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1. DENOMINACIÓN DO CENTRO, ENDEREZO E CONTACTO  

Código Denominación 

36024306 Conservatorio Profesional de Música de Tui 

36020015 Escola de Música Municipal de Tui 

 

Enderezo Teléfonos 

Avenida da Concordia S/N 

C.P: 36700 

Tui (Pontevedra) 

986 60 44 04 

986 60 14 74 

 

Correos electrónicos 

cmus.profesional.tui@edu.xunta.es esmu.municipal.tui@edu.xunta.es 

 

Páxina Web Aula Virtual 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/ https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/aulavirtual/ 
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2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS 

2.1. MEMBROS DO EQUPO COVID-19 

 

Segundo o PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE 

ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022 (VERSIÓN 1-10-2021) 

publicado pola Conselleria de Educación, no apartado 2.1 dos Principios Sanitarios Básicos, a persoa 

titular da dirección nomeou ao EQUIPO COVID que actuará como referencia para o resto do persoal, 

profesorado, alumnado e familias en relación ás funcións que foron asignadas: 

Membro 1 Rubén López López Cargo Director 

 

Tarefa/s 

asignadas 

Elaboración do Plan de Adaptación e de Continxencia do covid-19 para o presente 
curso. 

Difusión a toda a Comunidade Educativa 

Nomear membros e suplentes do equipo COVID-19 

Sinalizar o centro e distribuir o material necesario. Comunicación co centro de saúde 
de referencia e a administración. 

Coordinación do Equipo Covid 

Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 

Comunicación de casos. 

 Rubén López Ruth Natalia Lago Gabriel Silvera 

Teléfonos móvil de contacto 665084565 616091713 617575547 
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Membro 2 Gabriel Silvera Marcoff Cargo Xefe de estudos 

Tarefas 

asignadas 

Elaboración do Plan de Adaptación e de Continxencia do covid-19 para o presente 
curso. 

Elevar as propostas do equipo docente . 

Coordinar as entradas e saídas do alumnado. 

Garantir a difusión da información ao profesorado e familias. 

Rexistro e inventario do material covid-19 para comunicar a súa reposición, se é o 
caso. Traballo cooperativo nos aspectos organizativos do centro 

 

 

 

Membro 3 Ruth Natalia Lago Antolín Cargo Profesora de piano e linguaxe musical 

Tarefas 

asignadas 

Elaboración do Plan de Adaptación e de Continxencia do covid-19 para o presente 
curso. 

Elevar as propostas do equipo docente. 

Coordinar as entradas e saídas do alumnado. 

Garantir a difusión da información ao profesorado e familias. 

Rexistro e inventario do material covid-19 para comunicar a súa reposición, se é o 
caso. Traballo cooperativo nos aspectos organizativos do centro. 

Suplentes 

Patricia Goberna García Cargo Profesora de análise musical/Piano 
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2.2. CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 

Centro Centro de saúde de Tui Teléfono 986 60 19 36 

Contacto Mónica López Teléfono 629 631 121 

Enderezo Prol. Alcalde Casal Aboy, 4, 36700 Tui, PO 

 

2.3. DETERMINACIÓN DO ESPAZO DE ILLAMENTO  

Aula 9 (Acceso a este espazo polo hall da entrada principal) 

⇒ Material de protección individual: máscaras, panos desbotables, papeleira con pedal e xel 

hidroalcohólico. 

⇒ 2 cadeiras e unha mesa 

a) No caso de que un alumno/a presente síntomas mentres se atope no centro educativo, este será 

illado na cabina 9 xunto co titor responsable, mentres  o coordinador do Equipo Covid contactará 

ca familia e cas autoridades sanitarias mediante chamada telefónica. Neste caso será preciso 

illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados polo alumno e profesor 

para a súa protección ou desinfección dos espazos. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e 

colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito. Realizarase a debida 

limpeza e desinfección do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o 

alumno/a teña abandonado o centro educativo.  

b) No caso de que a persoa que presente síntomas sexa unha persoa adulta traballadora do centro: 

• O Equipo Covid debe porse en contacto co centro de saúde de referencia. 

• Este traballador debe abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara, e logo 

seguir as instrucións do centro de saúde de referencia ata que a súa situación médica 
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sexa valorada por un profesional sanitario.  

