específic de cada instrument permeti 

llevar-se la mascareta.

 El públic i participants es desinfectaran les mans amb el gel desinfectant 

quan entrin i quan surtin del local o recinte on es realitzi l’audició o 

concert.

 El local on es realitzi l’audició o el concert es desinfectarà, especialment, 

les cadires per al públic i els elements comuns que s’hagin d’usar com 

faristols, cadires dels alumnes, teclats,...

 Tots els alumnes, els músics i el públic mantindran la distància de 

seguretat de 1,5 metres en tot moment i de 3m per als instruments de 

vent quan toquin en espais interiors.

 Serà responsabilitat del professor o director de la banda vetllar pel 

compliment d’aquestes normes, i de l’alumne, músic o oient realitzar 

aquestes tasques amb diligència.
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MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL

Mesures d’higiene personals
per prevenir el risc de contagi

 Totes les persones que accedeixen a les aules o sala d’assaig s’han 
de rentar les mans d’acord amb les normes higièniques bàsiques, o 
aplicar-se el gel hidroalcohòlic o desinfectant pertinent.

 Totes les persones que accedeixen a les aules o sala d’assaig han de fer 
ús de màscara higiènica en tot moment, insistint en la seva correcta 
utilització.

 S’evitarà en la mesura que sigui possible l’intercanvi d’instruments entre 
alumnes o professors. Tot i això, quan sigui necessari l’instrument es 
desinfectarà i en el cas dels instruments de vent es canviarà l’embocadura

 Per a les classes rotatives d’instruments (Música 5 i Música 6):

 En el cas dels instruments de corda fregada i percudida i 
instruments de percussió: durant la classe l’alumne podrà provar 
diferents instruments que es desinfectarà cada vegada que 
l’alumne hagi acabat de provar l’instrument en qüestió

 El cas dels instruments de vent: es repartirà a l’inici de cada classe 
una embocadura d’un instrument que serà d’ús estrictament 
individual durant la classe i que serà retornat al final de la classe. 
Aquest material es desinfectarà i es guardarà en quarantena fins a 
la següent classe (una setmana). Durant la classe l’alumne podrà 
provar diferents instruments amb l’embocadura que tingui 
assignada. Aquest instrument es desinfectarà cada vegada que 
l’alumne hagi acabat de provar l’instrument en qüestió.

 No es poden utilitzar els penjadors de les parets. Tots els abrics, motxilles 
o altres accessoris s’ha de tenir penjats o al voltant de la cadira que 
l’alumne, professor o oient utilitzi.

 La responsabilitat individual és imprescindible per a assegurar la salut 
col·lectiva. Per això tots els alumnes i professors firmaran una declaració 
on es comprometen a seguir la normativa COVID de l'associació del Annex
II i IV.
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GESTIÓ DE CASOS

 No podran accedir a les aules o espais on es realitzin les activitats de la 
Banda i Escola de Música de sa Pobla aquelles persones amb símptomes 
compatibles  amb COVID-19 (febre, tos seca, cansament, mal de coll, 
molèsties, dolors i malestar general), 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.

 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 i informar sobre la 
situació per poder prendre les mesures oportunes.

 En relació a 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.

 Procediment en cas de símptomes d’un estudiant. Quan un/a estudiant 
iniciï símptomes o aquests siguin detectats per personal del centre, se 
l’acompanyarà a una sala separada d'ús individual, triada prèviament, que
compti amb ventilació adequada i amb una paperera de pedal a bossa, on 
tirar la màscara i mocadors d'un sol ús. Aquesta sala serà l’Aula 1 del 
primer pis.
Es facilitarà una màscara quirúrgica per a l'alumne i una altra per a la 
persona treballadora del centre que l’acompanyi. Es contactarà 
immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat 
autònoma o centre de salut de referència de l'alumne/a, i se seguiran les 
indicacions de les autoritats sanitàries. No podrà reprendre la seva 
activitat presencial fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un 
professional sanitari.

 Procediment en cas de símptomes d’un treballador. Si una persona 
treballadora comencés a tenir símptomes de la malaltia, es retirarà a una 
sala separada d'ús individual, triada prèviament, que compti amb 
ventilació adequada i amb una paperera de pedal amb bossa, on tirar la 
màscara i mocadors d'un sol ús. Aquesta sala serà l’Aula 1 del primer pis.
Es col·locarà una màscara quirúrgica i es contactarà immediatament amb 
el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut 
de referència de la persona treballadora i, en el seu cas, amb els 
corresponents Serveis de Prevenció de Riscos Laborals, havent 
d'abandonar, en tot cas, el seu lloc de treball fins que la seva situació 
mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

 L’associació tindrà una traçabilitat dels casos que es puguin detectar, 
per tal de facilitar l’actuació de les autoritats sanitàries.
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POSSIBLES ESCENARIS
Escenari A: Presencial

Aquest escenari serà l’habitual durant el curs 2020 – 2021, tot i que podrà ser 

interromput en el cas que la situació sanitària d’una persona, d’un grup o de la 

totalitat dels participants a les activitats de la Banda i Escola de Música de sa 

Pobla així ho determini segons la normativa vigent en cada moment.

