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INTRODUCCIÓ
El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera
que permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents
específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació
d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.
El Departament d’Educació ha publicat instruccions per obrir els centres educatius a
partir del proper 1 de juny per a la realització de totes aquelles tasques corresponents
a suport lectiu, tutories i organització del curs següent.

Seguint aquestes instruccions, la Direcció de l’Escola i Conservatori de la Diputació
a Tarragona, ha elaborat el Pla d’obertura de tot el personal per desplegar diferents
accions que puguin conduir la finalització del curs 2019-2020 i l’organització del curs
2020-2021.
El Departament planteja, durant aquest període, un triple objectiu:
El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en l’alumnat que en

•

finalitzar el seu programa educatiu es presenta a proves d’accés de grau
professional o superior de música.
•

L’acompanyament tutorial de l’alumnat.

•

Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en
cada centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.

ALUMNAT
El retorn al centre per part de l’alumnat intern que es prepara per a la realització de
les proves d’accés al conservatori o centres superiors és voluntari.
Per mitjà d’un qüestionari que s’ha enviat a les famílies, el centre ha fet una previsió del
nombre d’alumnat que poden assistir al centre durant el temps d’apertura.
El nombre d’alumnat que participarà de forma presencial serà de 41 entre el 8 i 19 de
juny, i de 58 en el període de proves d’accés que comprèn del 22 al 29 de juny.
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Respecte a l’organització general d’aquest final de curs en la resta de nivells
educatius, aquesta continuarà sent telemàtica.
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la
temperatura abans de sortir de casa per anar a l’escola. En el cas que el fill o filla
tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà
assistir al centre.
Aquest Pla contempla l’obertura del centre per acollir les proves d’accés a grau
professional del 22 al 29 de juny. L’alumnat extern que realitzi aquestes proves queda
sotmès a tot allò referent a les mesures de prevenció i requisits d’entrada al centre.

ACTIVITATS QUE ES DURAN A TERME AL CENTRE
Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari- en grups reduïts
de l’alumnat intern que ha de superar proves d’accés a grau professional i l’alumnat
que prepara les proves d’accés als ensenyaments superiors de música, per tal de donar
suport a l’assoliment d’aquest objectiu. Això comporta l’obertura del centre, que es
troba en Fase 2, amb un retorn gradual de l’alumnat, amb horaris esglaonats i garantint
en tot moment les mesures d’higiene i prevenció i el distanciament físic de 2 metres.
Durant el període lectiu, que finalitzarà el proper divendres 19 de juny, es garanteix la
continuïtat de la docència telemàtica per part del cos docent del centre.
Atenció personalitzada. Aquest Pla, també garanteix l’atenció personalitzada del tutor
amb l’alumnat/família de qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional i
no continuada, que facilitarà l’obertura d’algun espai del centre per aquelles tutories o
atenció específiques que es determinin essencial per a realitzar de forma presencial, i
que es desenvoluparan de manera planificada amb cita prèvia.
Cal tenir en compte que el 2 de maig el PROCICAT va aprovar el Pla Parcial d’Obertura
dels Centres Educatius per a la realització dels procediments de preinscripció i
matricula escolar i per a la realització d’algunes proves d’accés.
D’acord amb aquest Pla es realitzaran les proves d’accés al Grau Professional d’acord
amb el calendar publicat pel Departament, del 22 al 29 de juny.
A partir del dia 15 de juny s’activarà el procés de matrícula per a l’alumnat intern de
centre de manera telemàtica.
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Calendari d’activitats presencials que es contemplen al pla:
Alumnat intern que realitzarà proves d’accés al grau professional i superior de música:
Del 8 al 19 de juny s’organitzen activitats de suport lectiu per aquest alumnat.
Les activitats individuals es realitzaran un cop per setmana i l’horari serà consensuat
amb les famílies o alumnat major d’edat seguint les indicacions i directrius que
contempla aquest pla.
Les activitats col·lectives es realitzaran en grups reduïts d’alumnat de 4 o 5. 1
Tutories d’acompanyament específiques concertades amb cita prèvia, per part del
tutor o la família. a realitzar de manera excepcional presencialment. Aquestes es
desenvoluparan en els espais destinats que contempla aquest Pla. 2
Proves d’accés a grau professional de música, del 22 al 29 de juny.

REQUISITS PER
REINCORPORAR

A

QUE

L’ALUMNAT

ES

PUGUI

Per assistir al centre, l’alumnat haurà de complir els següents requisits:
•

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.

•

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.

•

Calendari vacunal al dia. Per assistir al centre educatiu, serà altament
recomanable tenir el calendari vacunal al dia. En qualsevol cas, es donarà per
bona la documentació presentada en el moment de la matrícula amb relació a
l’acreditació

En cas que l’alumnat presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es
valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic
de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat presencia al centre. Es consideren
malalties de risc per a la CovID-19:

1
2

Veure ANNEX. Planificació horària del suport lectiu a l’alumnat del 8 al 19 de juny
Veure ANNEX. Planificació horària del suport lectiu a l’alumnat del 8 al 19 de juny
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Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de
suport ventilatori.



Malalties cardíaques greus.



Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquell
alumnat que precisen tractaments immunosupressors).



Diabetis mal controlada.



Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Abans del primer dia d’assistència al centre, es contactarà amb les famílies via correu
electrònic, per saber quan alumnat es reincorporarà de manera presencial. Les
famílies o persones tutores hauran de presentar el primer dia de retorn al centre una
declaració responsable, d’acord el model que s’adjunta en aquest Pla 3. Aquesta
declaració serà lliurada i signada per la família o alumnat major de 18 anys el primer
dia d’entrada al centre comprès entre el 8 i el 19 de juny. Els aspirants i
acompanyants a la prova d’accés no hauran de presentar aquesta declaració.
En el cas de les proves d’accés, es permetrà l’entrada a un professor/a
acompanyant,.
Els formularis de declaració responsable es dipositaran a una safata que es trobarà
a l’entrada del centre. En cap cas, es permetrà l’entrada al centre a alumnat entre el
període del 8 al 19 de juny, que no hagi completat el formulari complint els requisits
que es detallen en aquest apartat.
En el cas que sigui necessari, es podrà tornar a demanar aquest tràmit a les famílies
durant el període del 15 al 29 de juny.

