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A  Pitus  i  Flautes  tenim  moltes  ganes  de  poder  tornar  a  tocar  i  cantar  amb  vosaltres  i  hem                    
adaptat  el  nostre  funcionament  al  moment  que  ens  està  tocant  viure.  Volem  que  tots  i  totes                  
us  sentiu  segurs  i  segures  mentre  gaudiu  de  la  música  amb  nosaltres.  També  ens  sembla                 
molt  important  fomentar  la  responsabilitat  sense  que  això  sigui  un  impediment  per              
l’aprenentatge  i  la  diversió.  En  aquest  document  trobareu  les  informacions  i  indicacions              
necessàries   per   començar   el   curs   2020-2021.   

  
-Entrades   i   Sortides:     

● Els   pares,   mares   i   altres   acompanyants   NO   poden   entrar   als   centres.   
● És   imprescindible   la   presentació   de   la   declaració   autoresponsable   per   poder   

començar   el   curs.   
● En   cas   de   presentar   símptomes   de   COVID-19   o   tenir   febre   cal   que   us   quedeu   a   

casa.   Si   es   confirma   la   infecció   les   sessions   perdudes   són   recuperables.   
● Als   dos   centres   s’habilita   un   espai   a   l’entrada   per   fer   de   sala   d’espera   dels   i   les   

alumnes   que   han   arribat   però   no   han   entrat   a   classe   encara   (la   puntualitat   és   més   
important   que   mai).     

● Els   i   les   professors/es   s’ocupen   de   recollir   l’alumnat   que   els   correspongui   a   la   sala   
d’espera   i   d’acompanyar   els/les   alumnes   a   la   porta   de   sortida   al   final   de   la   sessió.   
D’aquesta   manera   s’ordenen   les   entrades   i   sortides   per   garantir   que   dins   l’escola   no   
es   barregen   alumnes   de   classes   diferents.     

● Cal   dur   mascareta   a   tots   els   espais   comuns   dels   centres.     
● A   l’entrada   i   la   sortida   els   i   les   alumnes   s’han   de   rentar   les   mans   amb   gel   

hidroalcohòlic.   
● Si   durant   el   transcurs   d’alguna   sessió   algun/a   alumne/a   es   troba   malament   i   té   febre   

procedirem   a   contactar   amb   els   responsables   que   figurin   a   la   fitxa   d’alumne   si   es   
tracta   d’un   menor   i   se   l’aïllarà   fins   que   el   recullin.   Pels   adults,   caldrà   que   deixin   la   
sessió.   

-Alumnes   de   classes   individuals:     
● A   banda   de   dur   el   seu   propi   instrument,   cal   que   l’alumne/a   porti   el   material   propi   que   

necessiti   (papers,   llibreta,   llapis,   goma,   bolígraf,   partitures…).     
● Els   i   les   alumnes   han   de   limitar   el   contacte   amb   qualsevol   altre   tipus   de   material   o   

objectes.   Per   això   correspon   al   professor   obrir   portes,   armaris   i   demés;   moure   
cadires   i   taules;   i   qualsevol   altre   objecte   necessari   per   la   sessió.   



● Es   respectarà   la   distància   de   seguretat   entre   alumne/a   i   professor/a.   Si   en   algun   
moment   el/la   professor/a   s’ha   d’acostar   a   l’alumne/a,   ho   farà   el   mínim   possible   i   
durant   el   temps   imprescindible.   

● Cal   que   l’alumne/a   porti   mascareta   durant   la   sessió.   
● Els   i   les   alumnes   de   bateria   han   de   portar   les   seves   pròpies   baquetes.   
● Els   pianos   no   es   compartiran   i   es   desinfectaran   entre   classes.   
● Es   proporcionaran   pantalles   de   protecció   facial   als   i   les   alumnes   de   cant   per   tal   

d’oferir   protecció   en   una   activitat   incompatible   amb   l’ús   de   mascareta.   
● En   cas   que   l’alumne/a   hagi   de   fer   quarentena   o   resulti   confinat/ada   s’ofereix   

mantenir   l’horari   en   format   telemàtic   o   recuperar   presencialment   les   sessions   (durant   
el   curs   si   hi   ha   disponibilitat   del/la   professor/a   o   a   final   de   curs   a   la   setmana   
reservada   per   les   recuperacions)   

● En   cas   de   noves   restriccions   que   impedeixin   temporalment   la   realització   de   classes   
presencials,   les   sessions   es   realitzaran   telemàticament.   

