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1. INTRODUCCIÓN 

 

Segundo as Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación as medidas educativas que 

se deben adoptar no curso académico 2020-2021, e ao Protocolo de adaptación ao 

contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitarios de Galicia para o curso 

2020/21, o centro educativo elaborará un “Plan de Adaptación” que terá por obxecto 

desenvolver o reinicio da actividade académica presencial no vindeiro mes de setembro 

e que será publicado na páxina web do Conservatorio de xeito que chegue a toda a 

comunidade educativa. 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

Este documento está elaborado para o Conservatorio Profesional de Música Manuel 

Quiroga de Pontevedra situado na Avda. Xoan Carlos I- Nº4,36004 Pontevedra (tlf. 

886151545).  

A partir do mes de Setembro o centro contará co Centro de Saúde A Parda como centro 

de saúde de referencia (situado na Rúa Ricardo Portela s/n, 36004, Pontevedra) cuxo  

contactos serána Dra. Reyes Dapena e o Dr. Manuel Prieto. 

Por outra banda, o centro contará cun Equipo COVID, formado pola dirección do 

centro, o secretario do mesmo e o vicedirector do mesmo. Este equipo COVID será o 

encargado de coordinar todas as accións relacionadas coas medidas educativas que se 

deben adoptar no curso académico 2020-2021segundo o Protocolo de adaptación ao 

contexto COVID 19 elaborado pola Consellería de Educación. A canles de 

comunicación que tanto profesorado, como alumnado e familias deberán utilizar para 

comunicar ao Equipo Covid calquera incidencia relacionada coa detección de 

síntomatoloxía, ben sea na casa ou no propio centro, serán as seguintes: 

Paula Castro ( Dirección do Cmus e coordinadora do Equipo 

Covid):651404212 

Luís Martínez (Secretario do Cmus): 886151545 

Jose Pérez (Vicedirector do Cmus): 696461528 

 

O centro contará cun espazo de uso individual par illar a aquelas persoas nas que se 

detecten síntomas mentres non se xestiona o seu traslado. Será un espazo con 

ventilación, solución hidro-alcohólica, papeleira de pedal e panos desbotables. Este 

espazo serán as cabinas de estudo: 205 

A Consellería de Educación habilitará unha canle informática específica (EduCovid) 

para a comnicación, por parte do centro, dos posibles casos detectados e a identificación 

dos contactos próximos coas debidas garantías de protección de datos. Esta información 

será accesible ao persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria. 

O procedemento para rexistrar as ausencias tanto no profesorado como no alumnado 

será o mesmo que se viña utilizando ata o momento, pero levarase un control excel 

específico para ás ausencias relaciondas coa sintomatoloxía COVID. 
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3. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

3.1 Croques da situación dos pupitres: croques das aulas. Especificar os metros 

das aulas e que ningunha dispón do espazo suficiente para manter as 

distancias mínima. 

3.2 Titorías: preferiblemente a través de vías corporativas e telemáticas co uso da 

aplicación CISCO WEBEX. O uso de chamadas telefónicas, dende o teléfono de 

centro, o envío de mensaxes a través de correo electrónico  ou o envío de 

mensaxes por Tokkap tamén son outras opcións. En casos excepcionais 

poderanse levar a cabo reunións presenciais atendendo ás condicións de 

seguridade e utilizando espazos habilitados para tal fin. Primarase, sempre que 

se poida, o uso de espazos exteriores ou nas dependencias do centro 

3.3 Canles de información ás familiaras (do centro coas familias, e persoas alleas 

ao centro): 

-Familias: o centro porase en contacto coas familias, cando sexa 

necesario, a través de chamada telefónica ( en situacións de maior 

urxencia), correo electrónico ou Tokkap. 

-Persoas alleas ao centro: as persoas alleas á comunidade educativa 

deberán comunicarse co centro a través do correo electrónico 

(cmus.pontevedra@edu.xunta.es) ou chamada telefónica (886151545).  

3.4 Uso de máscaras: o uso de máscaras de protección será obrigatorio en todo o 

centro, tanto nas zonas común como nas clases, exceptuando aos profesores e 

alumnos de instrumentos de vento ou canto no momento de tocar o instrumento 

ou cantar. Cada alumno deberá traer unha máscara de reposto nunha funda ou 

portamascarillas. 

3.5 As familias non accederán ao recinto escolar. No caso do alumnado de nova 

incorporación os nenos e nenas poderán ser acompañados á aula por un membro 

da súa familia con máscara. 

3.6 Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións no hall 

de entrada, polo que se regularán as saídas directamente ao exterior do recinto. 

Asemade, informarase ás familias da necesidade da responsabilidade persoal de 

non facer agrupamentos nos accesos ao centro escolar.  

3.7 O número de profesores de garda precisos para facer efectiva a entrada e a 

saída do recinto escolar en condicións de seguridade, é a totalidade do equipo 

docente segundo o seu horario lectivo.   
3.8 Normas para a realización de eventos: este curso non se realizarán actividades 

e celebracións de centro que xuntaban a unha gran cantidade de xente. Deste 

xeito, e salvo mellora enorme da situación epidemiolóxica non se celebrarán o 

acto de apertura de curso, celebración de Sta. Icía ou actos masivos como o acto 

de gradación.  As saídas didácticas, se se considera oportuno por parte do equipo 

docente, poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no momento 

derealizalas. Aconséllase que se realicen dentro da propia localidade e ao aire 

libre. 

