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1. BENVINGUDA

Estimades famílies, 
  

Som coneixedors i compartim la inquietud que genera la 
tornada a les classes i l'inici del nou curs 2020-2021. 
  

En el nostre Centre hem treballat al llarg de tot l’estiu en 
l'adequació dels espais, la confecció d'horaris i en totes les 
mesures que, encara que canvien constantment, només 
pretenen que l'esperada tornada siga en l'entorn més segur 
possible per a tothom.  

En aquest document pretenem donar unes indicacions 
generals que afavorisquen l’inici i el desenvolupament del nou 
curs que encetem. Davant qualsevol canvi o modificació 
d’alguna d’aquestes indicacions, vos informarem mitjançant els 
canals habituals de comunicació del nostre Centre.  

Som conscients que aquest curs acadèmic serà diferent de 
la resta i pot ser, en alguns moments siga complicat. No obstant 
això, us assegurem que una de les prioritats més importants de 
tot el nostre professorat és la d’oferir un ensenyament de qualitat 
i sobretot, segur. 

Vos desitgem un bon inici de curs 2020-2021. 

L’equip directiu 
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2. CALENDARI ESCOLAR

• INICI DEL CURS ACADÈMIC 2020-2021: 28 de setembre 

• FI DEL CURS ACADÈMIC 2020-2021: 23 de juny

• 9, 10 i 12 d’octubre: FESTIUS NO LECTIUS 

• 7 i 8 de desembre: FESTIUS NO LECTIUS 

• Del 23 de desembre al 6 de gener: VACANCES DE NADAL  

• 18 i 19 de març: FALLES. FESTIUS NO LECTIUS 

• De l’1 al 12 d’abril: VACANCES DE PASQUA 

• 12 de juny: FESTIU LOCAL

INICI I FINALITZACIÓ DEL CURS

CALENDARI FESTIUS
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3. MESURES DE SEGURETAT MÚSICA

3.1 POSSIBLES ESCENARIS D’ACTUACIÓ
Al llarg del curs 2020-2021 contemplem 3 possibles escenaris 

d’actuació en funció de l’evolució de la crisi sanitària: 

ESCENARI 1 
Modalitat de classes presencials: seguint les indicacions de la 
Conselleria d’Educació, el curs acadèmic començarà amb el 100% 
de les classes presencials. 

ESCENARI 2 
Modalitat de classes semipresencials 

ESCENARI 3 
Modalitat de classes online (no presencials) 

Si la situació sanitària ens obligara a haver d’adoptar l’escenari 2 
o 3, tot l’alumnat mantindria el mateix horari setmanal i la 

mateixa càrrega lectiva.  

El treball des de casa es realitzaria mitjançant les següents 
plataformes: 

1. Plataforma ZOOM: per a les classes online 

2. Plataforma CLASSROOM: per a l’intercanvi de documents, 
treballs, deures… 
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3.2 ACCÉS A L’EDIFICI
• Estarà totalment prohibit l’entrada a l’edifici de familiars i 

acompanyants. 

• L’accés i l’eixida de l’edifici es realitzarà per les portes on s’indique la 
senyalització corresponent. 

• Els professors i professores rebran els alumnes FORA DE L’EDIFICI.

Alumnes d’Iniciació Musical, Preparatori Musical,  
L. Musical Elemental
- Els alumnes deuran esperar al professor/a corresponent fora de 

l’edifici. 

- Deuran guardar en tot moment la distància de seguretat (1,5 
metres) 

- La utilització de mascareta serà obligatòria per a tots els alumnes a 
partir de 6 anys. 

- Es disposarà de gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’edifici i en 
cadascuna de les aules del Centre. 

- El professorat corresponent s’assegurarà que tot l’alumnat es 
desinfecte les mans a l’entrada de l’edifici i a l’entrada i l’eixida de 
l’aula. 

- Donades les circumstàncies d’aquest curs, demanem a les famílies 
màxima puntualitat en l’hora d’arribada a les classes. 

- Cada alumne haurà de portar el seu material escolar i en cap 
moment es podrà compartir amb cap company. El professorat 
vetlarà perquè aquest punt es complisca dins l’aula. 