Finalmente procederase á limpeza e desinfección do espazo e materiais utilizados polo traballador no 

centro. Tal como no caso anterior, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros 

produtos para a desinfección dos espazos e materiais. A bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada 

nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito. 

 

2.4. NÚMERO DE ALUMNOS/AS POR NIVEL EDUCATIVO 

Este número é aproximado, xa que a día de hoxe, o prazo de matrícula aínda non rematou. 

ESCOLA DE MÚSICA 

Música en Movemento (5-6 anos) 7 

Música en Movemento (6-7 anos) 10 

Preparatorio  20 

1º de escola  30 

2º de escola 22 

3º de escola 16 

4º de escola 8 

Mantemento 17 
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CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 

1º de Grao Profesional  8 

2º de Grao Profesional  17 

3º de Grao Profesional  15 

4º de Grao Profesional  12 

5º de Grao Profesional  18 

6º de Grao Profesional  15 

 

2.5. CADRO DE PERSOAL DO CENTRO EDUCATIVO 

Profesores 21 

Administrativa 1 

TOTAL 22 

 

2.6. CANLE DE COMUNICACIÓN EN CASO DE SINTOMATOLOXÍA 

PROFESORADO 

e 

ALUMNADO 

⇒ Vía telefónica: 
Centro: 986 60 44 04   //  986 60 14 74 
Membros do Equipo COVID – 19: 665084565   //    659410788 

⇒ Correo electrónico: 
cmus.profesional.tui@edu.xunta.es 
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2.7. COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS 

⇒ Aviso ao coordinador COVID-19  

⇒ O coordinador establecerá comunicación coa familia do/a afectado/a e coas autoridades 
sanitarias mediante chamada telefónica: 

1) Familia do alumno/a afectado/a. 
2) Centro de saúde de referencia. 
3) Xefatura Territorial de Sanidade no caso de caso positivo confirmado. Neste caso o  

coordinador subirá os datos á aplicación destinada para tal fin. 
 

2.8. REXISTRO DE AUSENCIAS 

Para rexistrar a asistencia do persoal e do alumnado existirá un modelo a cumprimentar: “folla de 

rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible co covid- 19”. 

As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán entregadas cada fin de mes ao 

Xefe de Estudos por parte de cada profesor. O modelo atópase ao final deste documento como Anexo 

II - folla de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible co covid- 19. 

3. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

3.1 USO DA MÁSCARA NO CENTRO EDUCATIVO 

A máscara será obrigatoria para todo o alumnado en todos os espazos do centro, excepto nos 

momentos de clase con práctica instrumental para o alumnado de vento-madeira, vento-metal e 

alumnos da materia de coro de grao profesional. O profesorado, atendendo ao carácter exemplificante, 

empregará en todo momento a máscara, agás naqueles momentos nos que impida o normal 

desenvolvemento do seu traballo, como por exemplo en certos momentos nas clases de instrumento 

de vento-madeira e vento-metal, e na materia de coro de grao profesional. 
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Será obrigatorio que todos os alumnos leven unha segunda máscara de reposto no caso de 

deterioro ou perda da máscara principal. 

3.2 MEDIDAS DE SEPARACIÓN INTERPERSOAL 

A colocación das mesas e cadeiras nas aulas colectivas teóricas, nas aulas instrumentais e a 

utilización dos espazos comúns do edificio estarán supeditadas á normativa vixente da Xunta de 

Galicia: “Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de 

saúde pública aprobadas polo consello interterritorial do sistema nacional de saúde pública” (d.o.g nº 

174 bis do 28-08-2020) e a “actualización das recomendacións sanitarias do comité clínico ao 

protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario 

de galicia para o curso 2021-2022” (versión 1-10-2021): 

a) Nas clases teóricas as cadeiras dos alumnos estarán colocadas nunha soa dirección, cunha 

distancia mínima de separación entre cada unha delas de 1,50 metros  en todas direccións, 

mantendo unha distancia mínima entre os alumnos e o profesor de 1,60 metros. 

b) Nas clases de interpretación instrumental onde sexa posible o uso da máscara por todos os 

usuarios da aula, haberá polo menos 1,50 metros entre alumnos e 1,60 entre alumnos e 

profesor. Nas clases colectivas e individuais de interpretación instrumental de vento, momento 

en que necesariamente o alumnado e profesorado estarán máis expostos pola natureza 

destos instrumentos e pola imposibilidade de tocar un instrumento de vento con máscara,  

haberá alomenos 3 metros entre cada cadeira/alumno e alumno-profesor. Para que non 

existan espazos lectivos que non poidan ser controlados polo profesorado anúlase 

temporalmente, e ata que a pandemia esté controlada, o uso das cabinas de estudo. 

