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INTRODUCIÓN

O presente Plan de adaptación está elaborado atendendo ás instrucións, resolucións
e protocolos publicados pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
xunto coa Consellería de Sanidade. Ten por obxecto, “crear contornas escolares saudables e
seguras mediante o establecemento das medidas preventivas, colectivas e individuais, que deben
adoptarse no inicio do desenvolvemento do curso escolar 2020/2021, tanto polo persoal docente e
non docente como polo alumnado e as súas familias, co obxectivo de protexer e previr no máximo
posible o risco de contaxio por COVID-19”. Aínda que o documento está elaborado seguindo o
modelo remitido polos organismos superiores, é certo que debido ás características particulares
dos centros de educación de ensinanzas artísticas en xeral e o noso centro en particular,
adáptanse algunhas das medidas que poden ademais ser actualizadas, modificadas, revisadas,
etc., segundo a evolución do risco sanitario e por suposto das indiciacións recibidas dende as
autoridades sanitarias e educativas.

O Plan cínguese exclusivamente ás instrucións indicadas polo que en ningún caso, o
descoñecemento e a falta de responsabilidade de cada membro da comunidade educativa dentro
do seu deber, suporá implicar nin á Dirección do centro nin a ningún membro do EQUIPO COVID
do noso centro de responsabilidade algunha que realmente se deriva de:

✓ a situación sanitaria que estamos todas e todos a sofrir,
✓ a falta de recursos (humanos e materiais) para a atención educativa
✓ as decisións políticas indicadas a nivel autonómico e estatal

Non obstante, as medidas establecidas neste Plan deseñado coas indicacións do Protocolo, non
poden garantir ó 100% a seguridade da comunidade educativa, máis que minimizar os riscos.
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PLAN DE ADAPTACIÓN
MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS
1.1 Membros do EQUIPO COVID
698137492
600435655
Coord.: 636702303

Teléfonos móbiles de contacto
Coordinadora
EQUIPO COVID
Tarefas asignadas

Dª ESMERALDA MARRA LÓPEZ, Directora
Coordinar o EQUIPO COVID
Interlocutora coa administración
Canle de comunicación coa comunidade educativa
Xestión de permisos docentes

D. ELISEO PENIN RODRÍGUEZ, Secretario
Tarefas asignadas

Xestión de personal de servizos
Xestión de material específico

D. JESÚS DOPAZO AMORÍN, Xefe de estudos
Tarefas asignadas

Aspectos pedagóxicos derivados da situación
Xestión de actividades do centro

Mª JOSÉ RODRÍGUEZ CARRERA, Vicedirectora
Tarefas asignadas

Supervisión de programacións didácticas

MEMBROS COLABORADORES DO EQUIPO COVID
MEMBRO

TAREFA

Dª ELENA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ
Profesora de violín
D. ROBERTO SEARA ABAD
Profesor de piano e Coordinador de TIC´S
D. ALEJANDRO ARES
Profesor de linguaxe musical
Dª NIEVES LLOPIS TORMO
Directora da Banda e Orquestra

Xestión da aula virtual e das ferramentas para
ensino semipresencial e online, de ser o caso.

Dª CRISTINA VÁZQUEZ
Profesora de piano

Xestión de bases de datos
Xestión de aulas colectivas teóricas e coro
Xestión agrupacións de Banda e Orquestra.
Xestión das agrupacións camerísticas.
Xestión de conxuntos e acompañamentos

1.2 Centro médico de referencia

Centro
Contacto

Centro de Súde de Xinzo de LImia
Alicia Vilanova Rumbao
Mª José Feijoó Janeiro

1.3 Espazo de illamento.
Ubicación:
Despacho de Dirección
Finalidade:
Espazo para atender ós posibles casos que se
detecten e/ou presenten sintomatoloxía COVID-19
no centro.
Características:
Saída próxima ao exterior do edificio.
Provisto de ventilación.
Espazo de aprox. 10 m2.
Dotado con: xel desinfectante, máscaras cirúrxicas
e FFP2, panos desbotables e papeleira con tapa e
pedal, contenedor de residuos biolóxicos con dúas
bolsas no seu interior.