PERSONAL DEL CENTRE PROFESSORAT i PERSONAL
D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
La Diputació de Tarragona ha facilitat a tot el personal docent i no docent tota la
informació necessària per poder conèixer les condicions de vulnerabilitat davant la
situació, amb la finalitat de conèixer la disponibilitat de personal i procedir a
l’organització i obertura del centre.
El 15 de maig de 2020, la Diputació fa públic el Pla de contingència pel retorn
progressiu als centres de treball davant la Covid-19. Aquest pla de retorn progressiu
als centres de treball estableix les indicacions per tal garantir la prestació dels serveis
3

Veure Annex Models de Declaració responsable
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de la Corporació en la situació d’ excepcionalitat derivada del Covid-19, tenint en
compte les recomanacions existents i la normativa vigent en matèria de prevenció de
riscos laborals i altra normativa aplicable i sense perjudici de les adaptacions que de
forma obligatòria i/o necessària s’hagin de portar a terme del mateix.
Aquest pla persegueix:
1. Determinar la forma i condicions de prestació dels serveis per part dels treballadors
de la Diputació de Tarragona amb caràcter presencial en els diferents centres de
treball en condicions de seguretat.
2. Determinar les pautes d’actuació específica de les diferents àrees i centres
específics de la Diputació
3. Donar a conèixer al personal de la Diputació i dels seus organismes autònoms del
risc de la malaltia, mesures preventives que ha de tenir en compte i mesures
excepcionals que s’acordin.
Aquest Pla conté tot un seguit de mesures preventives de caràcter general dirigides a
informar i formar els treballadors de les mesures de seguretat que s’han de tenir en
compte així com establir mesures destinades a garantir la seva seguretat i la dels altres;
mesures reactives destinades a determinar un pla d’ actuació davant de casos
probables o confirmats de COVID-19; mesures organitzatives de caràcter general i
específiques per àrea o organisme autònom i per centre de treball així com tot un seguit
de mesures transversals i de recolzament de les anteriors.
Tot el personal professional que participarà en el desenvolupament del pla d’obertura
del centre, com els que continuen amb el teletreball, han realitzat

les següents

formacions, coordinades per l’àrea de Recursos Humans i de la seva Unitat de
Seguretat i Salut de la Diputació:
•

Coronavirus, mesures generals de prevenció

•

Mesures davant la Covid-19 als centres de treball

•

Prevenció de riscos laborals al teletreball

Al centre doncs, només hi assistiran les persones no vulnerables que siguin
necessàries per poder atendre a l’alumnat que ho necessita.
El professorat complirà amb totes les mesures de prevenció i protecció previstes en
aquest pla.
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Personal docent i no docent en situació no vulnerable que assistirà
al centre:
Del 8 al 19 de juny
PERSONAL DOCENT

PERSONAL NO DOCENT 4

30 (60% del claustre)

4

Del 22 al 29 de juny (proves d’accés)
PERSONAL DOCENT I DE DIRECCIÓ

PERSONAL NO DOCENT

22 (44% del claustre)

4

Del 19 de juny al 30 de juny
El professorat assistirà amb organització de cita prèvia segons les funcions a realitzar
que se li puguin encomanar des de la Direcció.

ESPAIS
El centre disposarà les aules de grans dimensions per acollir totes les activitats que
es realitzaran de forma presencial durant el període del 8 al 29 de juny. La ubicació
de les activitats presencials té en compte les mesures preventives pel que fa al
distanciament entre persones i mantindrà en tot el moment la separació de 4m2 entre
l’alumnat.
Aquests espai seran fixes i ocupats sempre pels mateix grup d’alumnat i professors
per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi.
Cada espai es netejarà i desinfectarà abans i desprès del seu ús.
Durant les activitats de suport lectiu l’accés al centre només serà possible per a
l’alumnat. Els familiars hauran de deixar i recollir al seu fill/filla a l’exterior del centre.
En el cas de les proves d’accés, es limitarà l’entrada a un acompanyant (familiar o
professor/a) que haurà de complir amb els requisits descrits anteriorment per a poder
entrar al centre. La Biblioteca del centre no estarà disponible. S’habilitaran espais
d’espera exclusivament per a l’alumnat que participa a les proves d’accés de grau
professional, si s’escau, mentre duren aquestes.
4

Presència amb torns de periodicitat laboral segons necessitats a determinar
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L’ús dels lavabos i WC de la primera i segona planta seran exclusius per a l’alumnat
situat a cadascuna d’elles. Aquests espais es netejaran de forma continua seguint
les indicacions i orientacions marcades per la Diputació de Tarragona.

Planificació dels usos dels espais del centre destinats al suport
lectiu i acompanyament de l’alumnat
Del 8 al 19 de juny
Espai

Ús

Sala Noble

Suport

Superfície
lectiu

individual

67 m2

alumnat de proves d’accés
Sala X.Gols

Suport

lectiu

individual

60m2 / 40m2 útils

alumnat de proves d’accés
Aula 4

Suport lectiu individual

28m2

Aula 6

Suport lectiu grupal (ràtio de 4

53m2

alumnes)
Aula 7

Suport lectiu grupal (ràtio de 5

58m2

alumnes)
Aula 16

Suport lectiu grupal (ràtio de 4

55m2

alumnes)
Aula 17

Suport lectiu grupal (ràtio de 4

40m2

alumnes)
Aula 18

Suport lectiu individual

26m2

Aula 19

Suport lectiu grupal (ràtio de 4

38m2

alumnes)
Sala
professorat

de

Tutories

específiques

amb

52m2

cita prèvia (només del 15 al 19
de juny)
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Espai de confinament
En cas de detectar algun cas d’infecció s’aplicarà el següent protocol:
Protocol en cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència
al centre:
•

S’aïllarà a l’alumnat a l’aula Polivalent

•

Un membre de l’equip directiu avisarà als pares, mares o tutors.

