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Planificació en funció de la fase i la 
normativa vigent

1. ESCENARI A: Les classes es poden fer amb normalitat (mateix sistema que el 
curs 2019-2020 entre setembre i març).

2. ESCENARI B: El curs escolar s’inicia amb mesures preventives i de seguretat 
(cal mantenir una distància de seguretat, seguir les pautes higièniques vigents, 
etc.)

3. ESCENARI C: És necessari continuar realitzant les classes de forma telemàtica.



Planificació en funció de la fase i la 
normativa vigent

4. ESCENARI D (B+C): El col·legi oferirà classes presencials rotatives. Ex: Una 
setmana un grup d’alumnes (1) anirà al col·legi, mentre que un altre grup (2) es 
quedarà a casa. La següent setmana, el grup (2) anirà al col·legi i el (1) es 
quedarà a casa. 

En aquest cas, la extraescolar s’adaptarà al grup al que pertanyi cada alumne 
de tal manera que pugui realitzar la extraescolar de forma presencial quan el 
nen estigui al col·legi (Escenari B) i de forma telemàtica quan estigui a casa 
(Escenari C).



Diferències entre els diversos escenaris: 
Classes Grupals ( Llenguatge Musical, Iniciacions i Sensibilització)

A B C D (B+C)

Organització a l’aula Classes grupals 
Treball individual a casa i  
classes grupals ( cada 15 

dies online)

Treball individual a casa i  classes 
grupals ( cada 15 dies presencials)

Grups Per nivell Per nivell Per nivell

Horari Fix Fix a determinar amb el 
professor Fix 

Material

Ús individual
Llenguatge musical: llibre, llibreta, llapis i goma

Iniciacions: dossier, llapis i goma
Sensibilització: dossier

Dossier 

Ús individual
Llenguatge musical: llibre, llibreta, 

llapis i goma
Iniciacions: dossier, llapis i goma

Sensibilització: dossier

Cant Coral 
(Grau Elemental) SI NO SI

Roda d’instruments
( Sensibilització) SI SI ( visual) SI ( visual) SI ( visual)



Diferències entre els diversos escenaris: 
Classes d’instruments

   

Diferències entre els diversos escenaris: 

A B C D (B+C)

Organització a 
l’aula

Classes individuals presencials (30 minuts, 45 minuts o 1 
hora segons el nivell)

Classes individuals telemàtiques 
(30 minuts, 45 minuts o 1 hora 

segons el nivell)

Classes individuals 
presencials/telemàtiques  (30 

minuts, 45 minuts o 1 hora 
segons el nivell) a determinar 

amb el professor

Horari Fix Fix a determinar amb el professor Fix a determinar amb el 
professor

Material En tots els escenaris, l’alumne ha de poder tenir l’instrument i les eines necessàries per poder dur a terme les classes.

Cambra i Combo
(Grau Elemental i 

Formació 
Continuada)

SI
Els alumnes tindran una tutoria 

individual/ grupal d’instrument, per 
nivell.

SI

Col.lectives 
( Grau Elemental)

SI NO SI



A: Classes amb normalitat
En totes les activitats de l’escola de música es seguirà l’horari establert. L’alumnat s’organitzarà en grup  i classes 

individuals,  treballaran amb material manipulatiu i cooperatiu, material individual (dossiers, llibres de llenguatge, partitures 

...)



B: Classes amb mesures de prevenció
Les activitats de música es mantindran en el mateix horari establert i classes en grups i individuals. S’aplicaran les mesures de 

protecció corresponents (distància, higiene...) i es treballarà amb material d’ús individual (dossiers, llibres de llenguatge, 

partitures ...)



C: Classes telemàtiques

Les activitats es realitzaran telemàticament, a partir del seguiment per la plataforma del Classdojo, Hangouts i el 

correu electrònic. Setmanalment s’enviaran tasques a realitzar i es farà el seguiment personal i individualitzat amb els 

professors. S’organitzarà un horari per les classes grupals i individuals.