- Davant qualsevol símptoma de la malaltia les famílies deuran 
informar els professors corresponents i NO portar els alumnes a 
classe. 
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Alumnes d’Ensenyances Professionals
- Els alumnes accediran sols a les aules corresponents evitant en tot 

moment romandre en les zones comuns de l’edifici 

- Deuran guardar en tot moment la distància de seguretat (1,5 
metres) 

- La utilització de mascareta serà obligatòria per a tots els alumnes 

- Es disposarà de gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’edifici i en 
cadascuna de les aules del Centre. 

- El professorat corresponent s’assegurarà que tot l’alumnat es 
desinfecte les mans a l’entrada de l’edifici i a l’entrada i l’eixida de 
l’aula. 

- Donades les circumstàncies d’aquest curs, demanem màxima 
puntualitat en l’hora d’arribada a les classes. 

- Cada alumne haurà de portar el seu material escolar i en cap 
moment es podrà compartir amb cap company. El professorat 
vetlarà perquè aquest punt es complisca dins l’aula. 

- Davant qualsevol símptoma de la malaltia les famílies deuran 
informar els professors corresponents i NO portar als alumnes a 
classe. 

3.3 SEGURETAT DINS L’AULA
• En les assignatures grupals, la distància entre les taules dels alumnes 

serà, com a mínim, d’1,5 metres. 

• En les assignatures d’instrument individual, la distància entre l’alumne i el 
professor també serà com a mínim d’1,5 metres. 

• Les portes i finestres de totes les aules romandran sempre obertes per 
millorar la ventilació d’aquestes
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Alumnes de PIANO
- El teclat del piano que s’utilitze en la classe es desinfectarà una 

vegada finalitzada la mateixa. El mateix procediment es durà a 
terme amb la banqueta. 

- La distància de seguretat entre l’alumne de piano i el/la professor/
a serà d’1,5 metres.

Alumnes de GUITARRA
- El faristol que s’utilitze en la classe es desinfectarà una vegada 

finalitzada la mateixa. 

- La distància de seguretat entre l’alumne/a de guitarra i el professor 
serà d’1,5 metres.

Alumnes de VENT METALL - FUSTA
- El faristol que s’utilitze en la classe es desinfectarà una vegada 

finalitzada la mateixa. 

- La distància de seguretat entre l’alumne i el/la professor/a serà 
d’1,5 metres. 

- Els alumnes i el professorat podran no dur la mascareta sols en el 
moment en què toquen l’intrument. En aquests moments 
s’augmentarà la distància de seguretat entre l’alumne i el/la 
professor/a. 

- En cada aula es disposarà d’un xicotet poal per buidar el vapor 
que desprenen els instruments de vent.
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Alumnes de CANT
- La mascareta serà obligatòria en els/les alumnes de l’especialitat 

de cant  

- La distància de seguretat entre l’alumne/a de cant i la professora 
serà d’1,5 metres.

Alumnes de COR
- La mascareta serà obligatòria en els/les alumnes de l’assignatura 

de Cor. 

- La distància de seguretat entre l’alumne/a i el professor serà d’1,5 
metres. 

IMPORTANT 

Donat que el nombre d’alumnes de l’assignatura de Cor és molt 
nombrós, les classes seran semi-presencials. S’establiran dos grups: 

GRUP 1: Alumnes de 1r d’Elemental 

GRUP 2: Alumnes de 2n i 4t d’Elemental i de 3r i 4t de Professional 

L’assitència a la classe presencial serà cada 15 dies.  

El grup al qui li corresponga assitir a la classe presencial ho farà en 
l’horari establert: dimarts de 19 a 20 hores.  

El grup que no assistisca de forma presencial treballarà des de casa. 
El professor corresponent s’encarregarà de facilitar material de 
treballa a casa per a aquest grup. 
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EXEMPLE PLANIFICACIÓ CLASSES DE COR (Setembre-Octubre) 
GRUP 1 (Alumnes de 1r d’Elemental) 

EXEMPLE PLANIFICACIÓ CLASSES DE COR (Setembre-Octubre) 
GRUP 2 (Alumnes de 2n i 4t d’Elemental, 3r i 4t de Professional) 



 

Dies d’assistència 
presencial

Dies d’assitència no 
presencial (treball HORARI

29 de setembre

13 d’octubre

27 d’octubre

6 d’octubre

20 d’octubre

Dimarts 

de 19,00 a 20,00 h.