3.9 Aforos: A limitación do aforo para os baños será dun tercio ( poderase usar 

simultáneamente un cubículo e un lavamans). Haberá un profeosr de garda que 

controlará o acceso e o lavado de mans. No caso do sala de profesores o aforo 

será de 16 persoas e a biblioteca terá un aforo do 50%. 

3.10 Compromiso realización autoenquisa clínica: realizarase de forma 

diaria tanto por parte do profesorado como por parte do alumnado no seu propio 

fogar antes de asistir ao consesrvatorio. Ademáis, haberá un profesor de garda 
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na porta principal para tomar a temperatura de cada alumno que chegue ao 

centro. 

 

4 MEDIDAS DE LIMPEZA 

4.1. Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen 

en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos dúas 

veces ao día.  

4.2. Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis 

frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, perchas e 

outros elementos de similares características así como de billas, elementos das cisternas 

e outros dos aseos.  

4.3. Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza 

de superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos dúas veces na 

xornada. En todo caso nos aseos existirán xaboeiras. 

4.4. Utilizaranse desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo 

Ministerio de Sanidade. No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da 

etiquetaxe.  

4.5. Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados 

desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

4.6. Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas con 

tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera 

contacto accidental.  

5 MATERIAL DE PROTECCIÓN 

5.1. Nas entradas dos centros disporase de produtos de hixiene que permitan, tanto ao 

persoal do centro coma ao alumnado e usuarios dos espazos de atención ao público, 

realizar unha adecuada hixiene das mans.  

5.2. En todas as aulas, na zona máis próxima á porta da mesma, colocarase un 

dispensador de xel hidroalcohólico.  

5.3. Establécense distancias mínimas de seguridade de polo menos 1.5 metros, tanto nos 

accesos como nos espazos de atención ao público, para evitar a acumulación de persoas 

nas zonas de acceso, espera e atención ao público.  

5.4. Nas mesas, mostradores e despachos de atención ao público, habilítanse elementos 

de protección colectiva no posto no que se realiza a atención ao público (mamparas).  

 

 

6 XESTIÓN DE ABROCHOS 



 6 

6.1 Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por 

diagnóstico de COVID- 19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto 

estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.  

6.2 Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza a 

desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase un 

protocolo de actuación previsto con antelación: levarase a un espazo separado de uso 

individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á 

persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar a 

alumnado. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao 

teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de 

presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O 

traballador que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por 

máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación 

médica sexa valorada por un profesional sanitario.  

6.3 No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro 

educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa 

coordinadora do equipo formado na COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de 

Sanidade para comunicarllo. Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen 

investigará os contactos que existan dentro do centro e os identificará, enviando a 

listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da 

vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas terán a 

consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena 

no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade.  

6.4 A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta 

telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test 

diagnóstico. Se non houbese cita para as ese mesmo día, acudirá ao PAC para a 

valoración polo médico de atención primaria.  

6.5 Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da 

Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada 

unha parte dun centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do 

resto da forma habitual en función do número de contactos identificados en cada 

abrocho.  

6.6 Escenarios no suposto de abrochos  

A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche 

dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de 

conformidade con seguintes supostos:  

A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en 

corentena da totalidade do grupo que conforma a aula e o do profesorado asignado a ese 

grupo.  
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Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días 

poderase acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o 

abrocho ou, de ser o caso, da totalidade do centro educativo.  

A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de 

declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de 

entrada en illamento de polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en 

corentena de 14 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto próximo 

de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias.  

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas 

no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de determinación do 

nivel de risco a autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 

2 para os supostos de consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal 

sensible.  

Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase 

un proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva. As fases 

establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar 

tanto a súa duración como a porcentaxe dos alumnos incluídos en cada fase. O modelo a 

aplicar correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de 

Sanidade. O modelo proposto establece catro fases:  

FASE 1: ADECUACIÓN DOS ESPAZOS 

Duración: Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que sexa 

dunha semana. Nesta primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o 

equipo COVID do centro quen estableza as actuacións a desenvolver, en 

colaboración coas autoridades sanitarias e educativas.  

Obxectivos:  

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.  

- Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de 

forma que se consiga unha distancia de máis de 1 metro entre eles.  

- Redefinición dos circuítos de circulación interna.  

 

FASE 2: FORMACIÓN DE PEQUENOS GRUPOS 

Duración: 1 semana. A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea 

será do 30%. Esta fase é fundamental para a adquisición polos alumnos das 

medidas de hixiene e distanciamento.  

Obxectivos:  

- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, 

utilización de máscara e de hixiene de mans.  

- Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de 

fase.  

- Utilización dos espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro.   

- Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-

CoV-2  

 

FASE 3: REFORZO DAS MEDIDAS EN PEQUENOS GRUPOS 
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Duración:1 semana. A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea 

será do 60%. Nesta fase o alumnado continuarán formándose nas medidas de 

hixiene e distanciamento físico cun grupo máis numeroso.  

Obxectivos:  

- Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma 

progresiva.  

- Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de alumnos.  

 

 

FASE 4: FASE DE REACTIVACIÓN 

Duración:1 semana. A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea 

será do 100%. Se fose posible manterase dentro da aula 1 metro de distancia 

física. Nesta fase xa todos os/as alumnos/as coñecen as medidas necesarias no 

período de pandemia.  