c) Nos espazos de uso común fóra das aulas (hall, corredores, escaleiras...) será obrigatorio 

manter unha distancia de seguridade interpersoal de alomenos 1,50 metros. Estos espazos 

serán utilizados únicamente como acceso ás aulas correspondentes e cómo medio de entrada 

e saída do edificio. Nestos espazos estarán prohibidas as aglomeracións e estancamento 
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de persoas, servindo únicamente como zonas de paso ou acceso en constante tránsito e 

sempre respectando as ordes e indicacións que establecen as entradas e as saídas ademáis 

de marcar e separan os sentidos de circulación do alumnado e profesorado polas zonas 

comúns do edificio (Plan de mobilidade no edificio Reflexado no Anexo IV) 

d) Estará prohibida a utilización do ascensor de acceso á planta superior por máis dunha 

persoa por viaxe salvo nos casos debidamente xustificados. 

3.3. HIXIENE DE MANS 

Será obrigatoria unha adecuada hixiene de mans durante o tempo de permanencia no centro 

por parte de todo o profesorado e alumnado. Para acadar isto establécese o seguinte protocolo de 

actuación neste ámbito: 

 PROTOCOLO DE HIXIENE DE MANS 

 Alumnos Profesores 

Á entrada e á saída do 

edificio 

Desinfección de mans con xel hidroalcohólico nos puntos de desinfección 
máis próximos as mesmas. 

Antes de entrar e ao 

remate dunha clase 

instrumental 

1. Lavar as mans con auga e xabón no baño durante alomenos 
corenta segundos. 

2. Desinfectar as mans con xel hidroalcohólico nos dispensadores 
colocados ao carón da porta de entrada de cada aula. 

Antes de entrar e ao 

remate dunha clase 

teórica colectiva 

Desinfectar as mans con xel hidroalcohólico nos dispensadores colocados 
ao carón da porta de entrada a cada aula alomenos durante vinte 
segundos. 

Apertura e peche das 
Prohibida. Será realizada únicamente polo 

profesorado. 
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portas das aulas 

Utilización da escaleira Hai que evitar na medida do posible a utilización da varanda. 

* Será obrigatorio que os profesores e os alumnos que permanezan no centro máis de catro 

horas nunha mesma tarde realicen un lavado e desinfección de mans de polo menos 5 veces 

ao longo da xornada. 

*Como norma xeral está prohibido o uso compartido de material entre o alumnado. Nos casos 

donde isto non sexa posible, deberá desinfectarse o material de uso común antes e despois de 

cada uso e aplicarase o protocolo de hixiene de mans correspondente a unha situación de clase 

instrumental. 

3.4. PROCEDEMENTO DE AUTODIAGNOSE 

O alumnado, 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 I, e que debe realizarse antes da chegada ao centro. A enquisa non ten que comunicarse 

aos centros educativos, senón que deberase adoptar por parte do alumnado (ou os seus 

pais/nais/titores/as legais)  ou persoal dos centros educativos, segundo sexa o caso, as medidas 

oportunas en función do resultado da auto avaliación e comunicar ao centro a ausencia. O xeito de 

actuar en cada caso é o seguinte: 

Persoal docente e non docente 

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID-19 (polo menos unha das relacionadas 

no anexo I) no persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e 

inmediatamente darán coñecemento desta situación ao equipo COVID. Como criterio xeral, 

manterase en illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou 
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de ser o caso cos facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e 

prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran 

manténdose o illamento ata coñecer o resultado da proba. 

Alumnado 

Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na enquisa do Anexo I, os 

proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta co seu médico ou 

pediatra e contactarán con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro. Para a 

xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, abondará co comprobante 

dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de 

xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar.  

No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como consecuencia de patoloxías 

(agudas ou crónicas) que provoquen dependencia os criterios sanitarios que rexerán asistencia a clase 

ou, de ser o caso, a escolarización domiciliaria serán os que recomende médico ou pediatra.  

O centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de recepción da información, aos 

pais, nais e outras figuras parentais, ou ao alumnado maior de idade, de que o alumnado con calquera 

sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro educativo.  

