
 
 

MUSICACTIVA A L’EXTRAESCOLAR  
ESCOLA JUJOL 

MESURES PREVENCIÓ i HIGIENE COVID-19 
 

Aquestes són les mesures que aplicarem per impartir les classes del Programa d’Estudis 
MusicActiva-Mètode Creatiu com a activitat extraescolar a l’Escola Jujol.  
Us presentem aquestes mesures organitzades per assignatures. 
 
 
CLASSES d’INSTRUMENT:         
 
Assignatura: INSTRUMENT PIANO -classe individual a partir de 1r primària- 

• Mascaretes: l’alumna/e i el professor/a realitzaran les classes utilitzant mascareta. 
• Gel hidroalcohòlic: La professora/r i l’alumne/a es rentaran les mans amb gel 

hidroalcohòlic abans de començar i en acabar la classe. 
• Desinfecció taules i cadires: La professora/r netejarà amb desinfectant de 

superfícies la taula i les cadires abans i després de fer la classe. 
• Desinfecció piano: La professora/r netejarà amb desinfectant de superfícies el teclat 

del piano abans i després de fer la classe. 
• Llapis i goma: Cada alumne haurà de portar els estris que necessiti per escriure. 
• Llibre d’instrument: Cada alumne porta a la classe el seu llibre d’instrument. El 

professor/a tindrà cura de tenir les mans ben desinfectades si ha de tocar el llibre 
de l’alumne. 

 
Assignatura: INSTRUMENT GUITARRA -classe individual a partir de 1r primària- 

• Mascaretes: l’alumna/e i el professor/a realitzaran les classes utilitzant mascareta. 
• Gel hidroalcohòlic: La professora/r i l’alumne/a es rentaran les mans amb gel 

hidroalcohòlic abans de començar i en acabar la classe. 
• Desinfecció taules i cadires: La professora/r netejarà amb desinfectant de 

superfícies la taula i les cadires abans i després de fer la classe. 
• Desinfecció guitarra: Cada alumne porta la seva guitarra per fer la classe. En cas 

que no porti la guitarra i hagi de utilitzar la guitarra de l’escola, la professora/r 
netejarà amb desinfectant de superfícies la guitarra abans i després de fer la 
classe. El professor tindrà cura de tenir les mans ben desinfectades quan afini la 
guitarra de l’alumne. 

• Llapis i goma: Cada alumne haurà de portar els estris que necessiti per escriure. 
• Llibre d’instrument: Cada alumne porta a la classe el seu llibre d’instrument. El 

professor tindrà cura de tenir les mans ben desinfectades si ha de tocar el llibre de 
l’alumne. 

•  
Assignatura: INSTRUMENT VIOLÍ -classe individual a partir de 1r primària- 



• Mascaretes: l’alumna/e i el professor/a realitzaran les classes utilitzant mascareta. 
• Gel hidroalcohòlic: La professora/r i l’alumne/a es rentaran les mans amb gel 

hidroalcohòlic abans de començar i en acabar la classe. 
• Desinfecció taules i cadires: La professora/r netejarà amb desinfectant de 

superfícies la taula i les cadires abans i després de fer la classe. 
• Desinfecció violí: Cada alumne portarà el seu violi per fer la classe. En cas que no 

porti violi i hagi de utilitzar el violí de l’escola, la professora/r netejarà amb 
desinfectant de superfícies el violí abans i després de fer la classe. El professor 
tindrà cura de tenir les mans ben desinfectades quan afini el violí de l’alumne. 

• Llapis i goma: Cada alumne haurà de portar els estris que necessiti per escriure. 
• Llibre d’instrument: Cada alumne porta a la classe el seu llibre d’instrument. El 

professor tindrà cura de tenir les mans ben desinfectades si ha de tocar el llibre de 
l’alumne. 

•  
 
Assignatura: INSTRUMENTS DE VENT: Flauta dolça, travessera i clarinet 
       -classe individual a partir de 1r primària- 
 
Les classes dels instruments de vent hauran de complir amb un protocol més estricte que 
el de la resta d’instruments que ens garanteixi al màxim la seguretat dels alumnes i dels 
professors. 

• Cada alumne ha de portar el seu instrument.  
• Embocadura: En el cas de les flautes travesseres i clarinets els alumnes que 

encara no tinguin instrument propi hauran de portar la seva pròpia embocadura. El 
professor desinfectarà la resta de l’instrument en començar i acabar la classe. 

• Mampara protectora: Hem previst poder utilitzar mampares protectores de 
metacrilat per separar l’espai del professor/a de l’espai de l’alumne en el moment 
en què els dos estiguin tocant l’instrument. 

• Mascareta: Només ens traurem la mascareta en els moments que haguem de bufar 
l’instrument. 

• Mopa per desinfectar el terra: seria aconsellable poder disposar d’una mopa per 
poder desinfectar el terra en acabar la classe. 