Teléfono

988462536

1.4 Número de alumnas e alumnos por nivel e etapa
GRAO
ELEMENTAL
Curso 1º

Nº ALUMNADO

GRAO PROFESIONAL

Nº ALUMNADO

14

Curso 1º

16

Curso 2º

13

Curso 2º

9

Curso 3º

15

Curso 3º

14

Curso 4º

7

Curso 4º

4

Curso 5º

6

Curso 6º

10

1.5 Cadro de persoal do centro
Profesorado

Mantemento

9

1 limpadora

1.6 Aclaración sobre a” determinación dos grupos estables de convivencia”
O ensino que desenvolvemos no noso centro, podemos dicir, que se desenvolve de tal
xeito que é difícil falar de grupos estables.
Por unha banda, cada un dos grupos de materias teóricas e de materias grupais como
banda, orquestra, coro, conxuntos e música de cámara, está formado por alumnado de distintas
especialidades instrumentais. Por outra banda, este alumnado procede de distintos centros de
ensino obrigatorio e únicamente ven a coincidir no conservatorio unhas dúas horas á semana en
Grao Elemental e unha media de 3 horas en Grao Profesional. Polo tanto, falar de grupos estables
é incongruente no noso ensino. Procede falar de alumnado individual procedente de diversos
centros de ensino obrigatorio que coincide puntualmente nun centro como o conservatorio e que
ten asignados distintos profesores segundo a materia e distintos compañeiros.
Ao respecto das medidas que como grupo se deban tomar, remitimos aos distintos
apartados que desenvolven tanto as materias teóricas como as materias de banda, orquestra e
coro.

1.7.

Canle de comunicación para dar a coñecer ao Equipo COVID informacións varias:

a)

Os casos de sintomatoloxía compatible.
As ausencias de persoal non docente e profesorado.
A comunicación das familias co equipo COVID para comunicar incidencia e ausencia.

b)
c)

Calquera membro da comunidade educativa do conservatorio poderá achegar información
ao
Equipo
COVID
remitindoo
á
conta
de
correo
do
conservatorio
(cmus.profesional.xinzo@edu.xunta.es) ou ó 600435655 á atención da Dirección. Esta será a
encargada de trasladar a información que se detalle ao Equipo COVID. Salvagardaranse aqueles
datos protexidos de ser o caso e previamente solicitado polo interesado.
Como primeira canle de comunicación, calquera membro da comunidade educativa,
poderá achegar a información vía telefónica, chamando ao centro e solicitando falar coa persoa
coordinadora do Equipo. Non obstante, deberá, á maior brevidade posible, cubrir o documento
(Anexo) que mais se axuste á comunicación que desexa transmitir, para trasladalo ao Equipo e
para o seu rexistro. En ningún caso, a chamada telefónica suplirá o documento para traslado da
comunicación.
Na mesma liña deste punto, cómpre indicar que todas as familias e alumnado deberán
presentar o día de inicio do curso, o impreso Modelo de declaración de responsabilidade
(Anexo) de realizar ao alumno/a a Enquisa de autoavaliación da COVID-19 (Anexo), asumir o
compromiso de non envialo/a alumno/a ó conservatorio e illalo/a no domicilio nos seguintes
casos:
• Se presenta algún dos síntomas compatibles coa infección da COVID-19, debendo ademais
porse en contacto co pediatra e por en coñecemento da coordinadora do Equipo COVID a
información.
• Se algún membro co que convive presenta sintomatoloxía sospeitosa de padecer COVID-19
en cuxo caso o/a alumno/a non pode acudir ao conservatorio ata que se teña o resultado da
proba e este sexa negativo e comunicarán a información a coordinadora do Equipo.
• Se algún membro co que convive está en illamento, o alumno non pode acudir ó
conservatorio ata que remate o prazo de illamento.