•

S’informarà a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció
primària o pediatra.

•

S’informarà a la unitat del SAC per tal que activi els protocols previstos.

•

Es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre per part de la
Diputació.

En cas de treballadors i treballadores del centre aplicar el següent protocol:
•

S’aïllarà al treballador al despatx situat al costat de la sala de professorat

•

Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la
direcció del centre. Aquesta avisarà a l’àrea del SAC i RH.

•

Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i
simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en
observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu
seguiment per part del personal sanitari de la unitat de Seguretat i Salut així
com el dels seus possibles contactes.

Pautes de ventilació dels espais
És ventilaran els espais que s’utilitzin abans i desprès que l’alumnat entri per realitzar
el suport lectiu, proves d’accés o tutories específiques amb famílies. Per ventilar es
deixaran les finestres i portes obertes dels espais utilitzats uns 10 minuts com a
mínim cada vegada.

Pautes generals de neteja i desinfecció
Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells
elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les
mans.
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Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:
•

Interruptors i timbres (aparell electrònic)

•

Faristols, teclat i banqueta pianos

•

Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.

•

Baranes i passamans, d’escales i ascensors

•

Taules

•

Cadires

•

Ordinadors, sobretot teclats i ratolins

•

Aixetes

•

Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir
l’adequada higiene de mans en tot moment.

•

Altres superfícies o punts de contacte freqüent

Per a desinfectar els estris d’aula, els docents que estiguin a càrrec del grup o
alumnat individual utilitzaran el que marquen les indicacions del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya i altres instruccions que pugui comunicar la
Diputació de Tarragona.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys
diària. Se seguiran les recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals
de concurrència humana i les que atorgui la corporació i en el cas de que sigui
necessari les de neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.
Anirà a càrrec del serveis de neteja de la Diputació.

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
El centre imprimirà cartells i infografies per recordar la importància de seguir les
mesures de prevenció i reforçar les conductes saludables de protecció. Es col·locarà
en llocs visibles i estratègics com l’entrada del centre, d’aules i entrada als lavabos.
Altres actuacions que es portaran a terme:
•

Seguint les recomanacions de l’OMS, l’ús de les mascaretes està subjecte a
les normes establertes per cada país. Seguint la concreció que s’ha fet a
nostre tenint en compte els grups d’edat, no és obligatori l’ús de mascaretes
per part de l’alumnat dins del centre, llevat que no es pugui garantir la
distància de seguretat entre ells. El professorat i personal no docent hauran
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de portar mascaretes (higièniques amb compliment de la norma UNE)
•

Informació sobre la utilització correcta de les mascaretes, si s’escau.

•

El distanciament físic indicant l’espai amb cintes adhesives al terra, marques
visuals, etc.

•

Es posaran recursos materials que limitin l’espai i indicacions de recorregut
dins el recinte.

•

S’evitaran en la mesura que es puguin, els espais compartits, els canvis d’aula
i desplaçaments per l’interior del centre.

•

Informació i indicacions per part del professorat i Direcció del centre a les
famílies i alumnat abans i durant la seva assistència al centre.

Rentat de mans
Es tracta d’una de les mesures més efectives per a preservar la salut de l’alumnat així
com del personal docent i no docent. Es desaconsella l’ús de guants ja que sovint
comporta una falsa sensació de protecció enfront del contacte amb el nou
coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en
conseqüència, de contagi, per tant, cal potenciar la higiene de mans.

En l’alumnat, es requerirà rentat de mans:
•

A l’arribada i a la sortida del centre.

•

Abans i després de fer ús del WC

•

Abans i després de les diferents activitats

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans es durà a terme:
•

A l’arribada al centre, abans i desprès de cada sessió amb l’alumnat.

•

Abans i després de fer ús del WC

•

Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Es garanteix als lavabos, com a punt de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó
amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (consergeria, secretaria,
a cada aula, accessos al centre, despatx de direcció, passadissos...) es facilitarà la
col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica.
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L’equip directiu vetllarà per a què en el lavabos del centre hi hagi disponibilitat de
sabó en els dispensadors i tovalloles de paper d’un sol ús.
El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment de les distàncies i
les mesures de prevenció.

FLUXOS DE CIRCULACIÓ I HORARIS
S’estableixen els diferents circuïts i horaris esglaonats per a mantenir una correcta
circulació i densitat de persones dins el centre 5. Els acompanyants no podran entrar
al centre, llevat en el cas de les proves d’accés, tal i com contempla el Pla.
Per al període de l’1 al 19 de juny l’accés al centre es realitzarà per la entrada
principal del carrer dels Cavallers, 10, seguint la planificació prevista en aquest pla 6.
Per al període del 22 al 29 de juny, que es realitzaran les proves d’accés 7, l’entrada
principal serà pel carrer dels Cavallers, 10. El dia 22 i de forma excepcional,
s’habilitarà un segon accés per a l’alumnat per la porta del carrer Ferreries. L’alumnat
serà informat a través del correu del seu horari i circuit d’accés al centre per a
cadascuna de les proves que hagi de realitzar.