-Alumnes   grup:   
● A   banda   de   dur   el   seu   propi   instrument,   cal   que   l’alumne/a   porti   el   material   propi   que   

necessiti   (papers,   llibreta,   llapis,   goma,   bolígraf,   partitures…).     
● Els   i   les   alumnes   han   de   limitar   el   contacte   amb   qualsevol   altre   tipus   de   material,   

objectes   i   altres   alumnes.   Per   això   correspon   al   professor   obrir   portes,   armaris   i   
demés;   moure   cadires   i   taules;   i   qualsevol   altre   objecte   necessari   per   la   sessió.   

● Es   respectarà   la   distància   de   seguretat   entre   alumnes   i   professor/a.   Si   en   algun   
moment   el/la   professor/a   s’ha   d’acostar   a   algun   alumne/a,   ho   farà   el   mínim   possible   i   
durant   el   temps   imprescindible.   

● Cal   que   els   alumnes   portin   mascareta   durant   la   sessió.   
● Els   i   les   alumnes   de   bateria   han   de   portar   les   seves   pròpies   baquetes.   
● Els   pianos   no   es   compartiran   i   es   desinfectaran   entre   classes.   
● Es   proporcionaran   pantalles   de   protecció   facial   als   i   les   alumnes   de   cant   per   tal   

d’oferir   protecció   en   una   activitat   incompatible   amb   l’ús   de   mascareta.   
● En   cas   que   s’hagi   de   fer   quarentena   o   confinament   s’ofereix   mantenir   l’horari   en   

format   telemàtic   
● En   cas   de   noves   restriccions   que   impedeixin   temporalment   la   realització   de   classes   

presencials,   les   sessions   es   realitzaran   telemàticament.   
-Sensibilització   Musical :     

● Els   infants   de   menys   de   6   anys   no   estan   obligats   a   portar   mascareta   durant   la   
sessió.La   resta   d’alumnes   hauran   de   portar   mascareta   en   tot   moment.   

● El/la   professor/a   durà   mascareta   en   tot   moment.   
● Es   minimitzarà   en   la   mesura   del   possible   el   contacte   directe   entre   infants,   amb   els   

objectes   de   l’aula   i   amb   el/la   professor/a.   Per   això   correspon   al   professor   obrir   
portes,   armaris   i   demés;   moure   cadires   i   taules;   i   qualsevol   altre   objecte   necessari   
per   la   sessió   sempre   que   sigui   possible   i   compatible   amb   l’activitat   que   es   realitzi.   

● Hi   haurà   gel   hidroalcohòlic   a   l’aula   per   tal   que   el/la   professor/a   en   disposi,   per   sí   
mateix/a   o   per   els/les   alumnes,   sempre   que   ho   consideri   necessari.   

● Cada   dia   es   netejarà   i   desinfectarà   tot   el   material   que   s’hagi   fet   servir.   
● El   material   dels   grups   de   Sensibilització   és   exclusiu   de   cada   grup   estable.   



● En   cas   de   noves   restriccions   que   impedeixin   temporalment   la   realització   de   classes   
presencials,   les   sessions   es   realitzaran   telemàticament   amb   l’enviament   de   sessions   
preparades.   

-Extraescolars   a   les   escoles :     
● Els   protocols   concrets   s’adaptaran   als   requisits   de   cada   centre   i   a   les   

caracterísitiques   dels   seus   espais.     
● En   termes   generals   s’aplicaran   les   mateixes   indicacions   que   pels   grups   de   

Sensibilització   i   d’Instrument   previstos   en   els   apartats   anteriors.   
● Pitus   i   Flautes   proporciona   i   desinfecta   el   material   propi   i   mínim   necessari   per   

realitzar   les   extraescolars   a   l’escola.   