2.

Rexistro de ausencias de profesorado e de alumnado

Profesorado:
Á marxe do rexistro de ausencias que como centro educativo corresponde asentar,
chequear e tramitar cada curso, no 2020/2021 e en relación cos permisos solicitados e
debidamente xustificados relacionados coa COVID-19, este centro artellará un rexistro paralelo ao
habitual de centro e que consistirá en:
• Instalación dun espazo físico e exclusivo no despacho da Secretaría do centro para o
tratamento de incidencias e permisos relacionados coa enfermidade obxecto deste Plan. Este
espazo gozará das debidas medidas de prevención e seguridade tanto no manexo de
documentación en soporte físico como de confidencialidade no tratamento de datos persoais.
• Habilitación de soporte informático paralelo para o tratamento de incidencias e permisos
relacionados coa enfermidade COVID-19. O manexo deste soporte corresponderá tanto á
administración do centro como ao Equipo directivo e/ou personas autorizadas do Equipo
COVID. O tratamento de datos respectará a confidencialidade e únicamente se empregará para
trasladar á Consellería de Educación e/ou de Sanidade a información para os fins sinalados no
Protocolo.
Alumnado:
As ausencias do alumnado á clase son recollidas polo profesorado da materia
correspondente, co propósito de proceder no momento da avaliación trimestral e final, a valorar o
rendemento académico do alumnado. No caso das ausencias derivadas da aplicación das medidas
sinaladas no protocolo, consideraránse xustificadas e aínda que non é preciso a presentación do
xustificante do facultativo tal e como recolle o protocolo, sí deberá de achegarse o documento
debidamente cuberto e asinado polas familias para traslado de información tanto ao Equipo
COVID como á Consellería (tal e como se recolle no protocolo). (Anexo)

3.

Comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas (procedemento)

Tal e como se recolle no Protocolo, nun dos puntos do epígrafe 2.1 de medidas básicas,
establecese que “Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática específica
para a comunicación dos posibles casos detectados e para o subministro de información. A canle
que se implante (aplicación eduCovid) será utilizada polo centro educativo para notificar os casos
ou para a identificación dos contactos próximos, coas debidas garantías de protección de datos. A
información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria.
Polo tanto, unha vez recibido no centro, o documento notificando a incidencia procederase ao seu
traslado a través da canle informática enriba citada.

Principio sanitario básico e Enquisa de valoración

4.

Persoal docente e non docente
Deberá realizar, antes da chegada ao centro, a autoenquisa diaria (anexo 4 e 5) de
síntomas, para comprobar, no caso de que os haxa, que son compatibles cunha infección por
SARSCoV- 2.
Ante a aparición de sintomatoloxía compatible no persoal non docente e profesorado:
•
•
•
•

Non acudirán ao centro educativo
Chamarán ao seu centro de saúde de referencia ou facultativos da mutua
Chamarán a algunha das persoas membros do equipo COVID.
Chamarán ó resposable de persoal do Concello de Xinzo de Limia

Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo domiciliario. Ao porse en contacto
co seu centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos da mutua, serán os que valorarán a
sintomatoloxía e prescribirán a realización do test diagnóstico ou proba PCR en 24 h., ou test de
saliva, se o consideran.
Alumnado
Antes de vir ao centro
Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais)
deberán realizar, antes da chegada ao conservatorio, a autoenquisa de síntomas (anexo 3), para
comprobar, no caso de que os haxa, que estes son compatibles cunha infección por SARSCoV- 2.
No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa:
• O alumnado non acudirá ao centro,
• el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia.
• Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, abondará
co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais.
No centro
Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARSCoV-2 nun alumno/a,
durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo:
• Contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á
maior brevidade.
• 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, contactará co PAC onde será avaliada a solicitude do test diagnóstico.
• A persoa que recolla o alumno deberá cubrir o Formulario de recollida de alumno, no cal se
compromete a porse en contacto co seu centro de saúde. (Anexo apartado 6)

Para todas e todos:
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 e no caso de algún illamento ata que remate o prazo de
illamento. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora
COVID do centro.