Dies d’assistència 
presencial

Dies d’assitència no 
presencial (treball HORARI

6 d’octubre

20 d’octubre

29 de setembre

13 d’octubre

27 d’octubre

Dimarts 

de 19,00 a 20,00 h.

Alumnes de BANDA
- La mascareta serà obligatòria per al professorat i per als/les 

alumnes de Banda. No serà obligatori l’uls de mascareta en els 
alumnes de vent. En aquest cas s’incrementarà la distància de 
seguretat. 

- La distància de seguretat entre els alumnes serà d’almenys 1,5 
metres.  

- En l’aula-escenari es disposarà de diversos poals per buidar el 
vapor que desprenen els instruments de vent.
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4. MESURES DE SEGURETAT DANSA

Al llarg del curs 2020-2021 contemplem 3 possibles escenaris 
d’actuació en funció de l’evolució de la crisi sanitària: 

ESCENARI 1 
Modalitat de classes presencials: seguint les indicacions de la 
Conselleria d’Educació, el curs acadèmic començarà amb el 100% 
de les classes presencials. 

ESCENARI 2 
Modalitat de classes semipresencials 

ESCENARI 3 
Modalitat de classes online (no presencials) 

Si la situació sanitària ens obligara a haver d’adoptar l’escenari 2 
o 3, tot l’alumnat mantindria el mateix horari setmanal i la 

mateixa càrrega lectiva. 

El treball des de casa es realitzaria mitjançant les següents 
plataformes: 

1.Plataforma ZOOM: per a les classes online 

2.Plataforma CLASSROOM: per a l’intercanvi de documents, 
treballs, deures… 

4.1 POSSIBLES ESCENARIS D’ACTUACIÓ
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4.2 ACCÉS A L’EDIFICI

- Estarà totalment prohibit l’entrada a l’edifici de familiars i 
acompanyants. 

Alumnes de Pre-ballet
-  Els alumnes realitzaran les classes a l´aula-biblioteca.  

-  L´accés i l’eixida serà directe del carrer a l´aula i al contrari. 

-  És totalment recomanable vindre canviats de casa. Malgrat 
tot, 10 minuts abans del començament de la classe podrà 
accedir a un espai habilitat a l´aula un adult amb l´alumne per 
si és inevitable pels horaris escolars canviar-la/o al Centre. Per 
descomptat aquest adult haurà de prendre totes les mesures 
de seguretat i higiene. 

- Els alumnes deuran esperar al professor/a corresponent fora de 
l’edifici. 

- Deuran guardar en tot moment la distància de seguretat (1,5 
metres) 

- La utilització de mascareta serà obligatòria per a tots els 
alumnes a partir de 6 anys. 

- Es disposarà de gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’edifici i en 
cadascuna de les aules del Centre. 

- El professorat corresponent s’assegurarà que tots l’alumnat es 
desinfecte les mans a l’entrada de l’edifici i a l’entrada i l’eixida 
de l’aula. 

- Donades les circumstàncies d’aquest curs, demanem a les 
famílies màxima puntualitat en l’hora d’arribada a les classes. 
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- Cada alumne haurà de portar en una bossa: les sabatilles de 
dansa (que es posen sempre dins l´aula), una botelleta d´aigua, 
una botelleta de gel hidroalcohòlic, un paquet de mocadors i una 
mascareta de recanvi. En cap moment es podrà compartir cap 
d’aquestes coses amb cap company. El professorat vetlarà 
perquè aquest punt es complisca dins l´aula. 

- Davant qualsevol símptoma de la malaltia, les famílies deuran 
informar els professors corresponents i NO portar els alumnes a 
classe.

Alumnes d’Ensenyances Elementals
-   Els alumnes deuran esperar al professor/a corresponent a la 

primera classe fora de l´edifici per a ser acompanyats pel mateix a 
l´aula. Finalitzat el seu horari, el professor /a de l’última classe serà 
qui els acompanye a la porta d´eixida per ser arreplegats fora de l
´edifici pels familiars. 

-     És totalment recomanable vindre canviats de casa, donat que no 
es pot fer ús dels vestuaris ni les taquilles. Malgrat tot, abans del 
començament de la classe en un espai habilitat a l´aula l´alumne/
a es podrà canviar en cas de ser inevitable fer- ho a casa pels 
horaris escolars o pel canvi de l´assignatura. 

