PLA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
CMMM CURS 20-21
CONTEXT I DIAGNOSI
Degut a la situació de confinament de tota la població i de tancament dels
centres Educatius del març al juny del 2020, al Conservatori Municipal de
Música de Manresa vàrem decidir fer el seguiment i contacte amb els alumnes i les famílies online, per tal que se sentissin acompanyats i també oferir-los possibilitats de continuar amb l’aprenentatge del curs i poder seguir
avançant.
L’equip directiu vàrem gestionar reunions setmanals d’equip, de departaments, claustres i amb el nostre titular, l’Ajuntament de Manresa.
Vàrem decidir, també, oferir un enllaç musical cada dia a les xarxes socials
del centre per mantenir el CMMM viu i per ajudar, a través de la música, a
passar aquesta situació el millor possible. Aquestes propostes musicals eren
tant de creació i producció pròpies, amb els nostres grups, com d’altres
grups i músiques del món.
L’elaboració de vídeos musicals ha estat dels grups següents:
Orquestra Simfònica i Juvenil, Big Band, Banda infantil, Cor Juvenil, Grup
Vocal Cromâtics (x2), Aula de percussió (x2). Aula de bateria, Quintet de
vent, Grup de flautes, Grup de cambra, grup de violes, Conte de l’aula de
Cello, Quartet de corda (x2), Aula de contrabaixos, Aula de piano.
Vàrem estar en contacte permanent amb els altres conservatoris i escoles
de música de Catalunya per anar compartint el que fèiem a cada centre i
per estar al dia de totes les noves informacions que s’anaven produint.
SEGUIMENT DELS ALUMNES ONLINE
Treballàvem amb les gravacions que ens enviaven els alumnes, escoltant-les
i fent-los el retorn de consells i orientacions per a millorar.
Compartíem enllaços, consells i propostes perquè escoltessin música.
Fèiem classes online amb plataformes i/o aplicacions com Skype, Zoom, Jitsi o Meet.
CLASSES DE LLENGUATGE, HARMONIA, I ALTRES GRUPALS TEÒRIQUES
Els professors enviaven material i tutorials als alumnes i també feien classes
online.
GRUPS INSTRUMENTALS, CORALS, COMBOS, CAMBRA
Estaven en comunicació constant, com a mínim una vegada a la setmana
Es feien connexions per a gravar peces online.

JUNY 2020
Al mes de juny vàrem obrir el CMMM per fer el seguiment dels alumnes de
classes d’instrument individual una vegada a la setmana i dels alumnes que

es presentaven a les proves d’accés a Grau Professional i a Grau Superior.
L’experiència d’haver pogut acomiadar-nos dels alumnes presencialment ha
estat molt i molt positiva i tant professors com famílies ho han valorat favorablement.
Les proves d’accés a Grau Professional es varen portar a terme els dies 22 i
25 de juny i es van desenvolupar amb normalitat i sense cap incidència.

VALORACIÓ
El Conservatori de Manresa ha sabut adaptar-se a la situació amb molta
agilitat superant els obstacles que podien anar sorgint, tenint en compte
que era una situació nova per a tothom.
Malgrat les limitacions que ha suposat haver de fer classes online, amb el
problema d’haver d’adaptar-nos a la poca qualitat del so i de les connexions
defectuoses en moments concrets, hem pogut atendre, acompanyar, fer el
seguiment i inclús avançar amb els alumnes.
Les famílies ens han transmès el seu agraïment i la seva satisfacció per la
feina feta.
Així, també hem generat material i recursos que els podrem tenir a l’abast i
en compte per al futur.
La valoració que en fem és molt positiva, malgrat la complexitat de la situació. Les hores de dedicació i esforç de tot el professorat han donat fruits en
benefici dels alumnes i de tota la comunitat educativa.

ORGANITZACIÓ PEL CURS 20-21
Seguint les instruccions del departament d’educació de la Generalitat de Catalunya hem previst el següent pla d’organització pel curs 20-21:
PREVENCIÓ
• Els alumnes hauran d’accedir al conservatori amb mascareta.
• Els pares i mares no podran entrar al conservatori ni esperar-se als
espais comuns. Només hi podran accedir els pares/mares dels nadons
i alumnes de sensibilització i iniciació.
• A l’entrada del centre hi haurà gel hidroalcohòlic per a la desinfecció
de mans.
• Les entrades i sortides del centre es realitzaran per dues de les tres
portes principals, adequadament senyalitzades per cada funció.
• Als espais comuns es procurarà mantenir un ambient de poca circulació, silenci i respecte, evitant sempre les aglomeracions de persones.
LES CLASSES
• Les classes individuals podran començar amb normalitat, respectant
les mesures higièniques i distàncies de seguretat.
• Les classes de llenguatge musical, harmonia, i resta de col·lectives
teòriques: podran començar amb normalitat ja que son grups estables.
• Per a les agrupacions orquestrals i corals proposem un pla amb
aquestes tres possibilitats:
o Fer els assaigs amb el grup sencer si l’aforament ho permet.
(Auditori, aula polivalent o aula biblioteca)
o Fer grups parcials si l’espai no ho permet.

o

Fer intensius de cap de setmana a criteri del professor- director, d’acord amb la direcció del centre.

RESOLUCIÓ DEL GOVERN DEL 30 DOCTUBRE DE 2020
•

•

•

A partir del 30 d'octubre i durant quinze dies els alumnes d'escola de
música elemental, avançada, i adults, no han pogut venir presencialment al Conservatori degut a la resolució del govern en la qual detalla les mesures restrictives i que ens afecta en aquest àmbit.
A data de 13 de novembre de 2020 s’ha publicat una nova resolució
en la que es fa constar que aquestes mesures de restriccions i que
ens afecten es manten vigents fins el 23 de novembre.
*ACTUALITZACIÓ DE MESURES: Tenint en compte la darrera resolució, els grups de llenguatge musical correponents a Escola de Música, Formació musical bàsica (FMB), Formació musical avançada (FMA)
i escola d’adults, així com el grup Ioga per a Músics, hauran de fer les
seves classes i sessions telemàticament fins que aquestes restriccions
quedin anul.lades.

ESPAIS
Auditori: aforament per a 190 persones. L’espai permetrà fer-hi assaigs i
classes amb grups estables. Els grups son màxim d’uns 60 alumnes.
Aula Polivalent: aforament per a 50 persones. L’espai permetrà classes i
assaigs de grups estables.
Aula biblioteca: aforament per a 40 persones. L’espai permetrà classes i
assaig de grups estables.
EN CAS DE DETECCIÓ D’UN POSITIU, ALUMNE, PROFESSOR O ALTRES
En el cas que dins del nostre conservatori es detecti alguna persona amb
símptomes, el protocol serà el següent:
• El professor del grup estable o el professor tutor avisaran a direcció.
• Aïllarem l’alumne/professor/o altres en un espai reservat.
• En el cas que sigui un alumne avisarem al pare/mare/tutor legal perquè vinguin a buscar-lo.
• La direcció del conservatori està formada per:
o Carme Botifoll, directora
o Peter Schmidt, cap d’estudis GP i FMA
o Pilar Pla, cap d’estudis FMB
o Joan Pau Chaves, secretari acadèmic
Per a completar aquest informe adjuntem un quadre diari amb tots els
grups estables i aules del Conservatori on també hi consta el nom del professor i el nombre d’alumnes.
Carme Botifoll Mas, directora
Manresa, 13 de novembre 2020