MATERIAL DE L’ALUMNAT
L’alumnat només haurà de portar el seu instrument, diapasó (per a les proves)
bolígraf i/o llapis, de casa, si s’escau: El centre posarà a disposició de tots, folis. En
cap cas es podrà compartir material entre l’alumnat.
De cara a les proves d’accés, l’alumnat enviarà prèviament una còpia escanejada de
les partitures que presentarà, en format PDF, que quedaran a disposició de les
comissions avaluadores, en format digital. L’alumne només haurà de portar les seves
partitures, llapis, bolígraf, goma i diapasó per a ús personal a la prova, si s´escau.
Pel que fa a la prova escrita a realitzar pels aspirants al grau professional, un cop
finalitzada, es desarà a la safata que es deixarà a cada espai de proves per a la
posterior correcció per part de la comissió. La comissió avaluadora realitzarà les
tasques de correcció complint sempre amb les mesures de prevenció previstes en
aquest pla (ús de mascareta, rentat de mans...).

Veure ANNEX. Planificació horària del suport lectiu a l’alumnat del 8 al 19 de juny”
Veure ANNEX. Planificació horària del suport lectiu a l’alumnat del 8 al 19 de juny
7
Veure ANNEX “Organització de les proves d’accés a grau professional”
5
6
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AVALUACIÓ, VIGÈNCIA I MODIFICACIO DEL PLA
D’OBERTURA DE CENTRE
Aquest pla d’oberta està sotmès en tot moment a les directrius que marca com a
marc el Departament d’Educació i la seva concreció en l’ens titular del la institució
educativa que és la Diputació de Tarragona. Les mesures descrites i adoptades estan
fonamentades en la instrucció de les autoritats dependents i del pla PROSICAT.
Aquest és un document viu que pot ser actualitzat en qualsevol moment, en el cas
que es rebin noves instruccions de la Diputació de Tarragona, si així o creu
convenient.
Som conscients que estem en fase de desescalada i qualsevols afectació per canvi
de fase serà notificada a tota la comunitat.

Aquest Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització
del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del
curs 2020-2021 estableix l’elaboració del Pla d’Obertura de centre que ha sol·licitat
de realitzar el Departament d’Educació i com a ens titular la Diputació de Tarragona.
Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen
que cada centre educatiu haurà d’elaborar el seu Pla d’Obertura previ a l’inici de les
activitats presencials amb els alumnes amb el vistiplau de la Direcció del Centre i de
‘Àrea del SAC de la Diputació de Tarragona . En data 2 de juny de 2020, el director
ha informat al Consell Escolar del contingut Pla d’Obertura, comunitat educativa,
previ el vistiplau de l’autoritat competent.
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D’acord amb el que s’ha esmentat,

1.- S’aprova el Pla d’Obertura de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a
Tarragona
2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre i notificat a tota la
comunitat educativa.

Víctor Santapau
Director
Tarragona, 2 de juny de 2020
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ANNEX. Planificació horària del suport lectiu a
l’alumnat del 8 al 19 de juny
S’organitza el suport lectiu en dos modalitats: individual i de grup

Modalitat individual
Horaris:
SALA NOBLE
DILLUNS

DIMARTS

DIJOUS

NOBLE
10.00 11.00

OBOÈ

NOBLE
10.00 11.00

GUITARRA

NOBLE
10.00 11.00

11.30 12.30

OBOÈ

12.00 13.00

GUITARRA

11.30 12.30

TROMPA

13.30 14.30

CLARINET

13.30 14.30

13.30 14.30

FLAUTA

13.30 14.30

15.00 16.00

TUBA.

15.00 16.00

GUITARRA

15.00 16.00

TROMPETA

15.00 16.00

16.30 17.30

FAGOT

16.30 17.30

GUITARRA

16.30 17.30

TROMPETA

16.30 17.30

18.00 19.00

SAXO

18.00 19.00

18.00 19.00

TROMBO

18.00 19.00

19.30 20.30

SAXO

19.30 20.30

19.30 20.30

TROMBO

19.30 20.30

Professors

Professors

DIVENDRES
Professors

NOBLE

Professors

OBOE
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SALA XAVIER GOLS
DILLUNS
X.
GOLS

Professors

DIMARTS

DIJOUS

DIVENDRES

X. GOLS Professors

X. GOLS

Professors

9.30 11.00

TROMPA

X. GOLS

Professors

11.30 13.00

CLARINET

11.30 12.30

GUITARRA

11.30 13.00

FLAUTA

13.45 14.45

PIANO

13.45 14.45

PIANO

13.45 14.45

VIOLÍ

13.45 14.45

PIANO

15.15 16.15

VIOLÍ

15.15 16.15

PIANO

15.15 16.15

VIOLONCEL

15.15 16.15

PIANO

16.45 17.45

VIOLÍ

16.45 17.45

PIANO

16.45 17.45

VIOLONCEL

16.45 17.45

PIANO

18.15 19.15

VIOLA

18.15 19.15

PIANO

18.15 19.15

VIOLONCEL

18.15 19.15

PIANO
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Modalitat de grup
DIJOUS

DIVENDRES

16.30 – 18.30
AULA 16

ALUMNAT P1R
GRUP 1
17.00 a 18.00 - AULA 7

AULA 4 16.00 a 17.00

4 alumnes

Alumnes convocats entrada a les 16.45
5 alumnes

DIMARTS
Harmonia

GRUP 2 P1R
18.30 a 19.30 AULA 6
Alumnes convocats entrada a les 17.45
4 alumnes
GRUP 1
16.30 a 17.30 Aula 19
Alumnes convocats entrada a les 16.15
4 alumnes
GRUP 4
18.00 a 19.00 Aula 17
Alumnes convocats entrada a les 17.45
5 alumnes
SUPORT CANT CORAL
AULA 11
15.45 a 16.15
GRUP 1 NÚRIA
16.30 a 17.00
GRUP 1 MONTSE
17.15 a 17.45
GRUP 2 NURIA
18.00 a 18.30
GRUP 2 MONTSE
Professor de cant coral
Alumnat convocat 15’ abans

