
Estimades famílies,

Iniciem un nou curs marcat com no pot ser d'una altra forma per la pandèmia del
Covid 19, que obliga a canvis estructurals en les ensenyances musicals que es venien
desenrotllant en el Conservatori, amb este escrit repassarem quals han sigut les decisions
adoptades per l'equip directiu junt amb la comissió pedagògica per a adaptar-nos a estes
noves circumstàncies i  complint  amb els protocols sanitaris  establits  per les autoritats
competents.

L'entrada de l'alumnat es realitzarà per la porta principal de l'edifici, a l'entrada se li
prendrà la temperatura a l'alumnat i  professorat no permetent l'entrada en el  centre a
aquells as/que superen els 37,5 é, si es dóna el cas es notificarà via telefònica als pares
de l'alumne a/en qüestió perquè passen a arreplegar-ho. Així mateix s'ha habilitat una
zona  d'aïllament  ventilada  per  si  apareguera  un  possible  cas  compatible  amb  els  ja
coneguts símptomes del virus, que es troba en la tercera planta de l'edifici.

L'accésa les diferents aules situades en les plantes 1 i 2 de l'edifici es realitzarà
sempre per la part dreta de l'escala en direcció de pujada i una vegada s'accedisca a les
plantes  el  recorregut  serà  cap  a  l'esquerra  segons  s'entra  per  les  portes,  tots  estos
recorreguts estaran degudament senyalitzats per a evitar confusions.

S'han  instal·lat  dispensadors  de  gel  hidroalcohòlic  en  tots  els  accessos  de  les
plantes així com a l'entrada i eixida de l'edifici, també disposem de bots de gel individuals
en les aules.

L'eixidai arreplega de l'alumnat es realitzarà per la porta metàl·lica que normalment es
destinava al garatge, així hi haurà una entrada única per la porta principal i una eixida
única per la porta del garatge, per a evitar aglomeracions en eixes  zones sensibles.

S'ha sol·licitat a l'Ajuntament que tota la fatxada de l'edifici  tinga plaques de de
càrrega i descàrrega per a augmentar l'espai de la vorera i facilitar l'entrada i arreplega
dels alumnes.

Tot  l'alumnat  haurà  d'accedir  al  centre  amb  les  seues  respectives  màscares  i
s'hauran de desinfectar tant les soles de les sabates com les mans a l'entrada de l'edifici.

Quant a les mesures acadèmiques adoptades s'han reduït les ràtios dels cursos
adaptant-les a la normativa i seran de 10 alumnes per aula en les classes col·lectives, açò
ha obligat a desplegar grups i buscar solucions que permeten que l'alumnat tinga classe
totes  les  setmanes,  i  no  optar  per  la  solució  que  vinguen  setmanes  alternes  ja  que
considerem que perjudica seriosament l'evolució de l'aprenentatge de l'alumnat.

D'esta manera per a poder complir amb les ràtios establides i la distància de 1,5 m
dins de les aules, s'ha decidit acurtar les classes col·lectives presencials de 2h de duració
( com a llenguatge musical o harmonia) a 1h 30’ d'esta manera passarem de dos grups a
tres  grups  per  a  cada  curs  a  partir  de  3r  d'ensenyances  elementals.  Els  continguts
corresponents als 30 minuts que falten presencials es facilitaran a l'alumnat via online a
través de les plataformes ja utilitzades durant el confinament.  



L'alumnat haurà d'utilitzar la màscara en les classes col·lectives, així com en les classes
individuals de piano.

Quant a les classes individuals d'instrument s'acurtaran 5 minuts que s'utilitzaran
per a desinfectar els faristols i el material utilitzat , així com ventilar l'aula on s'ha donat la
classe.

Estes mesures busquen garantir per un costat el compliment de les recomanacions
sanitàries que ens vénen donades per la Conselleria d'Educació i el Ministeri de Sanitat, i
per  un  altre  costat  assegurar  que  l'aprenentatge  de  l'alumnat  continue  sent  un
aprenentatge de qualitat, centrat en el creixement personal d'alumnat dins del món de la
música.

Procés d'adjudicació d'horaris

Junt amb este escrit rebran com a adjunt els horaris assignats per a l'adjudicació
dels horaris per al pròxim curs, com altres anys es realitza un sorteig en què ix un número
corresponent a l'expedient acadèmic de l'alumne/a a què se li assigna la primera hora
disponible, es realitzaren dos sortejos un per a cada etapa elemental i professional.

Així l'orde d'adjudicació d'horaris seguint amb les recomanacions de la Conselleria serà:

1. Alumnat d'ensenyances elementals ( sense els alumnes de 1er curs)
2. Alumnat d'ensenyances professionals.
3. Alumnat de nou ingrés a ensenyances professionals de la convocatòria de Juny.
4. Alumnat de nou ingrés a ensenyances professionals de la convocatòria de Setembre.
5. Alumnat de nou ingrés a ensenyances elementals.

És molt important que estiguen amb la suficient antelació a l'hora indicada per a l'elecció
dels horaris. L'horari triat no es podrà modificar excepte en circumstàncies de força major i
sempre amb l'autorització del professor de l'especialitat  que corresponga.

Sabem que serà  un curs excepcional però segur que entre tots ho anem a tirar endavant,
amb seguretat i amb ganes d'aprendre i de progressar com sempre ho hem fet.

Moltes gràcies a tots pel millor dels vostres esforços.

La Direcció.