Obxectivos:  

- Reforzo e fomento de hábitos aprendidos.  

- Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para o 

alumnado. 

Serán as persoas integrantes do Equipo Covid os encargados de comunicar á autoridade 

sanitaria e educativa das incidencias xurdidas neste sentido. 

7 XESTIÓN NOS SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os 

traballadores vulnerables para COVID-19 (as persoas con enfermidade cardiovascular, 

incluída hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal 

crónica, inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, enfermidade hepática 

crónica severa, obesidade mórbida ( IMC>40), embarazo e maiores de 60 anos) 

realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o 

permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. O servicio sanitario 

do Servicio de Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de 

traballadores especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir informe sobre 

as medidas de prevención, adaptación e protección necesarias, seguindo o establecido 

no Procedemento de actuación para os servicios de prevención de riscos laborais fronte 

á exposición ao SARS-CoV-2.
 
 

As funcións do Servizo Sanitario de Prevención de Riscos Laborais serán asumidas polo 

persoal sanitario da inspección médica da Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional nas xefaturas territoriais."  

De conformidade co Criterio Operativo no 102 /2020 do Ministerio de Traballo e 

Economía Social, o escenario de risco cualificase como de baixa probabilidade de 

exposición. No mesmo senso a actividade educativa non constitúe un risco de empresa 

con actividades, que pola súa natureza, constitúan un risco laboral de exposicións ao 

SARS-CoV-2, senón que a súa presenza nos centros educativos constitúe unha situación 

excepcional, derivada da infección das persoas traballadoras por vías distintas da 

profesional.  
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Para cualificar unha persoa como especialmente sensible para COVID-19, debe 

aplicarse o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de 

riscos laborais fronte á exposición ao SARS-COV-2, publicada polo Ministerio de 

Sanidade tendo en conta que con carácter xeral na actividade educativa o nivel de risco 

será o sinalado como NR1. Isto volve a confirmarse no punto 4.1.a das Medidas de 

Prevención, Hixiene e Promoción da Saúde fronte a COVID-19 para centros educativos 

no curso 2020- 2021, do Ministerio de Sanidade e do Ministerio de Educación e 

Formación Profesional de data 22.06.2020, que taxativamente manifesta:  

"En general, tal y como establece el Procedimiento citado, en función da la naturaleza 

de las actividades docentes en los centros educativos, así como de la incidencia y 

prevalencia de COVID-19 descrita hasta al momento en la población infantil, el riesgo 

del personal docente debe ser considerado como similar al riesgo comunitario y 

clasificarse, por lo tanto, como nivel de riesgo 1 (NR1). En consecuencia o persoal 

docente e non docente deberá permanecer no seu posto de traballo ata que se determine, 

se é o caso, que se trata de persoal especialmente sensible e que non poida ser protexido 

no seu posto de traballo mediante as medidas establecidas neste protocolo ou ata que se 

atope, se fose o caso, nunha situación de incapacidade temporal.  

Se a pesar desta circunstancia algún empregado público considera necesaria a avaliación 

da súa saúde en relación a COVID-19, actuarase como a continuación se indica.   

Cando un/unha traballador/a se atope dentro dun grupo vulnerable dos sinalados 

anteriormente, deberanse seguir os seguintes pasos:  

A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, 

deberá dirixir a súa solicitude á dirección do centro educativo onde presta os 

seus servizos, na que exprese que concorren as causas para considerar o/a 

traballador/a como grupo vulnerable e susceptible de ser considerado persoal 

sensible (anexo 1).  

A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que 

se indiquen as tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e 

determinación das medidas de protección existentes.  

A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes 

unha relación das peticións de valoración da sensibilidade do traballador e do 

posto, xunto cos informes emitidos, á Inspección Médica Educativa da Xefatura 

Territorial da Consellería de Educación do ámbito provincial onde radique o dito 

centro de traballo.  

A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará 

mediante correo electrónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da 

súa situación que resulte procedente para resolver a adaptación do posto de 

traballo ou a declaración de persoal como sensible.  

Coa análise da devandita documentación e da relativa aos posibles riscos 

existentes no centro de traballo da persoa solicitante, o facultativo emitirá 

informe.  
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A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un informe 

preventivo adicional de carácter complementario ao Servizo de Prevención de 

Riscos laborais da Consellería de Educación, quen, a súa vez, o recadará do 

servizo sanitario preventivo contratado.  

A actuación do servizo sanitario non suporá a necesidade de desprazamento nin 

do/da traballador/a nin do facultativo e realizarase a través da análise da 

documentación que aquel lle achegue.  

Resulta obrigatorio para o/a traballador/a achegar toda a documentación 

requirida polo servizo sanitario nun prazo máximo de 3 días hábiles ; no caso 

contrario, entenderase que desiste da súa petición.  

O acceso á información médica de carácter persoal limitarase ao persoal médico 

e ás autoridades sanitarias que leven a cabo a vixilancia da saúde dos 

traballadores.  

Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a 

obriga de acudir presencialmente ao centro.  