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

persoal do centro que convivan con elas non poderán 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.  

3.5. ACCESO AO CENTRO 

Como norma xeral, e mentres non esté controlada a pandemia provocada polo Covid-19, só está 

permitido o acceso ao centro de: 



 

 

15 Conservatorio Profesional de Música de Tui / Escola Municipal de Música de Tui 

a) Profesores. 

b) Alumnos. 

c) Persoal administrativo e de limpeza do centro. 

A entrada dos pais, nais, tutores ou demáis familiares dos alumnos só está permitida en dous 

supostos: 

I. Titorías con cita previa. (Punto 3.7) 

II. Trámites administrativos con cita previa. (Punto 3.6) 

3.6. REUNIÓNS DO PROFESORADO 

O contacto presencial entre profesores debe limitarse a reunións oficiais (Claustros, Comisións 

Pedagóxicas, Consello Escolar ou Departamentos) que poderán ser presenciais, mantendo todas as 

medidas de seguridade e hixiene recollidas neste protocolo, ou telemáticas. En todos os casos 

contarán coa autorización previa do Equipo Directivo. Recoméndase a todos os profesores que eviten 

saír da súa aula cando non teñan clase e que só saian, de ser o caso e mantendo todas as medidas 

sanitarias pertinentes, no seu descanso.  

3.7. REALIZACIÓN DE TRÁMITES NA SECRETARÍA 

O hall de entrada, no que se atopa ubicada a nova secretaría, é o único espazo do edificio no que se 

permite o acceso aos país, familiares ou tutores responsables dos alumnos para a realización 

de trámites que non sexan posibles de realizar de xeito telemático, solicitudes de información… e 

sempre con cita previa que se pode solicitar de dous xeitos: 

a) De xeito telefónico: chamando ao 986 60 44 04 en horario de oficina. 

b) De xeito telemático: entrando na seguinte dirección web e cubrindo un sinxelo formulario: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/node/417 
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3.8. TITORÍAS COAS FAMILIAS  

As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades: 

⇒ Virtual (opción preferente) a través da plataforma que oferte a consellería no curso 20/21 ou 

outra acordada entre ambas partes.  

⇒ Presencial: para aqueles casos nas que a videoconferencia non sexa posible. Nesta 

modalidade, a reunión levarase a cabo na aula da titoría correspondente, con cita previa e 

garantindo todas as medidas básicas de seguridade, distanciamento e hixiene. 

Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans. Cando 

nalgunha destas reunións sexa necesaria a visualización dalgunha proba escrita, avisarase con 

anterioridade para poder facer copias da mesma e evitar a manipulación conxunta. En ambos casos, 

será obrigatoria a cita previa. 

3.9. CANLES DE INFORMACIÓN COAS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO CENTRO 

O plan de comunicación do Centro establece as seguintes canles de información e comunicación coa 

Comunidade Educativa: 

⇒ Reforzaranse as vías de comunicación dixitais; a páxina web do centro, onde se colga toda a 

información de relevancia a nivel xeral, a aula virtual do centro e o correo electrónico. 

Como sistema de mensaxería empregaremos o correo electrónico ou a chamada telefónica. 

4. MEDIDAS DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN 

O concello de Tui será o responsable de contratar e organizar o persoal de limpeza durante a xornada 



 

 

17 Conservatorio Profesional de Música de Tui / Escola Municipal de Música de Tui 

lectiva e non lectiva do centro.  

4.1 ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E MOBILIARIO A LIMPAR 

DE XEITO FRECUENTE 

• Limpeza/desinfección dos baños e zonas de uso común tres veces ao longo da xornada 

lectiva.  

• Desinfección dos pasamáns, teléfono, cadeiras e mesas. 

• Limpeza e desinfección de todas as aulas. 

• Limpeza e desinfección do despacho de dirección. 

• Limpeza e desinfección da secretaría e aula de illamento Covid (Aula 9) 

4.2. MATERIAL E PROTECCIÓN PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE LIMPEZA 

Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo 

este labor, como son as luvas, máscara, uniforme, zapatillas... Aconséllase o emprego de elementos 

de protección ocular, ben sexan lentes ou pantalla.  

- Empregaranse distintivos móbiles para indicar a presenza de persoal de limpeza na dependencia 

que estea a ser desinfectada, debendo esperar a que estea o labor feito antes de ser posible o seu 

novo uso. 