1 alumne

GRUP 3 17.00 a 18.00 Aula 7
Alumnes convocats entrada a les
16.45
5 alumnes
GRUP 4
18.30 a 19.30 Aula 6
Alumnes convocats entrada a les
18.15
4 alumnes
GRUP 3
16.30 a 17.30 Aula 19
Alumnes convocats entrada a les
16.15
4 alumnes
GRUP 2
18.00 a 19.00 Aula 17
Alumnes convocats entrada a les
17.45
3 alumnes

SUPORT CANT CORAL
AULA 11
15.45 a 16.15
GRUP 1 NÚRIA
16.30 a 17.00
GRUP 1 MONTSE
17.15 a 17.45
GRUP 2 NURIA
18.00 a 18.30
GRUP 2 MONTSE
Professor de cant coral
Alumnat convocat 15’ abans
GRUP 5
19.15 a 20.15 GP2n Aula 18
Alumna convocada entrada a les
19.00
1 alumne
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Planificació de tutories especifiques amb cita prèvia
Del 15 al 19 de juny, el professorat podrà rebre de forma excepcional i presencial,
alguna família per tractar temes d’orientació curricular. Aquestes sessions han d’estar
justificades per a poder fer-se de manera presencial.
L’aula destinada a aquestes sessions serà la sala de professorat i aula 2, de 15 a
20h, Cada tutoria tindrà una durada màxima de 40 minuts, deixant 20 minuts entre
cadascuna per a neteja i ventilació de l’espai. Només es permetrà la presència d’un
dels progenitors.
Aquestes tutories podran ser concertades pel professorat o família a través del
telèfon del 97723 5830 o per correu electrònic a cmtgna@dipta.cat.

Planificació consergeria:
DILLUNS
2 torns

DIMARTS
2 torns

DIMECRES
1 torn matí

DIJOUS
2 torns

DIVENDRES
2 torns

Planificació Equip directiu:
La presencia de l’equip directiu es realitzarà a partir del dia 2 de juny. La presència
màxima serà de dos membres per dia, en la mesura que sigui possible. Les funcions
a desenvolupar es basaran en vetllar per l’execució correcta del pla i per tasques
essencials relatives a la finalització del curs i organització del vinent.

Presència del professorat docent per dia
Del 8 al 19 de juny
DILLUNS

11 professors
Matí: 4
Tarda: 8

DIMARTS

7 professors
Matí: 3
Tarda: 4

DIMECRES
0

DIJOUS

12 professors
Matí: 4
Tarda: 8

DIVENDRES
6 professors
Tarda: 6

Per a període del 19 al 30 de juny es preveurà del professorat necessari per al
desenvolupament de les proves d’accés i planificació del curs vinent.

Necessitats bàsiques
150 equips de protecció individual d’un sol us per a personal del centre
Totes les mesures i recursos definits en aquest pla.
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ANNEX Organització de les proves d’accés a grau
professional
El centre ha organitzat els horaris i distribució de les proves d’accés a grau
professional. La informació que reflecteix aquest Pla pot ser susceptible d’algun petit
canvi. Els horaris definitius es penjaran al web del centre el dia 17 de juny, seguint el
calendari de preinscripció i proves d’accés que es va publicar al maig.
Del 22 al 29 de juny
S’estableixen 5 comissions avaluadores, quatre per les proves d’accés a 1r curs i un a
per a altres cursos.

22 de
juny

23 de
juny

25 de
juny

26 de
juny

29 de
juny

Proves
d'accés a 1r
curs

Proves
d'accés a 1r
curs

Proves
d'accés a 1r
curs

Proves
d'accés a 1r
curs

Proves
d'accés altres
cursoss

Prova
llenguatge

Prova
llenguatge

Prova
instrument

Prova
instrument

Totes les
Proves

Nombre d’alumnat preinscrit:
Nombre alumnes inscrits a proves d’accés de 1r curs: 49
Nombre alumnes inscrits Accés Altres cursos: 5
Sol·licitud de trasllat d’expedient:3
Entrades al centre:
Del 22 al 29 de juny: Carrer Cavallers (Alumnes aula 7/ Polivalent) Conserge 1: Francesc
Tàpies
Dia 22 de juny: Carrer Ferreries (Alumnes aula X. Gols/ Noble) Conserge: Sonia
Guardeño
Material necessari per marcar circulació i límits: 1 cinta de separació entre l’aula 6 i
escales cap a l’aula 7.
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COMISSIONS AVALUADORES ACCÉS GP 1r
Comissió 1: Especialitats: Piano (14 alumnes)
Dia 22 de juny - Lloc: Sala X. Gols
Entrada pel carrer Ferreries a les 9.30 h
Integrants: 4 professors titulars (4 suplents)

Comissió 2: Especialitats: Vent fusta (13 alumnes)
Dia 22 de juny - Lloc: Sala Noble
Entrada pel carrer dels Cavallers,10 a les 9.30 h
Integrants: 4 professors titulars (4 suplents)

Comissió 3: Especialitats: Guitarra (5 alumnes) i Vent metall (6)
Dia 22 de juny - Lloc: Aula 16
Entrada de pel carrer Ferreries 9.45 h
Integrants: 4 professors titulars (4 suplents)

Comissió 4: Especialitats: Corda (8) i Percussió (2)
Lloc: Aula 7

Entrada Carrer Cavallers 9.45 h
Integrants: 4 professors titulars (4 suplents)

