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Protocol d’ús dels instruments Orff de l’aula A350  davant 
l’exposició als SARS-CoV-2 (Coronavirus) 

 ________________________________________________________ 

 

Objectiu 

Aquest protocol estableix el procediment per tal de poder fer ús dels instruments Orff de 
l’aula A350 l’ESMUC, la forma en què s'han de manipular i tot allò relacionat amb el seu ús 
durant el període d’afectació de la covid-19. S’anirà actualitzant segons els estats de 
funcionament de l’ESMUC. 

 
Aspectes generals del pla de contingència davant l’exposició als SARS-CoV-2 
(Coronavirus) 
 

• Limitar l'aforament de les aules/sales per garantir la distància de seguretat. Cal 

utilitzar l´aula de manera individual. En cas que a dins hi hagués més d´una persona, 

és important mantenir la distància de prevenció recomanada (2 m). 

• Assegurar la ventilació de tots els espais. 

• Utilitzar mascareta obligatòria. (estudiants i professorat). 

• El professorat supervisarà la prevenció dels estudiants. 

 
Aspectes específics del pla de reobertura de l’ESMUC 

 

Usuaris 

Seran el professorat i estudiants de Pedagogia. Aquests últims n’hauran de fer ús amb la 

supervisió del professorat. 

Espais afectats 

L'Aula A350. (Consulteu la seva senyalització). 

Caldrà preparar l’espai de manera que es produeixin els moviments mínims imprescindibles 

per al desenvolupament de l’activitat. 

Queda totalment prohibit deixar cap objecte personal a dins de l’aula d’un dia per l’altre, ja 

que pot ser una font de contagi. 

Horaris 

L’horari d’aquests espais anirà establert pel sistema de reserva d’espais de l’ESMUC. 

En la programació de les classes i activitats s’evitarà al màxim l’entrada i sortida tant de 

professorat com d’estudiants. 

Equipament  

http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Espais/P3/A350
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• Mascareta  

• Rotllo de paper d´un sol ús  

• Punts d'higiene 

• Desinfectant de superfícies 

• Senyalització 

• Clau d’afinar clavicèmbals pròpia. 

 

KIT COVID-19 : S’aconsella a l’usuari disposar d’un kit de neteja propi amb polvoritzador, 

paper d'un sol ús i mascareta. 

 

Aspectes generals equipament instrumental Orff 

En la mesura del possible, cada estudiant haurà de portar el seu propi instrument i els 

complements o accessoris (baquetes, maces...) per reduir el risc de contagi. Es podran fer 

préstec externs excepcionalment amb aplicacions de quarantenes. 

En cas d’haver d’utilitzar l’instrumental de l’ESMUC, caldrà seguir el protocol d’utilització 

d'aquests instruments. 

Es retiraran tots els instruments que estiguin fora dels armaris. 

Aquest instruments estan dins els sistema de préstec intern. Mentre estigui tancat, l'accés el 

proporcionarà el professorat que disposarà d'una clau pròpia i es responsabilitzarà del 

protocol. 

Serveis de neteja i desinfecció associats:  

Com a mínim un cop, just abans de l'obertura del centre al matí, i un altre durant el dia, 

rotativament, amb els productes i el procediment indicats. (No afecta als instruments). 

Procediment 

El procediment es divideix en tres fases: 

⏰ Abans d´entrar a l´aula  

Arribar 5 minuts abans de l’inici de la reserva, esperar que surti l'anterior usuari respectant 

les distàncies de seguretat (1,5m) i mentrestant:  

1. Netejar-se les mans amb aigua i sabó i protegir-se el nas i la boca amb la 

mascareta. 

2. Agafar paper del punt de desinfecció i polvoritzar-lo amb desinfectant de superfícies. 

3. Obrir el llum i la porta de l’aula amb el paper i guardar-lo. 

⏰ A dins de l´aula  

1. El professor obrirà els armaris amb la seva clau i repartirà els instruments als 

estudiants. 

2. L’estudiant amb el paper d'un sol ús desinfectarà l'instrument. 

3. Treball amb l’instrument. 
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IMPORTANT: No fer servir el producte directament sobre l’instrument 

 

⏰ Abans de sortir de l´aula  

1. Sortir 5 minuts abans de la reserva de l’aula per facilitar l’accés del següent usuari. 

2. Sortir i entrar sempre agafant el pom amb el paper anteriorment utilitzat. 

⏰ Fora de l'aula 

1. Tornar a netejar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic. 

 

Particularitats :  

La diversitat dels instruments Orff és molt gran i per tant haurem de tractar-los en funció 

dels materials dels que estan formats per a la seva desinfecció. 

En cas de dubte consultar al Parc d’instruments.  

• Fusta: aigua i sabó. 

• Metall: desinfectant de superfícies o alcohol segons tipus de metall. 

• Plàstic: desinfectant de superfícies. 

 

Els instruments que tinguin contacte amb la boca hauran de ser d’ús individual. 

 

Aspectes generals dels espais  

• Cal tenir l´aula reservada prèviament per poder-hi accedir. 

• Cal respectar l’aforament de l’aula. 

• Només es pot fer servir l’equipament instrumental audiovisual, i mobiliari assignat a 

l’aula. 

• Cal fer un bon ús dels instruments, del mobiliari i de tot el material proporcionat per 

l’ESMUC, seguint les guies habituals d'espais i amb les modificacions de 

funcionament que estableixi aquest protocol. 

• En cap cas es pot treure mobiliari fora de l´aula (cadires, taules, banquetes, 

faristols). 

 

________________________________________________________________________ 

 
 

 