•  
La resta de mesures són les mateixes que per la resta d’instruments, és a dir: 
 

• Mascaretes: l’alumna/e i el professor/a realitzaran les classes utilitzant mascareta. 
• Gel hidroalcohòlic: La professora/r i l’alumne/a es rentaran les mans amb gel 

hidroalcohòlic abans de començar i en acabar la classe. 
• Desinfecció taules i cadires: La professora/r netejarà amb desinfectant de 

superfícies la taula i les cadires abans i després de fer la classe. 
• Llapis i goma: Cada alumne haurà de portar els estris que necessiti per escriure. 
• Llibre d’instrument: Cada alumne porta a la classe el seu llibre d’instrument. El 

professor tindrà cura de tenir les mans ben desinfectades si ha de tocar el llibre de 
l’alumne. 

 
CLASSES de LLENGUATGE MUSICAL       
 
Assignatura: LLENGUATGE MUSICAL -classes col·lectives a partir de 1r de primària-. 



• Mascaretes: els alumnes i el professor/a realitzaran les classes utilitzant mascareta. 
• Gel hidroalcohòlic: La professora/r i els alumnes es rentaran les mans amb gel 

hidroalcohòlic abans de començar i en acabar la classe. 
• Desinfecció taules i cadires: La professora/r netejarà amb desinfectant de superfícies les 

taules i les cadires abans i després de fer la classe. 
• Desinfecció piano: La professora/r netejarà amb desinfectant de superfícies el teclat del 

piano abans i després de fer la classe. Només utilitza el piano el professor/a. 
• Llapis i goma: Cada alumne haurà de portar els estris que necessiti per escriure. 
• Llibres de llenguatge: el llibre de llenguatge de cada alumne es guardarà dins d’una 

bossa de plàstic transparent amb tancament hermètic que portarà MusicActiva. 
Hem establert un protocol que determina la manera en que s’ha de treure el llibre 
de la bossa, entregar-lo a l’alumne i tornar-lo a guardar. La professora/r de 
MusicActiva coneix el protocol i es fa responsable de complir-lo. 

• Motxilla dels alumnes: Els alumnes que hagin de portar la seva motxilla a les classes de 
llenguatge l’hauran de penjar a la seva cadira i no podran deixar-la en altres indrets 
de la classe ni deixar tampoc que entri en contacte amb la dels altres alumnes. 

• Instruments de percussió: Panderos, palets i carilló. 
El professor/a desinfectarà els instruments que utilitzem a la classe de llenguatge abans i 
després d’utilitzar-los. En els exercicis en els que els alumnes hagin de compartir els 
instruments, el professor/a farà que els alumnes es rentin les mans amb gel hidroalcohòlic 
abans i després de cada exercici. 

 
Assignatura: CONTE MUSICAL -classes col·lectives alumnes P3-P4-P5- 
Mateix tractament que a les classes de llenguatge musical afegint les següents mesures: 

• Quan els alumnes facin la classes asseguts al terra tindran un espai assignat a la 
rotllana que l’utilitzaran només cada un d’ells 

• Intentarem mantenir sempre la distància màxima que permeti establir la 
comunicació necessària per realitzar les accions. 

• En les estones de classe que els alumnes estiguin asseguts mantenint les 
distàncies ens podem plantejar la possibilitat que els alumnes es treguin la 
mascareta. Aquest punt el podem decidir en funció dels protocols que hagueu 
establert a la vostra escola pels alumnes de P3 P4 i P5. 

• En els exercicis en els que els alumnes hagin de córrer i moure’s lliurement per 
l’espai hauran de portar la mascareta posada. 

 
EQUIP DE DESINFECCIÓ 
El kit de desinfecció per realitzar la neteja i desinfecció serà el següent: 

• Ampolla de gel hidroalcohòlic 
• Ruixador amb desinfectant de superfícies 
• Rotllo de paper de cuina per fregar les superfícies. 
• Bossa de plàstic transparent amb tancament hermètic per guardar el kit de neteja. 

MusicActiva proveirà al professorat d’aquest kit. 
 
ENCARREGAT I RESPONSABLE de NETEJA i DESINFECCIÓ 
El professor portarà el kit de neteja a les classes i es fa responsable de realitzar les 
accions de desinfecció. 
Les bosses amb els kits de neteja es poden guardar a l’armari on habitualment guardem 
els instruments i els llibres. 



 
AULES i VENTILACIÓ 
Considerem que les aules de l’escola Jujol que hem utilitzat fins ara són prou grans i 
espaioses per a afavorir les distàncies de seguretat. 
Sempre que sigui possible realitzarem les activitats amb les finestres obertes. 
 
 
TRASLLATS D’ALUMNES I PROFESSORS dins l’escola 
Seguirem el protocol que l’escola hagi establert. 
 
 
DOCUMENTACIÓ i EXPERIÈNCIA:  
Hem establert aquest protocol atenent les mesures determinades pel Departament de 
Sanitat i d’Educació i després de l’experiència d’haver realitzat amb èxit el casal 
MusicActiva del darrer mes de Juliol, casal que vam fer durant 5 setmanes, atenent una 
mitjana de 170 alumnes per setmana i havent de complir unes mesures sanitàries molt 
estrictes. 
 
 
Miriam Darriba, Isabel Darriba i Abel Castelló –direcció MusicActiva- 
 
 

	  