O informe que emitirá o servizo sanitario deberá establecer alguna das seguintes  

medidas: 

a) Establecer que non concorre especial sensibilidade no/na traballador/a e que 

haberá que seguir mantendo as medidas de prevención establecidas no presente 

plan de adaptación e que polo tanto pode realizar a súa actividade 

presencialmente. 

b) Se hai algunha circunstancia no posto de traballo que poida elevar o risco na 

saúde da persoa traballadora, realizará un informe de adaptación de posto no que 

se lle indiquen ao responsable da dirección do centro as medidas de prevención, 

adaptación e protección que se deban adoptar. Estas medidas poderán consistir 

na adaptación do posto de traballo, dotación dunha protección adecuada que 

evite o contacto ou de recolocación a outras funcións exentas de risco.  

c) Como última medida e, unha vez acreditada a imposibilidade de realizar as 

medidas do punto anterior, o facultativo emitirá informe en que indique a 

imposibilidade de adaptación do posto de traballo e a imposibilidade de aplicar 

unha protección adecuada que evite o contaxio ou recolocación a outras funcións 

exentas de risco e, polo tanto, considerarase ao/a traballador/a como 

especialmente sensible para os efectos da tramitación, de ser o caso, da 

incapacidade laboral.  

8 MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

Organización de entradas e saídas: 

8.1. O obxectivo das seguintes medidas e a non aglomeración de persoas, tanto a 

entrada como a saída do centro, debendo en todo momento garantir as medidas de 

distanciamento físico interpersoal.  
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8.2. A dirección do centro ten a posibilidade de establecer o número de profesores de 

garda precisos para facer efectiva a entrada e saída ao recinto en condicións de 

seguridade, polo que haberá un 1 profesor na entrada e outro á saída que velarán polo 

uso do xel hidroalcohólico e a toma de temperaturas.  

8.3 Co obxectivo de escalonar as entradas e saídas ás clases do Grao Elemental 

comezarán ás en punto de cada hora e rematarán ás menos cuarto de cada hora. As 

clases do Grao Profesional comezarán áse 10 minutos de cada hora e rematarán ás 

menos 5 minutos de cada hora. 

8.4 Para conseguir ás entradas escalonadas estableceranse tramos de entrada 

difrenciados para o Grao Elemental e o Profesioal: 

Elemental: poderán acceder ao centro dende ás menos 10 minutos ata ás en 

punto de cada hora. 

Profesional: poderán acceder ao centro den de ás en punto ata ás e 10 minutos de 

cada hora. 

Entre ás e 10 minutos e ás e cuarto poderán acceder aqueles alumnos que cheguen fóra 

do seu tramo de entrada. 

Para o alumnado que inicia ás clases ás e media estableceránse os seguintes tramos de 

entrada: 

Elemental: poderán acceder ao centro dente ás e 20 minutos ata ás e 30 minutos. 

Profesional: dende ás e 30 minutos ata ás e 40 minutos. 

8.5. Con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos 

administrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a 

entrada dos proxenitores no centro educativo. O centro establecerá horarios específicos 

para a atención das familias non coincidentes con horarios de entrada e saída nin con 

intercambios de clase.  

8.6. Nos accesos ao centro, sempre que sexa posible, habilitarase unha porta para 

entrada (porta principal) e outra para saída (portas lateral). Nos corredores 

estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes en ambas marxes do corredor de 

forma que indiquen a circulación pola dereita de forma individual respectando a 

distancia de seguridade. Estas circunstancias serán convenientemente sinalizadas 

mediante cartelería ou dispositivos visuais tanto no chan como nos paramentos.  

8.7. Na entrada e saída da aula o profesorado velará pola orde dos movementos e fluxos 

do alumnado, realizando as saídas de 1en 1 e mantendo a distancia de seguridade e a 

entrada á nova aula, agardando polo profesor en ringleiras de 1 en 1 e mantendo a 

distancia de seguridade. 

8.8. Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións, polo que se 

regularán as saídas directamente ao exterior do recinto.  
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8.9. A dirección do centro determinará o número de profesores/as suficientes para 

ordenar as saídas e evitar a formación de agrupacións de alumnado no recinto, así como 

impartir instrucións ao alumnado para que non forme agrupacións na vía pública fóra do 

recinto escolar.  

8.10. Nas comunicacións verticais o uso do elevador quedará limitado as persoas que o 

precisen por motivos de mobilidade que deberán usar máscara. Utilizaranse 

preferentemente un núcleo de escaleiras de subida (principal) e outro de baixada 

(corredor).  

Organización do uso dos aseos 

A limitación do aforo para os baños será dun tercio ( poderase usar simultáneamente un 

cubículo e un lavamans). Haberá un profeosr de garda que controlará o acceso e o 

lavado de mans. 

9 MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

9.1 Medidas específicas para a realización das actividades extraescolares 

A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto do 

centro educativo, sexan organizadas pola ANPA do centro ou polos concellos, está 

condicionada á aprobación dun protocolo que se integrará como anexo no “Plan de 

adaptación a situación COVID-19 no curso 2020/2021”. O dito protocolo determinará 

as medidas de prevención e protección fronte ao COVID e determinará con claridade as 

responsabilidades de organizadores e xestores. 

9.2 Medidas en materia de reunións  

As actividades das ANPAs celebraranse preferentemente por medios telemáticos 

evitando en todo caso a xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas.  

Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático.  

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias 

priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. 

9.3 Comunicacións coas familias 

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do 

centro ou chamada telefónica se fose preciso. 

Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. No 

caso de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención, 

distanciamento e aforos.  