COMISSIONS AVALUADORES ACCÉS ALTRES CURSOS
Comissió 5:
Lloc: Sala X. Gols
Entrada Carrer Cavallers 9.15 h
Integrants: 4 professors titulars (4 suplents)
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PROVES D’ACCÉS A 1R CURS – PLANIFICACIÓ DETALLADA
PROVA DE LLENGUATGE MUSICAL COL·LECTIVA - ACCÉS A GP1r
DILLUNS 22 DE JUNY
10.00 h PROVA COL·LECTIVA (prova1)
Alumnes convocats:
9:30 h Pianos, per carrer Ferreries (Sala X. Gols) Prof. llenguatge
9:30 h Vent Fusta per carrer Cavallers (Aula 16) Prof. llenguatge
9:45 h, Vent metall i guitarres, per carrer Ferreries (Sala Noble) Prof. llenguatge
9:45 h Corda i Percussió, per carrer Cavallers (Aula 7) Prof. llenguatge

INDICACIONS
L’Alumnat ha de portar el seu propi llapis i goma.
(Instal·lació cinta entre escala i A6 per limitar accés a espai noble)
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PROVA DE LLENGUATGE - PART INDIVIDUAL
11.30 h PROVA INDIVIDUAL (Entonació, Primera vista i Cant) (Prova 2)
Tot l’alumnat que no es requereixi a les 11.30h a de marxar del centre per la mateixa
porta que ha entrat i tornar a l’hora prevista per la següent prova.

COMISSIÓ 1
Lloc: Aula X. GOLS
Especialitats: Piano
Sala espera: Sala professors
Professor ajudant Sala espera: Piano / Piano (suplent)
Aules estudi: 13, 14, 26 (cada alumne disposarà d’un faristol diferent)
Professorat ajudant X. Gols: Llenguatge / repertorista (suplent)
12 alumnes
ALUMNE/A

Hora entrada
centre

Estudi lectura a
vista
(Aules 13, 14 i 26)

Prova
Sala X. Gols

11.15

11.30

11.45

11.45

12.00

12.15

12.15

12.30

12.45

12.45

13.00

13.15

(sala
Professorat)

Alumne X
Alumne X
Alumne X

Alumne X
Alumne X
Alumne X

Alumne X
Alumne X
Alumne X

Alumne X
Alumne X
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Alumne X
13.15

13.30

13.45

Alumne X
Alumne X
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COMISSIÓ 2
Lloc: Sala Noble
Especialitats: Vent fusta
Sala espera: Pati
Professor ajudant Sala espera: Flauta / Guitarra (suplent)
Aules estudi: 4, 5, 6 (cada alumne disposarà d’un faristol diferent)
Professorat ajudant Sala Noble: Llenguatge / Fagot (suplent)
13 alumnes
ALUMNE/A

Hora entrada
centre
(secretaria)

Estudi lectura a
vista
(Aules 2, 4 i 5)

Prova
Sala Noble

11.15

11.30

11.45

11.45

12.00

12.15

12.15

12.30

12.45

12.45

13.00

13.15

13.15

13.30

13.45

Alumne X
Alumne X
Alumne X

Alumne X
Alumne X
Alumne X

Alumne X
Alumne X
Alumne X

Alumne X
Alumne X
Alumne X

Alumne X
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DIMARTS 23 DE JUNY
PROVA DE LLENGUATGE MUSICAL ACCÉS A GP1r
9.30 h PROVA INDIVIDUAL (Entonació, Primera vista i Cant) (Prova 2)
L’alumnat s’ha de presentar al centre a l’hora prevista per la prova.

COMISSIÓ 3
Especialitats: Vent metall i guitarra
Lloc: Sala Noble
Sala espera: Pati
Professor ajudant Sala espera: Trompa / Tuba (suplent)
Aules estudi: 4, 5, 6 (cada alumne disposarà d’un faristol diferent)
Professor ajudant Sala Noble: Llenguatge / Fagot (suplent)
11 alumnes

ALUMNE/A

Hora entrada
centre
(Pati)

Estudi lectura a
vista
(Aules 4,5,6)

Prova
Sala Noble

9.15

9.30

9.45

9.45

10.00

10.15

10.15

10.30

10.45

10.45

11.00

11.15

Alumne X
Alumne X
Alumne X

Alumne X
Alumne X
Alumne X

Alumne X
Alumne X
Alumne X

Alumne X
Alumne X
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COMISSIÓ 4
Especialitats: Corda i Percussió
Lloc: Aula X.Gols
Sala espera: Sala professors
Professor ajudant Sala espera: Violí / violí (suplent)
Aules estudi: 13, 14, 26 (Cal canviar faristol cada cop canvi alumne)
Professor ajudant X. Gols: llenguatge / repetorista (suplent)
11 alumnes

ALUMNE/A

Hora entrada
centre

Estudi lectura a
vista
(Aules 13, 14 i 26)

Prova
X. Gols

11.15

11.30

11.45

11.45

12.00

12.15

12.15

12.30

12.45

12.45

13.00

13.15

(Sala
professors)

Alumne X
Alumne X
Alumne X

Alumne X
Alumne X
Alumne X

Alumne X
Alumne X
Alumne X

Alumne X
Alumne X
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DIJOUS 25 DE JUNY
PROVA INDIVIDUAL INSTRUMENT ACCÉS A GP1r
Entrada per Carrer Cavallers

Els aspirants es convoquen 20-25 minuts abans a la porta del centre i tindran 15
minuts d’aula per preparar la prova i escalfar.