4.3. CADRO E CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS�

En cada aseo existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán as horas ás que 

se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo. 

4.4. MODELO DE CHECLIST PARA APUNTAR AS VENTILACIÓNS DAS AULAS 

Esta labor será responsabilidade do profesorado que, antes de cada cambio de clase grupal e 

individual, deberá facer a ventilación e apuntala no modelo de checklist. As aulas grupáis deberán 
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ventilarse un mínimo de 15 min. entre un uso e outro e as aulas de uso individual ou pequeno grupo 

deberán ventilarse 5 min. como mínimo. 

4.5. DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS 

En todos os espazos do centro haberá unha papeleira de tapa, preferiblemente accionada con pedal 

específica e diferenciada para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos 

desbotables,  máscaras).�O resto de papeleiras terán o uso habitual.  

A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, empregando unha 

bolsa de diferente cor, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos para o persoal de limpeza.   

4.6. DESINFECCIÓN DE ELEMENTOS DE USO COMÚN 

Nesta categoría estarían os pianos e os equipos informáticos da aula de informática. Esta labor será 

realizada polo profesorado do centro de xeito individual e despois do uso de cada elemento común 

por parte do alumno ou profesor.  

Para este cometido, o Concello de Tui proverá ao profesorado do material desinfectante necesario. 

5. MATERIAL DE PROTECCIÓN 

5.1. REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O CENTRO 

O equipo COVID-19 será responsable de inventariar todo o material de protección que dispón o centro 

e de solicitar ao Concello de Tui a súa reposición. 

5.2. DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRA DO MATERIAL DE PROTECCIÓN 

O centro garantirá a existencia de máscaras suficiente como para as posibles continxencias que 

poidan xurdir, así como de luvas de látex ou vitrilo. Así mesmo, o centro tenderá á disposición pantallas 
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individuais para os docentes que o desexen.  

En canto ao xel hidroalcohólico e desinfectante, o Concello dotará o centro da cantidade de 

dispensadores necesarios para que cada aula ou dependencia conte co seu propio difusor de xel 

hidroalcohólico.  

O Concello tamén dotará o centro de desinfectantes específicos para os teclados de piano, de forma 

que cada aula con piano teña o seu propio desinfectante. Nas aulas onde se impartan clases de vento-

madeira ou vento-metal, o Concello instalará mamparas de metacrilato para unha separación máis 

efectiva entre profesor e alumno, xa que nestes casos o alumno necesitará realizar a clase sen 

mascara, pola propia natureza do instrumento. 

5.3. PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E DA SÚA REPOSICIÓN 

A inicio de curso, o Concello dotará o centro do material necesario para a desinfección das aulas , 

protección dos usuarios do centro, sinalización do centro e papeleiras de tapa específicas para 

“residuos” COVID-19. 

- En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans e a 

limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios.  

- Cada docente tenderá na súa aula panos desbotables para a realización da desinfección dos 

utensilios comúns das aulas (atrís, cadeiras, etc).  

- Cada docente estará encargado de repoñer o dispensador de xel da súa aula e de comunicar á 

dirección a necesidade da adquisición de máis desinfectante ou panos desbotables para a 

desinfección dos utensilios de clase.  

- Corresponde ao equipo COVID en colaboración coa dirección do centro a reposición do material 

desinfectante necesario así como a súa distribución. 
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PLAN DE CONTINXENCIA DO CENTRO 

O Plan de Continxencia do centro ten por finalidade establecer os procesos para o reinicio da 

actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido a suspensión da actividade 

lectiva como consecuencia da aparición dun gromo que supoña o cese da actividade presencial nun 

aula/etapa educativa/centro. 

RESPONSABLE DAS COMUNICACIÓNS DAS INCIDENCIAS Á AUTORIRDADE SANITARIA 

EDUCATIVA:  A persoa que exerza a dirección do centro será a responsable de realizar as 

comuniacións, e na súa ausencia, a que ocupe a xefatura de estudos.  