10 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO 

10.1 Todo o alumnado do centro educativo deberá realizar unha auto enquisa diaria de 

síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles 
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cunha infección por SARS-CoV-2 mediante a realización da enquisa clínico-

epidemiolóxica que se describe no Anexo 2, que debe realizarse antes da chegada ao 

centro.  

10.2 Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (a relacionada no anexo I), non 

acudirán ao centro educativo e el/ela ou a súa familia chamarán ao centro de saúde de 

referencia do alumno. Para a xustificación da ausencia non será necesaria ningún 

xustificante médico, abondará co comprobante dos pais/nais ou titores/as legais.  

10.3 Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2 durante 

a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa familia ou persoa de 

referencia  que deberá presentarase no centro á maior brevidade posible. Unha persoa da 

familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a 

solicitude dun test diagnóstico. Se o pediatra ou facultativo non tivera consulta no 

mesmo día, acudirá ao PAC onde será avaliada a solicitude do test diagnóstico. Se isto 

non fora posible, contactarase co equipo sanitario do centro de saúde que teña asignado 

o centro educativo.  

10.4 Habilitarase, dende o inicio de curso, un espazo de uso individual no centro para 

illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona o seu 

traslado. Este espazo contará con ventilación, solución hidro alcohóloco, papeleira de 

pedal e panos desbotables. 

10.5 Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o 

alumnado que conviva con elas non poderá acudir ao centro ata que se coñeza o 

resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o 

resultado á persoa coordinadora COVID do centro. 

10.6 As ausencias derivadas da aplicación das anteriores medidas consideraranse 

sempre xustificadas, non sendo preciso o xustificante do facultativo para a súa 

acreditación. 

10.7 Será obrigatorio o uso de máscaras fóra e dentro das aulas, nas circulación polos 

espazos comúns (corredores, baños, escaleiras, etc), nas entradas e saídas ao centro, e na 

estancia na biblioteca.  

Medidas da aula ordinaria 

Será obrigatorio a hixiene de mans nas entradas e saídas das aulas. 

No momento de entrada á aula ou no caso de cambio de aula dedicáranse uns minutos á 

desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na aula (panos 

desbotables e solución desinfectante). Aproveitaranse os primeiros minutos para 

lembrar os protocolos de hixiene e contacto social e permitir que lave as mans se non o 

fixo previamente.  

Nas perchas o material ou roupa colocárase do xeito mais individualizado posible. Na 

aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como casilleiros ou mobles, o 

alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co resto 

dos compañeiros. 
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Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo. 

Recoméndase que no caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno teña entre o 

seu material un xiz ou rotulador de encerado branco ou que se desinfecte o común antes 

de cada uso. Resulta recomendable que cada alumno teña o seu material gardado en 

contedores propios como estoxos ou semellantes e na medida do posible todo rotulado 

co seu nome.  

Durante as clases en aulas nas que o alumnado se dispoña sentado en pupitres e todos 

orientados nun mesmo sentido, establecerase una distancia física mínima de 1,5 metro. 

Na actividade formativa os alumnos que non utilicen instrumentos de vento ou canto 

deberán levar máscara durante toda a clase. Os alumnos que utilicen instrumentos de 

vento e canto unicamente quitarán a máscara no momento do uso do instrumento. 

Evitarase o desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá levantarse 

para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse 

do posto escolar.  

Consideracións específicas segundo o tipo de instrumento 

Instrumentistas de vento e canto: 

Entre os instrumentistas de vento  e cantantes deberán manterse a distancia mínima de 3 

metros e empregarán a máscaras de protección mentres non estean tocando ou cantando. 

Nas aulas nas que existan biombos ou mamparas de separación, éstes deberán ser 

desinfectados correctamente despois de cada sesión. 

Instrumentistas de tecla: 

Antes de comezar, cada alumno/a e profesor/a deberá realizar un lavado durante 40 

segundos como mínimo. Ademais, as teclas deberán ser desinfectadas antes e despois da 

execución de cada alumno/a e profesor/a. O alumnado e o profesorado empregarán 

máscaras de protección.  

Acompañamento pianístico:  

Deberá existir a distancia de 3 metros entre o pianista e o instrumentista de vento ou 

canto e como mínimo  de 1.5 metros no caso dos demais instrumentos. O alumnado e o 

profesorado de instrumentos de vento, deberá empregar máscara de protección mentres 

non estean cantando ou tocando. 

Demais instrumentos: 

No caso dos demais instrumentistas deberá manterse unha mínima de 1,5 metros e 

deberán empregar en todo momento máscaras de protección. 

Agrupacións: 

Nas disciplinas ou actividades que impliquen intervención de orquestra, banda ou 

agrupacións similares, deberán igualmente manter unha distancia mínima de 3 metros 
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entre os instrumentistas de vento e 1,5 entre os demais executantes. Ademais o 

alumnado e o profesorado que non estean cantando e ou tocando deberán empregar a 

máscara de protección.  

Materias teóricas: 

Nestas disciplinas o alumnado estará sentado no seus pupitres e todos orientados nun 

mesmo sentido mantendo unha distancia física mínima  de 1,5 metro sen uso de 

máscara. Todos os pupitres  ou mesas colocaranse en liñas mirando cara a dirección do 

posto do profesor/a. 

Medidas para os cambios de aula 

Cada profesor finalizará a súa clase 10 minutos antes de xeito que poida organizar a 

saída ordenada e paulatina do alumnado. A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, 

deixando a distancia de seguridade. Para a entrada, agardarán polo profesor á entrada da 

nova aula en ringleira de 1n gardando a distancia de seguridade, evitándose a formación 

aglomeracións de alumnado .  

Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o grupo 

anterior antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen 

agrupacións de alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante 

hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 

11  MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

11.1 O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto 

enquisa diaria de síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son 

compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 mediante a realización da enquisa 

clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo 2, que debe realizarse antes da 

chegada ao centro.  

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (a relacionada no anexo I) no persoal 

non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e chamarán ao seu centro 

de saúde de referencia e a algún dos membros do equipo COVID. Como criterio xeral, 

manterase en illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro de 

saúde ou de ser o caso cos facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que 

valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnóstico ou 

probaPCR en 24 horas, se así o consideran.  

11.2 Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2 durante 

a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, o profesorado deberá avisar a un membro 

do equipo COVID, quen o levará ó aula de illamento. Dende este espazo o profesorado 

contactará co seu facultativo que valorará a solicitude dun test diagnóstico. Se o 

facultativo non tivera consulta no mesmo día, acudirá ao PAC onde será avaliada a 

solicitude do test diagnóstico. Se isto non fora posible, contactarase co equipo sanitario 

do centro de saúde que teña asignado o centro educativo.  

11.3 Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o 

alumnado que conviva con elas non poderá acudir ao centro ata que se coñeza o 
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resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o 

resultado á persoa coordinadora COVID do centro. 

11.4 Durante as clases en aulas nas que o alumnado se dispoña sentado en pupitres e 

todos orientados nun mesmo sentido, establecendo distancia física e mantendo o uso de 

máscara en todo o momento.  

11.5 Será obrigatorio o uso de máscaras en todo o centro: dentro das aulas, fóra das 

aulas, nas circulación polos espazos comúns (corredores, baños, escaleiras, etc), nas 

entradas e saídas ao centro, e na estancia na biblioteca.  

11.6 Todo o profesorado deberá utilizar a máscara continuamente non só pola súa 

función de protección senón tamén polo seu carácter exemplificante.  

11.7 Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento 

das medidas de protección. Ademais, de acordo coas capacidades do grupo, 

aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación sobre o 

carácter social da pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas.  

11.8 O profesorado disporá dunha dotación de material de hixiene composto por panos 

desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que 

usará en cada cambio de aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material 

do profesorado de uso non individual que teña utilizado en cada unha das aulas. O 

material de limpeza e desinfección será subministrado polo centro educativo.  

11.9 En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas 

mans e do material de uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de 

lembrar as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado.  

Medidas de limpeza e desinfección 

Realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo compartido, en cada 

cambio de quenda, e ao finalizar a xornada. Prestarase especial atención ao mobiliario e 

outros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo aqueles utilizados por máis 

dun usuario. Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección 

usados desbotaranse de xeito seguro, procedénse ao lavado de mans. 

Deben realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo 

menos 5 minutos ao inicio de cada xornada, ao finalizar e entre clases. Cando as 

condicións meteorolóxicas o permitan manteranse as xanelas abertas o maior tempo 

posible. 

Medidas da aula ordinaria 

Será obrigatorio a hixiene de mans nas entradas e saídas das aulas. 

No momento de entrada á aula ou no caso de cambio de aula dedicáranse uns minutos á 

desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na aula (panos 

desbotables e solución desinfectante). Aproveitaranse os primeiros minutos para 
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lembrar os protocolos de hixiene e contacto social e permitir que lave as mans se non o 

fixo previamente.  

Nas perchas o material ou roupa colocárase do xeito mais individualizado posible. Na 

aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como casilleiros ou mobles, o 

alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co resto 

dos compañeiros. 

Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo. 

Recoméndase que no caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno teña entre o 

seu material un xiz ou rotulador de encerado branco ou que se desinfecte o común antes 

de cada uso. Resulta recomendable que cada alumno teña o seu material gardado en 

contedores propios como estoxos ou semellantes e na medida do posible todo rotulado 

co seu nome.  

Durante as clases en aulas nas que o alumnado se dispoña sentado en pupitres e todos 

orientados nun mesmo sentido, establecerase distancia física mínima de 1,5 metros e 

manterase o uso continuado da máscara.  

Na actividade formativa os profesores e alumnos que non utilicen instrumentos de vento 

ou canto deberán levar máscara durante toda a clase. Os profesores e alumnos que 

utilicen instrumentos de vento  ou cantantes unicamente quitarán a máscara no 

momento do uso do instrumento ou do canto. 

Evitarase o desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá levantarse 

para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse 

do posto escolar.  

Consideracións específicas segundo o tipo de instrumento 

Instrumentistas de vento e canto: 

Entre os instrumentistas de vento  e cantantes deberán manterse a distancia mínima de 3 

metros e empregarán a máscaras de protección mentres non estean tocando ou cantando. 

Nas aulas nas que existan biombos ou mamparas de separación, éstes deberán ser 

desinfectados correctamente despois de cada sesión. 

En canto a limpeza dos instrumentos de ventos depositarase a auga producida pola 

condensación nestes instrumentos en recipientes para eliminar os refugallos. 