COMISSIÓ 1: PIANO
Lloc: Aula X.Gols
Sala espera: Sala professors
Professor ajudant Sala espera: Pian / Piano (suplent)
Aules estudi: 13, 14, 26 (Cal netejar piano i cadira cada cop canvi alumne)
Professor ajudant: Piano / Piano
14 alumnes
ALUMNE/A

Hora entrada Estudi lectura a
centre
vista
(sala
(Aules 13, 14 i 26)

Prova
Sala X. Gols

Alumne X

9.00

9.15

9.30

Alumne X

9.15

9.30

9.45

Alumne X

9.30

9.45

10.00

Alumne X

9.45

10.00

10.15

Alumne X

10.00

10.15

10.30

Alumne X

10.15

10.30

10.45

Alumne X

10.30

10.45

11.00

Alumne X

11.00

11.15

11.30

Alumne X

11.15

11.30

11.45

Alumne X

11.30

11.45

12.00

Alumne X

11.45

12.00

12.15

Alumne X

12.00

12.15

12.30

Alumne X

12.15

12.30

12.45

Alumne X

12.30

12.45

13.00

Professors)

PIANO
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COMISSIÓ 2: VENT FUSTA
Lloc: Sala Noble
Sala espera: Pati Conservatori
Professor ajudant Sala espera: flauta / fagot (suplent)
Aules estudi: 4, 5, 6 (Cal netejar faristol i cadira cada cop canvi alumne)
Professor ajudant Sala Noble: 1 titular i un suplent
Assessor flauta: professor/a flauta - Assessor Clarinet: clarinet - Assessor: fagot
Pianista: repertorista
13 alumnes
ALUMNE/A

Hora
entrada
centre

Estudi lectura a
vista
(Aules 4, 5 i 6)

Prova
Sala Noble

Alumne X

9.00

9.15

9.30

Alumne X

9.15

9.30

9.45

Alumne X

9.30

9.45

10.00

OBOÈ

9.45

10.00

10.15

Alumne X

10.00

10.15

10.30

Alumne X

10.15

10.30

10.45

Alumne X

10.30

10.45

11.00

Alumne X

11.00

11.15

11.30

Alumne X

11.15

11.30

11.45

Alumne X

11.30

11.45

12.00

Alumne X

11.45

12.00

12.15

Alumne X

12.00

12.15

12.30

12.30

12.45

13.00

12.45

13.00

13.15

(Pati
conservatori)

FLAUTA

SAXO

CLARINET
Alumne X
FAGOT
Alumne X
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DIVENDRES 26 DE JUNY
PROVA INDIVIDUAL INSTRUMENT ACCÉS A GP1r
Entrada per Carrer Cavallers
Els aspirants es convoquen 20-25 minuts abans a la porta del centre i tindran 15 minuts
d’aula per preparar la prova i escalfar.

COMISSIÓ 3: GUITARRA I VENT METALL
Sala espera: Pati Conservatori
Professor ajudant Sala espera: Trompa / Tuba (suplent)
SALA NOBLE
Aules estudi: 4, 5, 6 (Cal canviar faristol i cadira cada cop canvi alumne)
Professor ajudant: guitarra / guitarra (suplent)
Assessor trompeta: Trompeta
Assessor tuba: Tuba
Pianista: Repertorista (de 12.15 a 13.30h)
11 alumnes

ALUMNE/A

Hora entrada Estudi lectura a
centre
vista
(Pati
(Aules 4, 5 i 6)

Prova
Sala Noble

Alumne X

10.15

10.30

10.45

Alumne X

10.30

10.45

11.00

Alumne X

11.00

11.15

11.30

Alumne X

11.15

11.30

11.45

Alumne X

11.30

11.45

12.00

Alumne X

11.45

12.00

12.15

Alumne X

12.00

12.15

12.30

12.15

12.30

12.45

Conservatori)

GUITARRA

TROMBÓ

TROMPETA
Alumne X
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Alumne X

12.30

12.45

13.00

12.45

13.00

13.15

13.00

13:15

13.30

TROMPA
Alumne X
TUBA
Alumne X
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COMISSIÓ 4: CORDA I PERCUSSIÓ
Sala espera: Sala professors
Professor ajudant Sala espera: violí / violoncel (suplent)
SALA X. GOLS, Corda
Aules estudi: 13, 14, 26 (Cal canviar faristol i cadira cada cop canvi alumne)
AULA 0, Percussió
Aules estudi: Aula Polivalent (Cal canviar faristol i cadira cada cop canvi alumne.
Netejar els instruments de percussió)
Professor ajudant: violí / violí (suplent)
Assessor viola: viola
Assessor violoncel: violoncel
Pianista: repertorista (de 9.30 a 11.45)
ALUMNE/A

Hora entrada
centre

(sala Professors)

Estudi lectura a vista
(Aules 13, 14 i 26)
(Aula 0)

Prova
Sala X. Gols

9.00

9.15

9.30

Alumne X

9.15

9.30

9.45

Alumne X

9.30

9.45

10.00

Alumne X

9.45

10.00

10.15

Alumne X

10.00

10.15

10.30

Alumne X

10.30

10.45

11.00

Alumne X

10.45

11.00

11.15

Alumne X

11.00

11.15

11.30

Alumne X

11.30

11.45

12.00

Alumne X

11.45

12.00

12.15

Alumne X

12.00

12.15

12.30

VIOLA
Alumne X
VIOLÍ

VIOLONCEL

PERCUSSIÓ (Aula 0)
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PROVES D’ACCÉS ALTRES CURSOS
DILLUNS 29 DE JUNY

PROVA COL·LECTIVA I INDIVIDUAL LLENGUATGE
Lloc: AULA 7
9.30 h PROVA COL·LECTIVA ACCÉS GP 2n (prova1)
Alumnes convocats:
9:15 h Entrada per carrer Cavallers
10.00 h PROVA COL·LECTIVA ACCÉS GP 3r (prova1)
Alumnes convocats:
9:45 h Entrada per carrer Cavallers
Indicacions: L’Alumnat ha de portar el seu propi llapis i goma.
11.30 h PROVA INDIVIDUAL (Entonació, Primera vista i Cant) (Prova 2)
Lloc: SALA NOBLE
Tot l’alumnat que no es requereixi a les 11.30 a de marxar del centre per la mateixa
porta que ha entrat i tornar a l’hora prevista per la següent prova.