1. MEDIDAS PARA A XESTIÓN DOS GROMOS 

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

síntoma compatible có 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.�(“Procedemento de autodiagnose”: Punto 3.4 do presente 

protocolo) 

- Diante dun suposto no que se sospeita que un traballador ou alumno/a do centro comeza a 

desenvolver síntomas compatibles có COVID-19 no centro educativo seguirase o protocolo de 

actuación proposto a continuación: levarase a un espazo separado de uso individual (cabina 9), 

colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao 

seu coidado): 

Ø No caso de afectar a un/unha alumno/a contactarase coa súa familia, que deberá vir 

inmediatamente ao centro a recollelo/a e deberá solicitar unha consulta telefónica co seu 

pediatra para que este avalíe a necesidade ou non de solicitude dunha proba diagnóstica. 

Tamen se pode chamar ao teléfono de referencia do SERGAS para seguir as súas 
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instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase 

ao 061. 

Ø No caso de afectar a un traballador, éste debe chamar ao seu centro de saúde e seguir as 

instrucións do mesmo ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional 

sanitario.�En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase 

ao 061. 

- 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, (sen 

prexuízo do uso da canle informática sinalada no punto 2 do protocolo).�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.��

- 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, previa chamada telefónica, para a valoración polo médico 

de atención primaria. Antes de acudir ao PAC, daranlle as indicacións oportunas para o 

desprazamento e acceso á instalación.  

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

Territorial de Sanidade, que pode recomendar illar unha parte do centro educativo (aula ou grupo de 

aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función do número de contaxios 

identificados en cada abrocho.��
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- A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou 

varias aulas ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade cos 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.  

• 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.  

- Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a calquera 

alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador que compartise espazo co 

caso confirmado a unha distancia <2 metros ao redor do caso confirmado durante máis de 15 minutos 

sen utilizar a máscara os contactos serán determinados pola autoridade sanitaria segundo os 

protocolos vixentes en cada momento. 

- As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico confirmado 

(cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán entran en corentena, estando illados nos seus 

domicilios e suspenderán mentres dure este a ensinanza presencial polo un período de 14 días. O 

restante alumnado da aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá continuar coa 

asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselle unha proba de COVID nun prazo 

non superior a 48 horas para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por COVID-19. 

- 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.��

�
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2. ACTUACIÓN PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

- O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado preferentemente a 

través da aula virtual no caso das materias teóricas. O/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado 

que reforcen o contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 

- O ensino non presencial das materias instrumentais será impartido preferentemente a través de 

aplicacións de videochamadas (Skype, Jitsi Meet, Zoom). Neste caso, a viabilidade da clase online 

instrumental dependerá da conexión de alumnado e profesorado, polo que poida ser necesario adoptar 

outro sistema de seguimento do alumnado, como por exemplo o envío de videos ou audios do 

repertorio a traballar a través de plataformas web ou por medio dun pendrive no caso de conexión 

deficiente a internet.  

-No equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión ou falla de 

equipamento para que se adopten as medidas oportunas que minimicen as eventuais dificultades da 

educación realizada por medios telemáticos. 

- Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería poderá adoptar 

as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación do alumnado cando coincidan 

co tempo de suspensión. 

2.1. METODOLOXÍAS NO ENSINO Á DISTANCIA 

As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de 

ensino a distancia. Incluirase na programación o modo de proveer o dereito á educación ao alumnado 

que non poida seguir a ensinanza telemática, así como os mecanismos que o profesorado adoptará 

para asegurar o seguimento continuo do curso académico polo alumnado. 
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3. MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA 

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

planificación do retorno a actividade presencial baseado nas seguintes fases: 

⇒ 1ª. Fase – Adecuación dos espazos 

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 

- Redefinición dos circuítos de circulación interna. 

⇒ 2ª. Fase – Fomación 

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  

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

- Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico na entrada do centro 

- Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV- 2 

- Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado nas aulas e no 

centro. 

 



 

 

25 Conservatorio Profesional de Música de Tui / Escola Municipal de Música de Tui 

⇒ 3ª. Fase: Fase de reactivación  

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 do alumnado. 

4. XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

PROCEDEMENTO DE SOLICITUDES: Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao 

contexto da covid 19 nos centros de ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 a 

persoa solicitante do suposto de vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do centro 

o ANEXO III deste protocolo debidamente cuberto xunto coa documentación que deba achegar. Esta 

documentación poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao correo do conservatorio.  

Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail ao departamento de persoal 

do Concello de Tui, en espera da resolución da mesma.�Se procede, tramitarase a solicitude de 

persoal substituto reflectindo no apartado observacións a casuística.  

5. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

5.1 REGULACIÓN DE CIRCULACIÓN E DE ENTRADAS E SAÍDAS 

O obxectivo das seguintes medidas é a non aglomeración de persoas, tanto a entrada como a saída 

dos centros, debendo en todo momento garantir as medidas de distanciamento físico interpersoal.  

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.  
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A entrada no centro realizarase pola porta principal, gardando a distancia de seguridade e a saída 

farase pola porta do final do pasillo inferior.  

O centro estará sinalizado co sentido de circulación nos pasillos e escaleiras (Plan de mobilidade no 

edificio Reflexado no Anexo IV), polos cais os alumnos deberán circular de forma individual 

respectando a distancia de seguridade. Así mesmo, haberá cartelería informativa nos accesos ao 

centro, nas aulas e nos espazos comúns.�  

É moi importante que os alumnos e as alumnas aprendan que os pasillos SON ZONAS DE TRÁNSITO 

e non poidan pararse. 

5.2 CLASES COLECTIVAS 

Nas clases colectivas o alumnado deberá desinfectar previamente as mans, coa supervisión do 

profesor, entrar ordenadamente, de un en un, respectando a distancia de seguridade e deberá 

sentarse durante todo o curso na mesma cadeira. Intentarase minimizar, dentro do posible, o 

desprazamento do alumnado durante a clase.  

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

profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade, evitándose a 

formación de aglomeracións de alumnado durante a espera. 

É obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das aulas, supervisada polo mestre.  

O profesorado, antes de cada cambio de clase grupal, deberá facer a ventilación da aula (15 minutos 

como mínimo nas aulas teóricas colectivas e 5 min no resto de materias) e apuntala no modelo de 

checklist. O material compartido, no caso de que houbera, tamén deberá ser desinfectado ao inicio e 

ao final da clase.  

O material de cada alumno será individual e intransferible. A roupa e mochila deberá estar colgada no 
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respaldo da cadeira de cada alumno.  

6. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPA 

- Titorías coa familia: As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades, ambas con cita previa: 

⇒ Virtual (opción preferente) a través da plataforma que oferte a consellería no curso 20/21 ou 

outra acordada entre ambas partes.  

⇒ Presencial: para aqueles casos nas que a videoconferencia non sexa posible. Nesta 

modalidade, a reunión levarase a cabo na aula da titoría correspondente, con cita previa e 

garantido a distancia social. 

Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans. Cando 

nalgunha destas reunións sexa necesario o visionado dalgunha proba escrita, avisarase con 

anterioridade para poder facer copias da mesma e evitar a manipulación conxunta.  

- As reunións de inicio de curso: faranse de xeito presencial no salón de actos ou aulas na que se 

poida garantir o espazo mínimo interpersoal, en pequenos grupos por niveis educativos, sendo 

obrigatorio o emprego de máscara e a ventilación posterior do espazo, así como a súa desinfección.  

- Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse preferentemente, de xeito telemático. No caso 

da necesidade de facela de modo presencial, terían lugar no auditorio, garantindo a distancia de 

seguridade. 

- Reunións do Consello Escolar: estas reunións realizaranse preferentemente, de xeito telemático. No 

caso da necesidade de facela de modo presencial, terían lugar no auditorio, garantindo a distancia de 

seguridade. 

Eventos públicos: non se realizarán audicións/concertos con público polo que se tratará de realizar as 

audicións trimestrais a porta pechada, cos alumnos da materia, gravando para que posteriormente as 
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familias poidan proceder á súa visualización.  

7. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

SALA DE REPOGRAFÍA: Aínda que non é un espazo de uso educativo como tal por parte do 

alumnado, xa que é empregado maioritariamente polo profesorado para facer traballos de reprografía, 

é conveniente establecer pautas, xa que son moitas as persoas que, ao longo do día, pasan por alí. 

Será responsabilidade do usuario seguir as seguintes normas:��

• Desinfectar as mans antes de usar a fotocopiadora  

• Pasar un pano con xel hidroalcohólico polas superficies manipuladas despois do seu uso.��

• Limitar o espazo a 1 persoa.�

• Uso obrigatorio de máscara. 

ASEOS: Respectaranse os labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que estean 

sinalizados nese intre con eses distintivos non poderán ser empregados. Todos os aseos terán 

cartelería sobre o correcto lavado de mans. O usuario do aseo deberá hixienizar as mans á saída do 

mesmo.  