Instrumentistas de tecla: 

Antes de comezar, cada alumno/a e profesor/a deberá realizar un lavado durante 40 

segundos como mínimo. Ademais, as teclas deberán ser desinfectadas antes e despois da 

execución de cada alumno/a e profesor/a. O alumnado e o profesorado empregarán 

máscaras de protección.  
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Acompañamento pianístico:  

Deberá existir a distancia de 3 metros entre o pianista e o instrumentista de vento ou 

canto e como mínimo  de 1.5 metros no caso dos demais instrumentos. O alumnado e o 

profesorado de instrumentos de vento, deberá empregar máscara de protección mentres 

non estean cantando ou tocando. 

Demais instrumentos: 

No caso dos demais instrumentistas deberá manterse unha mínima de 1,5 metros e 

deberán empregar en todo momento máscaras de protección. 

Agrupacións: 

Nas disciplinas ou actividades que impliquen intervención de orquestra, banda ou 

agrupacións similares, deberán igualmente manter unha distancia mínima de 3 metros 

entre os instrumentistas de vento e 1,5 entre os demais executantes. Ademais o 

alumnado e o profesorado que non estean cantando e ou tocando deberán empregar a 

máscara de protección.  

Materias teóricas: 

Nestas disciplinas o alumnado estará sentado no seus pupitres e todos orientados nun 

mesmo sentido mantendo unha distancia física mínima  de 1,5 metro sen uso de 

máscara. Todos os pupitres  ou mesas colocaranse en liñas mirando cara a dirección do 

posto do profesor/a. No caso de non poder manter a distancia mínima por falta de 

espazo usarase a máscara en todas a clase. 

Medidas para os cambios de aula 

Cada profesor deberá finalizar a súa clase 10 minutos antes de xeito que poida organizar 

a saída ordenada e paulatina do alumnado.  

A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. 

Agardarán polo profesor á entrada da nova aula en ringleira de 1n gardando a distancia 

de seguridade, evitándose a formación aglomeracións de alumnado .  

Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o grupo 

anterior antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen 

agrupacións de alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante 

hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras.  

Medidas en materia de reunións  

Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e o 

aforo dos locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos.  

O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas de profesores e departamentos 

que permita cumprir a distancia de seguridade de 1,5 metros, marcando os espazos 

susceptibles de utilización e lembrando a necesidade de hixienizar o lugar que se ocupe 
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en cada cambio de profesor e dos elementos de uso común como teclados, pantallas ou 

maquinas expendedoras .  

Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso á 

reunión non presencial mediante vídeo. 

Os órganos colexiados poderanse constituír, convocar, celebrar as súas sesións, adoptar 

acordos e remitir actas a distancia, garantizando sempre a identidade dos membros que 

participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos 

considérase válido o voto emitido nunha sesión de videoconferencia ou a través de 

correo electrónico. As convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado 

a través de medios electrónicos, constando a orde do día, a documentación  da mesma e 

un documento no que se poida formalizar para cada un dos puntos por separado o senso 

das votacións. 

12 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O PERSOAL NON DOCENTE 

12.1 O persoal  non docente do centro educativo deberá realizar unha auto enquisa 

diaria de síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son 

compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 mediante a realización da enquisa 

clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo 2, que debe realizarse antes da 

chegada ao centro.  

12.2 Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (a relacionada no anexo I) no 

persoal non docente, non acudirán ao centro educativo e chamarán ao seu centro de 

saúde de referencia e a algún dos membros do equipo COVID. Como criterio xeral, 

manterase en illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro de 

saúde ou de ser o caso cos facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que 

valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnóstico ou 

probaPCR en 24 horas, se así o consideran.  

12.3 Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2 durante 

a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, o persoal non docente deberá avisar a un 

membro do equipo COVID, quen o levará ó aula de illamento. Dende este espazo o 

profesorado contactará co seu facultativo que valorará a solicitude dun test diagnóstico. 

Se o facultativo non tivera consulta no mesmo día, acudirá ao PAC onde será avaliada a 

solicitude do test diagnóstico. Se isto non fora posible, contactarase co equipo sanitario 

do centro de saúde que teña asignado o centro educativo.  

12.4 Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o 

persoal non docente que conviva con elas non poderá acudir ao centro ata que se coñeza 

o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o 

resultado á persoa coordinadora COVID do centro. 

12.4 Será obrigatorio o uso de máscaras fóra das aulas, nas circulación polos espazos 

comúns (corredores, baños, escaleiras, etc), nas entradas e saídas ao centro, e na 

estancia na biblioteca.  

12.5Corresponde ao todo o persoal do centro manter unha conduta exemplarizante no 

cumprimento das medidas de protección.  
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Medidas de limpeza e desinfección 

Os equipos de traballo deberán ser usados só pola persoa titular do posto e, de non ser 

posible, realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo compartido antes 

de ser empregados por outra persoa. Ademais, realizaranse tarefas de limpeza e 

desinfección en cada cambio de quenda, e ao finalizar a xornada. Prestarase especial 

atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo 

aqueles utilizados por máis dun usuario. Para este fin, o persoal non docente disporá 

dunha dotación de material de hixiene composto por panos desbotables, solución 

desinfectante e xel hidroalcohólico. O material de limpeza e desinfección será 

subministrado polo centro educativo.  

Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados 

desbotaranse de xeito seguro e procederase ao lavado de mans. 

Deben realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo 

menos 5 minutos ao inicio de cada xornada e ao finalizar. Cando as condicións 

meteorolóxicas o permitan manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible. 