ALUMNE/A

Hora entrada
centre

Estudi lectura a
vista
(Aules 4, 5 i 6)

Prova
Sala Noble

11.15

11.30

11.45

11.45

12.00

12.15

(Pati
Conservatori)

Alumne X
Alumne X

Alumne X
Alumne X
Alumne X
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COMISSIÓ 5: VENT, GUITARRA I PERCUSSIÓ
Lloc: Sala noble (guitarra i vent metall) i Aula Polivalent (percussió)
Sala espera: Pati Conservatori
Professor ajudant Sala espera: guitarra/ flauta (suplent)
Aules estudi: 4, 5, 6 (Cal canvi faristol i cadira cada cop canvi alumne)
Aules estudi: Aula 0(Cal canvi faristol i cadira cada cop canvi alumne)
Professor ajudant: repertorista / repertorista (suplent)
Pianista: repertorista (de 9.30 a 11.45)

ALUMNE/A

Hora entrada
centre
(Pati
Conservatori)

Estudi lectura a
vista
(Aules 4, 5 i 6)
(Aula 0)

Prova
Sala Noble

12.30

12.45

13.00

Alumne X

12.45

13.00

13.15

Alumne X

13.00

13.15

13.30

Alumne X

13.15

13.30

13.45

13.30

13.45

14.00

GUITARRA
Alumne X
VENT

PERCUSSIÓ
Alumne X
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NECESSITATS MATERIAL I NETEJA PER A LES PROVES D’ACCÉS:
•
•
•
•
•

Tres Cintes de senyalització
Dispensadors de gel aules
4 equips neteja per ajudants
Lavabos oberts i dotats de plantes 1 i 2
EPIS personal del centre

CONSERGERIA
-

2 conserges els dies 22,
1 conserge els dies 23, 25, 26 i 29

AULES PROVES I D’ESTUDI:
-

Preparació prèvia dels espais segons les mesures preventives establertes.
Organització de l’entrada i sortida d’aula, d’un en un.
Habilitar sala espera 3 alumnes al pati i 3 a la sala de professors
Ordinadors portàtils o tauletes per a comissions
Senyalitzacions informatives a entrada d’aules

COSES A TENIR EN COMPTE:
-

Com tenir partitures que toquen alumnes
Fotocopies lectures a vista tantes com alumnes hi ha (plastificada)
No portar alumnes partitures cant coral
No es pot romandre al centre un cop finalitzada la part de la prova realitzada.
No poden entrar persones externes al centre ni als exàmens.
No demanarem documentació, si s’escau
2 ordenadors portàtils per introduir les notes (fer sols el secretari)
Carpetes personals de cada professor

Les comissions seran informades dels criteris adoptats i proves el mateix dia en una
reunió prèvia al pati del conservatori per part del seu president.

Circulació de l’alumnat:
L’alumnat serà guiat en tot moment i dirigit als espais on realitzarà cada prova.
L’alumnat un cop realitzada la prova sortirà del centre. Els seus familiars, si s’escau,
els hauran d’esperar fora de les de les dependències. El conserge obrirà i tancarà les
portes, restringint l’accés a les persones que no s’inclouen en aquest pla.
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ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL DOCENT A PARTIR
DEL 19 DE JUNY
A partir del 19 de juny, el professorat serà convocat segons les tasques que li
encomani la Direcció.

ANNEX Models de declaració responsable
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Declaració responsable d’alumnat major de 18 anys de l'Escola i Conservatori
de la Diputació a Tarragona
Dades personals
Nom de l’alumne/a

DNI/NIE/Passaport

Centre educatiu

Curs

Escola i Conservatori de Músíca de la Diputació a Tarragona

Declaro, responsablement:
1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:


No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós.



No he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.



No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.



Tinc el calendari vacunal al dia.

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)
Que no pateixo cap de les malalties següents:






Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Que pateixo alguna de les malalties següents i que he valorat amb el meu metge/metgessa la idoneïtat de reprendre
l’activitat escolar:






Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3. Que em prendré la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistiré al centre.
4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el meu entorn familiar i de
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.
I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació al centre educatiu ________________________________________,
signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta
declaració.
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals. BOE núm.294, de 6 de
desembre de 2018.Us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu mitjançant aquest formulari, són objecte de tractament i s’incorporen
a una base dades, per a l’exercici de les funcions administratives, acadèmiques i docents per a les quals us han estat sol·licitades. Es preveuen les
comunicacions i les cessions de dades que perceptivament estableix la normativa aplicable per a la prestació de serveis públics educatius. La persona
interessada té dret a sol.licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al
tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça : Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100.-43003,
Tarragona Telèfon 977 296 600/ Seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100. –
43003, Tarragona Telèfon 977 296603 - Adreça electrònica:PDP@dipta.cat

Lloc i data
Signatura

1/1

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes menors de 18 anys de
l'Escola i Conservatori de la Diputació a Tarragona
Dades personals

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a

DNI/NIE/Passaport

Nom de l’alumne/a

Curs

Escola i Conservatori de Músíca de la Diputació a Tarragona

Declaro, responsablement:
1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:


No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós.



No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.



No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.



Té el calendari vacunal al dia.

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)
Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:






Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:






Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre.
4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.
I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a __________________________________________ , a l?
Escola i Conservatori de la Diputació a Tarragona , signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el
tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.
BOE núm.294, de 6 de desembre de 2018.Us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu mitjançant aquest formulari, són
objecte de tractament i s’incorporen a una base dades, per a l’exercici de les funcions administratives, acadèmiques i docents per a les
quals us han estat sol·licitades. Es preveuen les comunicacions i les cessions de dades que perceptivament estableix la normativa aplicable per
a la prestació de serveis públics educatius. La persona interessada té dret a sol.licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades
personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça :
Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100.-43003, Tarragona Telèfon 977 296 600/ Seu electrònica: https://
seuelectronica.dipta.cat Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100. –43003, Tarragona Telèfon 977 296603
Adreça electrònica:PDP@dipta.cat

Lloc i data
Signatura

1/1