- Deuran guardar en tot moment la distància de seguretat (1,5 
metres) 

- La utilització de mascareta serà obligatòria per a tots els alumnes a 
partir de 6 anys. 
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Alumnes d’Ensenyances Professionals
-  Els alumnes accediran per la porta d´entrada al Centre i acudiran 

directament a l´aula de la primera classe seguint en tot moment 
l’itinerari senyalitzat al Centre i mantenint sempre les normes 
d’higiene i distanciament entre persones. L´eixida es realitzarà de 
la mateixa forma directament des de l´aula de l’última classe fins 
al carrer. 

-   És totalment recomanable vindre canviats de casa, donat que no 
es pot fer ús dels vestuaris ni les taquilles. Malgrat tot, abans del 
començament de la classe en un espai habilitat a l´aula l´alumne/
a es podrà canviar en cas de ser inevitable fer- ho a casa pels 
horaris escolars o pel canvi de l´assignatura. 

- Es disposarà de gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’edifici i en 
cadascuna de les aules del Centre. 

- El professorat corresponent s’assegurarà que tot l’alumnat es 
desinfecte les mans a l’entrada de l’edifici i a l’entrada i l’eixida de 
l’aula. 

- Donades les circumstàncies d’aquest curs, demanem a les famílies 
màxima puntualitat en l’hora d’arribada a les classes. 

-     Cada alumne haurà de portar en una bossa: el material necessari 
per a totes les classes, botelleta d´aigua, botelleta de gel 
hidroalcohòlic, un paquet de mocadors i una mascareta de 
recanvi. En cap moment es podrà compartir cap d´aquestes coses 
amb cap company. El professorat vetlarà perquè aquest punt es 
complisca dins l´aula. 

- Davant qualsevol símptoma de la malaltia, les famílies deuran 
informar els professors corresponents i NO portar als alumnes a 
classe.
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- Deuran guardar en tot moment la distància de seguretat (1,5 
metres) 

- La utilització de mascareta serà obligatòria per a tots els alumnes 
- Es disposarà de gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’edifici i en 

cadascuna de les aules del Centre. 

- El professorat corresponent s’assegurarà que tot l’alumnat es 
desinfecte les mans a l’entrada de l’edifici i a l’entrada i l’eixida de 
l’aula. 

- Donades les circumstàncies d’aquest curs, demanem màxima 
puntualitat en l’hora d’arribada a les classes. 

-   Cada alumne haurà de portar en una bossa: el material necessari 
per a totes les classes, botelleta d´aigua, botelleta de gel 
hidroalcohòlic, un paquet de mocadors i una mascareta de 
recanvi. En cap moment es podrà compartir cap d´aquestes coses 
amb cap company. El professorat vetlarà perquè aquest punt es 
complisca dins l´aula. 

-  En cas de tindre alguna hora lliure entre les classes l´alumnat podrà 
romandre al hall del segon pis per fer els deures o eixir del Centre 
sempre, en aquest últim cas, amb l´autorització prèvia  dels pares 
enviada per correu electrònic a la cap d´estudis del departament 
de dansa. 
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4.3 SEGURETAT DINS DE L’AULA

- En totes les assignatures, la distancia entre alumnes serà, com a 
mínim, d’1´5 metres. El professorat vetlarà perquè aquest punt es 
complisca dins l´aula. 

  
- No es podrà accedir de cap manera a l´aula amb les sabates de 

carrer. L´alumnat haurà de guardar a la bossa tota la roba i 
sabates de carrer abans de començar la classe i a l´aula 
únicament traurà el material necessari per a eixa classe. 

  
- De la mateixa manera no es podran dur les sabatilles de dansa en 

els corredors. A l´entrada de totes les aules els alumnes i el 
professorat haurà de desinfectar-se sempre,  a més de les mans, les 
sabatilles de barra, els calcetins o els peus. 

- En totes les assignatures en què es faça ús de les barres, aquestes es 
desinfectaran immediatament a la finalització de la classe.  

  
-  En les assignatures teòriques es desinfectaran totes les taules i 

cadires en acabar cada classe abans del canvi de grup. 
  