PASILLOS: Os pasillos so deberán ser utilizados para a entrada e saída do centro e cambio de clases. 

É moi importante que o alumnado aprenda que os pasillos SON ZONAS DE TRÁNSITO e non poden 

pararse. O alumnado deberá intentar manter a distancia de seguridade ao trasladarse de aula e seguir 

a dirección de circulación marcada no pasillo.  

8. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras 

dentro e fóra da aula. No caso de non poder�facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que 

garantan a protección individual como pode ser o uso de pantallas e mamparas. 

No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas entradas, 
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saídas e traslado polo centro, así como na hixiene de mans nos momentos de entrada ao centro, 

cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, dando sempre marxe ao 

desenvolvemento da súa autonomía.  

9. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de 

protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo ou alumnado, aproveitarase calquera 

contido para inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio 

común do cumprimento das normas. 

O profesorado deberá dispor 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. 

En cada cambio de alumno ou aula, 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. 

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 das aulas de forma a permitir 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 en cada cambio de profesor/a e dos elementos de uso común como 

teclados, pantallas, teléfono ou fotocopiadora.  

Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso á reunión non 
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presencial mediante vídeochamada ou teléfono. Se non fose posible por imposibilidade dos 

proxenitores e a reunión teña que ser presencial adaptaranse espazos exclusivos para este tipo de 

reunións onde se garantirá mediante obstáculos físicos a distancia de seguridade e o emprego de 

máscara xunto coa dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans. 

MEDIDAS E AFORO DISPOÑIBLE PARA REUNIÓNS: Tendo en conta as dimensións dos espazos 

do centro, coa fin de manter unha distancia social axeitada, empregarase a SALA DE AUDICIÓNS 

para as reunións que impliquen a participación de todo o profesorado (claustros-consello escolar...).As 

reunións de departamento realizaranse na aula asignada nos horarios tendo en conta as medidas de 

seguridade reflectidas neste plan. 

10. MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

FORMACIÓN EN EDUCACIÓN E EN SAÚDE:  Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá 

un carácter prioritario a prevención da hixiene fronte á covid-19. Seguiranse e cumpriranse as 

premisas descritas no protocolo da Conselería de Educación e Sanidade. 

DIFUSIÓN DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN E PROTECCIÓN: Empregaranse as canles de 

comunicación (páxina web do centro e correo electrónico) para a DIFUSIÓN de toda a información de 

relevancia, en especial as enviadas polas consellerías de Educación e Sanidade.  

DINAMIZACIÓN DA AULA VIRTUAL:  A inicio de curso, tanto alumnado como profesorado será dado 

de alta na aula virtual. O profesorado recibirá, por departamentos,  antes do inicio da actividade lectiva, 

unha formación sobre o manexo da aula virtual para que, posteriormente, poida xestionar a 

información accesible ao alumnado, crear tarefas, aportar material de interese para a materia e levar 

o control do seguimento do alumnado.  

Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado coñece o 

funcionamento da aula virtual e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que realizar o 
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ensino a distancia. 

11. DIFUSIÓN DO PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 

A presente versión do “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro 

que estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera 

membro da comunidade educativa. Será obxecto de difusión na páxina web do centro e enviado por 

correo electrónico aos pais, membros do Claustro e Consello Escolar.  

Deixarase a porta aberta a modificacións desta primeira versión, xa que as achegas que recibamos 

por parte da comunidade educativa poden dar lugar a melloras no presente documento. 

 

 

Tui, a 4 de Outubro de 2021 

 

O Director 

 

Rubén López López 
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ANEXO I – ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID 
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ANEXO II – FOLLA DE REXISTRO DE AUSENCIAS POR SINTOMATOLOXÍA  

REXISTRO DE AUSENCIAS POR SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CO COVID  

ALUMNADO (PROFESOR:___________________MES:______________) 

NOME APELIDOS MATERIA/CURSO ESPECIALIDADE DATA SÍNTOMA 

      

      

      

      

      

      

      

      

PROFESORADO (MES:____________) 

NOME APELIDOS ESPECIALIDADE DATA/S SÍNTOMA 

     

Asinado: 
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ANEXO III: MODELO DE SOLICITUDE PERSOAL SENSIBLE 
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ANEXO IV: PLAN DE MOBILIDADE NO EDIFICIO  
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