Os usuarios dos espazos de atención ao público non poderán empregar os equipos 

informáticos, material de oficina ou outros materiais dos empregados públicos. Cando 

exista na portaría ou na administración do centro un espazo no que se distribúan 

formularios ou se entregue documentación que deba ser escrita facilitarase o material de 

escritura que deberá ser desinfectado polo usuario. Para estes efectos existirá ao carón 

un dispensador de xel. Nos supostos nos que exista un dispositivo informático a 

disposición do público xeral, cada usuario deberá desinfectalo antes do seu uso.  

Considerase pouco recomendable pola falsa seguridade que pode transmitir, o de uso de 

luvas.No caso do persoal de limpeza o seu uso é obrigatorio.  

Será obrigatorio o uso de máscaras fóra das aulas, nas circulación polos espazos comúns 

(corredores, baños, escaleiras, etc), nas entradas e saídas ao centro, e na estancia na 

biblioteca.  

Recoméndase que todo o persoal utilice a máscara continuamente non só pola súa 

función de protección senón tamén polo seu carácter exemplificante.  

As medidas específica para o persoal de limpeza pódense observar no apartado 4 deste 

mesmo documento. 

 

13 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OUTROS ESPAZOS E SERVIZOS DO 

CENTRO 

Préstamo de instrumentos: se resulta imprescindible empregar instrumentos de 

préstamo, o instrumento deberá ser desinfectado e non será empregado durante 72 horas 

anteriores ao seu último uso. 



 21 

Cabinas de estudo: como medida preventiva, durante este curso 2020/21 non estará 

permitido o préstamo e uso de cabinas de estudo.  

Auditorio: como medida preventiva, este curso non se realizarán actividades e 

celebracións de centro que xuntaban a unha gran cantidade de xente. Deste xeito, e 

salvo mellora enorme da situación epidemiolóxica non se celebrarán o acto de apertura 

de curso, celebración de Sta. Icía ou actos masivos como o acto de gradación.  As saídas 

didácticas, se se considera oportuno por parte do equipo docente, poderán levarse a cabo 

respectando a normativa vixente no momento derealizalas. Aconséllase que se realicen 

dentro da propia localidade e ao aire libre. O uso do auditorío limitarse únicamente a 

impartición das materias de orquestras, bandas e coros. 

Piano acompañante: no caso do servizo de piano acompañante deberá manterse a 

suficiente distancia de seguridade entre o/a pianista e o/a instrumentista ou cantante. 

Como mínimo 3 metros en caso dos instrumentistas de vento ou canto, e 1,5 no caso dos 

demais instrumentistas. O alumnado e o profesorado deberá empregar máscara de 

protección mentres non estea cantando ou tocando un instrumento de vento. 

Biblioteca: pendente de facer horarios e establcer a franxa para biblioteca 

Aseos: A limitación do aforo para os baños será dun tercio (poderase usar 

simultáneamente un cubículo e un lavamans). Haberá un profeosr de garda que 

controlará o acceso e o lavado de mans. 

14 MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO. 

Coa finalidade de que toda a información relacionada coa prevención, hixiene e 

promoción da saúde chegue a toda a comunidade educativa, o equipo COVID tomará as 

seguintes medidas: 

a. Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as 

medidas de prevención e hixiene aos traballadores do centro educativo, que á 

súa vez facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educativa.  

b. Enviarase a información a todas as familias, mantendo como canle dispoñible 

para a solución de dúbidas que poidan xurdir o correo electrónico do centro 

cmus.pontevedra@edu.xunta.es, o teléfono do centro 886151545 e o teléfono da 

dirección do centro como coordinadora do Equipo COVID 651404212. 

c. Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o 

cumprimento e comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase 

que esta información sexa actualizada no caso de que cambien as indicacións 

das autoridades sanitarias.  

O equipo docente formarase naquelas actividades que dende a Consellería se estimen 

necesarias na Covid 19 así como en aqueles aspectos de aulas virtuais que faciliten a 

xestión educativa e pedagóxica no caso de formación semipresencial ou non presencial. 

Aínda que en xeral, o profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite 

empregar as aulas virtuais, como quedou amosado ao longo do curso 19/20 neste 

vindeiro curso todo o claustro poderá participar a través dunha liña de traballo do PFPP 

na actualización desta formación.  

mailto:cmus.pontevedra@edu.xunta.es
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En calquera caso, o coordinador do equipo TICs con axuda do equipo directivo será o 

responsable do traballo de mantemento da aula virtual.  
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ANEXO I:ENQUISA DE AUTOEVALUACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 

 

Esta enquisa pretende ser útil para a que a comunidade educativa poida identificar 

síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera 

destes síntomas deberán solicitar consulta no seu centro de saúde e non asistir ao centro 

educativo. 

¿Presentou algún destes síntomas nas últimas 2 semanas? 

 Febre maior de 37,5ºC 

 Tose seca 

Dificultade respiratoria 

Fatiga severa (cansazo) 

Dor muscular 

Falta de olfacto 

Falta de gusto 

Diarrea 

 

¿Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron. 

¿Tivo contacto nas últimas 2 semanas? 

Cunha persoa COVID-19 confrmado 

Cunha persoa en illamento por sospeita de infección pola COVID19 

¿Conviviu nas últimas 2 semanas? 

Cunha persoa COVID-19 confirmado 

Cunha persoa en illamento por sospeita de infección pola COVID-19 
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