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COMUNICAT INFORMATIU i 
       COMPROMÍS D'INICI DE CURS-CESIÓ DE DADES I DRETS D'IMATGE 
 
Comunicat Informatiu  30/8/2021 
L'intenció de l'escola ha estat sempre, garantir la continuïtat dels ensenyaments musicals, 
malgrat les condicions que puguin succeir. Des de l'escola agraïm l'implicació i compromís  
dels pares i alumnes obtinguda en el bon funcionament  del curs passat, i estem segurs que 
en el cas de tornar-se a produir situacions semblants, podrem comptar amb igual intenció. 
Per la nostra part, el compromís del professorat i de l'escola és mantenir la continuïtat en 
l'ensenyament amb il.lusió, de manera engrescadora pels alumnes i coherent amb els valors 
que ens mouen a fer música. 
Així doncs, ateses les actuals circumstàncies on el COVID-19 continua de manera 
activa, l'Escola de Música Accent comunica els següents punts d'acció: 
 
1. L'Escola prioritza , valora i creu que el millor ensenyament per als alumnes i professors , 
és i serà ,el de caracter presencial. Sempre, i tenint en compte les condicions de cada 
moment, l'escola pendrà totes les mesures i aportarà tots elements necessaris per a tal 
d'assegurar les millors condicions per a poder-se realitzar. 
 
2. En cas de confinament  total de l'escola, per estat d'alarma general o particular del centre, 
l'escola garantirà la continuitat de l'ensenyament mitjançat la realització de les classes de 
manera on-line. En aquell moment, l'escola disposarà del correu electrònic dels pares o 
alumnes, amb l'únic us destinat a realitzar les esmentades classes on-line,  respectant els 
horaris en els que es realitzaven les classes presencials. 
 
3. En cas de quarentena d'un grup concret i del seu professor, l'esmentat grup seguirà 
realitzant les classes de manera on-line, i el seu professor, impartirà les classes on-line amb 
l'esmentat grup i amb la resta de grups on hi estigui implicat. En el cas que el professor resti 
malalt i no pugui realitzar les classes on-line , el professor serà substituit per un altre 
professor, per tal de seguir les classes on-line. Quan el grup pugui reincorporar-se de manera 
presencial, les classes es realitzaran de manera presencial amb el professor substitut, si el 
professor titular encara resta malalt. 
 
4. Si un professor és confinat de forma particular, impartirà les classes on-line amb els seus 
grups i alumnes En cas que el professor enmalaltís, el professor serà substituit per un altre 
professor, per seguir les classes presencials. 
 
5. Si fos el cas que un alumne enmalaltís, el professor d'acord amb la família de l'alumne, 
pot valorar si se li passen els deures per a fer-ne un seguiment, En tot cas, no hi ha l'obligació 
de recuperar-ne les classes, ni de realitzar-ne en format on-line. En el moment de la 
reincorporació, en tot cas, es podrà avaluar la possibilitat, a nivell de classe instrumental, de 
recuperar-ne alguna sessió, etc. 
 
6. Finalment, volem remarcar que els horaris lectius seran els de les classes presencials, i 
en el cas d'haver-ne de fer algun canvi, totes les gestions es realitzaran a través de la Direcció 
de l'escola, descartant-ne la gestió directa amb el professorat. Com sempre ha estat, des de 
la Direcció s'intentarà atendre de la millor manera aquestes peticions, tot i tenint en compte 
la complexitat de la situació (limitacions horaries dels professors, conciliació familiar, etc.)  
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Si esteu d'acord amb els anteriors punts del Comunicat Informatiu 30/8/20, us 
demanem que signeu el següent compromís: 
 
 
Compromís i Cesió de Dades i d'Imatge 
 
Jo, 
_________________________________________________________________________ 
 
amb DNI __________________________,  
 
com a pare o mare de l'alumne, 
_________________________________________________________________________ 
 
o siguent jo mateix alumne major d'edat , 
 
declaro,  
haver llegit l'anterior comunicat informatiu  i estant informat de les accions que  l'Escola de 
Música Accent empendrà en el cas d'un confinament o una quarentena, deguda al COVID-
19 i a la situació sanitària de cada moment, 
cedeixo les dades de 
el meu mail_______________________________________________________________ 
 
i un telefon habilitat per whats/llistes de difusió ________________________________ 
 
a l'escola de música, sabent que tan sols seran usades per a poder realitzar  les classes de  
manera on-line através d’ Skype  i que en cap altre cas podran ser usades.  
Igualment entenc que qualsevol canvi o petició referent als ensenyaments es realitzarà a 
través de la Direcció de l'escola, restan el professorat excent de qualsevol  capacitat de 
decisió  i responsabilitat en aquests aspectes. 
 
 
Igualment,  
SI / NO  autoritzo que l'imatge del meu fill/a o la meva pugui aparèixer en fotografies o 
videos de les activitats musical i pedagògiques publicades a la pàgina web de l'escola de 
música Accent  
 
a ___________________, el _____ de  _________________ de 20___                
 
Signatura: 
 
 
 
 

	
escolademusica@accent.cat 

www.escolademusicaaccent.cat 
 

escola de música autoritzada per la Generalitat de Catalunya 