En l’escenari A presencial es seguiran tots els protocols establerts en les pàgines

anteriors.

Escenari B: Semipresencial

Degut que els grups de l’Escola de Música són ja reduïts i compleixen en tot 

moment les distàncies de seguretat i aforaments de les aules no es contempla 

un escenari semipresencial per al conjunt de les activitats de la Banda i Escola 

de Música de sa Pobla.

Tot i això sí que es contempla que passin a fer classes per via telemàtica els 

alumnes que es trobin en les següents situacions:

 Un alumne que es trobi confinat:

o Realitzarà la seva classe d’instrument de manera telemàtica a la 

mateixa hora que tenia assignada.

o Per a les classes grupals se li assignaran deures per realitzar durant

el confinament baix la supervisió del seu professor.

 Una classe grupal sencera confinada: 

o Els alumnes realitzaran les seves classes d’instrument de manera 

telemàtica a la mateixa hora que tenien assignada.

o Per a les classes grupals se’ls assignaran deures per realitzar durant

el confinament sota la supervisió del seu professor.

Escenari C: Confinament

En el cas que es declari un confinament de tota la població, per part de les 

autoritats pertinents, que impedeixin la realització de la totalitat de les classes 

de l’Escola de Música les classes seguiran de manera telemàtica segons el pla de

contingència digital de la Banda i Escola de Música de sa Pobla.
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Pla de contingència digital

El pla de contingència digital s’utilitzarà en els escenaris B i C de la següent 

manera:

 Classes individuals d’instruments: el professor de cada especialitat 

utilitzarà la plataforma digital que més s’adapti a les necessitats i mitjans 

de l’alumne (Zoom, Skype, Google Hangouts, Whatsapp, Telegram, 

Messenger, Houseparty, Facetime, Slack....) 

 Classes grupals: per a les classes de grups s’utilitzarà la plataforma Zoom 

a la qual es donarà suport per part de l’associació.

 Intercanvi d’arxius: per als deures, partitures o altres s’utilitzarà la 

plataforma digital que més s’adapti a les necessitats i mitjans de l’alumne 

(Gmail, Hotmail, Whatsapp, Telegram...)
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Annexes
ANNEX I

Distribució de les aules per especialitats

15



Banda i Escola de Música de Sa Pobla

16



Banda i Escola de Música de Sa Pobla

ANNEX II

Plànols i distribució de les aules i alumnes
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Annex III

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPROMÍS DE SEGUIR 
LES NORMES ESTABLERTES EN ELS PROTOCOLS I A MANTENIR EL 
CENTRE INFORMAT (MENORS)

DECLARANT

Pare / Mare / Tutor legal

DNI/NIE Nom

Llinatge 1 Llinatge 2

Alumne/a

DNI/NIE Nom

Llinatge 1 Llinatge 2

DECLAR:

Que em compromet que el meu fill o filla no acudeixi a les activitats de 
l’associació si presenta algun símptoma compatible amb la COVID-19.

Que he estat informat/da i em compromet a seguir les normes establertes 
en el pla de contingència del centre i dur a terme les actuacions 
necessàries si apareix el cas d’un alumne amb simptomatologia 
compatible amb la COVID-19 en el centre educatiu.

Que informaré l’equip directiu o el tutor sobre qualsevol variació de l’estat
de salut del meu fill o filla compatible amb la simptomatologia de la 
COVID-19, així com de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en 
l’entorn familiar.

..............................................., .......... d.................................. de 2020

El pare / mare / tutor legal

[rúbrica]
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Annex IV

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPROMÍS DE SEGUIR 
LES NORMES ESTABLERTES EN ELS PROTOCOLS I A MANTENIR EL 
CENTRE INFORMAT (MAJORS D’EDAT)

Declarant

DNI/NIE Nom

Llinatge 1 Llinatge 2

DECLAR:

Que em compromet a no acudir a les activitats de l’associació si present 
algun símptoma compatible amb la COVID-19.

Que he estat informat/da i em compromet a seguir les normes establertes 
en el pla de contingència de l’associació i dur a terme les actuacions 
necessàries si apareix cap simptomatologia compatible amb la COVID-
19 en les activitats de l’associació.

Que informaré l’equip directiu o el tutor sobre qualsevol variació de l’estat
de salut del meu fill o filla compatible amb la simptomatologia de la 
COVID-19, així com de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en 
l’entorn familiar.

..............................................., .......... d.................................. de 2020

El declarant
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