-  Les portes i finestres de totes les aules romandran sempre obertes 
per millorar la ventilació d´aquestes.
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5. INDICACIONS GENERALS 
(Música i dansa)

๏ Per tal de coordinar les entrades i les eixides dels 
alumnes, i de manera extraordinària, totes les classes 
de música i de dansa començaran aproximadament 3 
minuts després d’allò indicat als horaris i finalitzaran 
també aproximadament 3 minuts abans per poder 
realitzar els protocols de desinfecció necessaris. 

๏ L’accés al bany serà restringit. Vos informarem 
pròximament de quin serà el procediment per poder 
accedir a ell. 

๏ El primer dia de classe s’entregarà a tot l’alumnat una 
declaració responsable que hauran de signar totes les 
famílies. 

๏ Apel·lem a la responsabilitat de tota la comunitat 
educativa del Centre al complet compliment estricte 
de les indicacions i normes que apareixen en aquest 
text. 
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Què passa si es confirma un cas positiu de 
Covid-19 en un/a alumne/a?
- La persona que haja donat positiu informarà al centre amb la 

major brevetat possible per a iniciar el protocol. 

- S’elaborarà una fitxa informativa amb la relació dels contactes 
del cas confirmat i s’entregarà al Centre de Salut Pública 
corresponent per tal de facilitar el seguiment del cas. 

- S i , una vegada contactada l’Unitat de Vigi lància 
Epidemiològica del Centre de Salut Pública corresponent i 
realitzat l’estudi dels contactes, aquesta no ens indica una 
altra mesura, les sessions de l’alumnat continuaran amb 
normalitat.

Com s’actuarà si es confirmen diferents casos 
positius de Covid-19 entre l’alumnat?
- S’elaborarà una fitxa informativa amb la relació dels contactes 

dels casos confirmats i s’estregarà al Centre de Salut Pública 
corresponent per tal de facilitar el seguiment i el traçat dels 
casos. 

- Contactarem amb l’Unitat d’Epidemiologia del Centre de Salut 
Pública per tal d’organitzar la gestió adequada dels casos i 
l’estudi i el seguiment dels contactes. Aquesta unitat seria 
l’encarregada d’establir les mesures de prevenció i control 
necessaris en cas d’un brot. 

- Si existeixen dos o més casos positius confirmats en el mateix 
grup, aquest passaria a realitzar les sessions de forma online 
durant (almenys) 14 dies.
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6. DADES D’INTERÉS

• L’horari d’atenció al públic serà de dilluns a divendres de 16,00 a 
20,00 hores. 

• Continuarà sent necessària, per normativa legal, la cita prèvia per 
a atendre-us. Es podrà sol·licitar per telèfon (96 248 17 52) o en el 
correu electrònic: secretaria@centredemusicaidansa.com* 

*Us demanem encaridament que utilitzeu també aquesta adreça de correu 
davant qualsevol consulta o dubte a nivell acadèmic

6.1 HORARI I ATENCIÓ SECRETARIA

6.2 CONTACTE AMB L’EQUIP DIRECTIU
Si necessiteu contactar amb qualsevol membre de l’equip directiu, 

podeu fer-ho per correu electrònic o demanant cita prèvia 

contactant amb secretaria: 

• Clara Barberà (Directora) 

Correu: clarabarberabellido@gmail.com 

• Nuria Feliz (Cap d’estudis Dansa) 

Correu: nuriafeliz@centredemusicaidansa.com 

• Esteban Carratalà (Cap d’estudis Música) 

Correu: estebancarratala@centredemusicaidansa.com

mailto:secretaria@centredemusicaidansa.com
mailto:secretaria@centredemusicaidansa.com
mailto:estebancarratala@centredemusicaidansa.com
mailto:estebancarratala@centredemusicaidansa.com
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6.3 CANALS DE COMUNICACIÓ
La comunicació entre el Centre i les famílies es durà a terme 

mitjançant els canals habituals: 

A.SERVEI D’INFORMACIÓ PER WhatsApp 
Com donar-se d’alta en aquest servei? 

1. Afegeix el núm. 652197973 als teus contactes 
2.  Envia un whatsapp amb les paraules ALTA MÚSICA o ALTA 

DANSA 

B. XARXES SOCIALS 

1. Facebook: @centrejbcabanilles 
2. Instagram: CentreCabanilles 

C. PÀGINA WEB 

www.centredemusicaidansa.com 

http://www.centredemusicaidansa.com
http://www.centredemusicaidansa.com