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1.

Medidas xerais

A información, difusión e promoción das seguintes medidas levarase a cabo de xeito moi
específico, de tal forma que se incidirá regularmente no beneficio e interese que o seu coidado e
cumprimento suporán non só para o entorno da comunidade educativa, senon tamén para toda a
poboación.

1.1.- Medidas de prevención da transmisión da infección:
•
•

•

•
•

•

Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.
Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo
menos 40 segundos, ou con solucións hidroalcohólicas, durante polo menos 20 segundos, no
seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón
Á entrada e saída do centro, atendendo ao protocolo publicado dende as Consellerías de
Educación e Sanidade poderá esixirse a todas as persoas (persoal do centro, familias e
visitantes) a realización da hixiene de mans con verificación visual do seu correcto
cumprimento, prestando especial atención a esta tarefa nos primeiros días do curso polo seu
carácter educativo. No caso do alumnado verificarase a realización unha vez entren na aula.
Instalación de dispensadores de solución hidroalcohólica e panos debotables nas aulas,
entrada e en espazos comúns.
Xerar a dinámica para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia (momentos
previos ás clases, entrada no centro, cada vez que van ao aseo) ademais de medidas de
educación sanitaria.
Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de hixiene respiratoria:
o Ao tusir ou esbirrar, deberase manter a máscara ou ben tapar a boca e o nariz
cun pano de papel que se desbotará nunha papeleira con tapa, ou ben facelo
contra a flexura do cóbado.
o Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar
secrecións respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con
posibilidade de estar contaminados, así como antes e despois de usar os aseos.

o Manter a distancia física recomendada tanto nos períodos de actividade como
na entrada e saída, así como nos tempos de intercambio de clases de ser o caso,
sen prexuízo do establecido de 1,5 m. como mínimo para as aulas ou de 2 m. nos
espazos comúns.

Neste senso, se por algún motivo puntual non puidera respectarse
esta distancia, retirarase o mobiliario non indispensable que
diminúa a superficie útil da aula para tentar obter o máximo
distanciamento posible e en todo caso garantir un mínimo dun
metro e medio.

1.2.- Uso da máscara no centro:
Tal e como recollen as instrucións xerais e as específicas relativas
ao ensino que se oferta no Conservatorio, o uso da máscara será
obrigatoria en todo o centro.
Atendendo ás características específicas de cada instrumento e das
materias impartidas, o seu uso poderá flexibilizarse durante as
clases (vento). Neste senso o plan de adaptación contén
específicamente varios puntos para cada familia de instrumentos e
para materias diversas nos que precisamente o uso da máscara
aparece como norma de obrigado cumprimento.
O Alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a
obriga de usar máscaras fóra das aulas, nas circulacións polos
espazos comúns (corredores, baños, escaleiras, etc), nas entradas e
saídas ao centro. O alumnado terá que vir provisto de máscara antes de entrar no centro e terá a
obriga de traer un reposto, así como un estoxo, sobre ou caixa, para gardar a máscara no caso dos
instrumentos de vento, para o momento no que o teñana que quitar.

1.3.- Materias, equipos, instrumentos musicais
•
•

•

•
•
•

2.

O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas
compañeiros/as.
Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou material de
oficina) deberán ser usados só pola persoa titular do posto e, de non ser posible,
desinfectaranse adecuadamente antes de ser empregados por outra persoa.
As ventás, portas, persianas, dispositivos de funcionamento da iluminación, os proxectores,
e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado, coas
medidas de seguridade e hixiene que proceden.
Os usuarios dos espazos de atención ao público non poderán empregar en ningún caso os
equipos informáticos, material de oficina e ou outros materiais de uso habitual no centro.
O profesorado debe evitar na medida do posible os espazos de traballo doutros membros
da comuidade educativa, como Conserxería e Secretaría.
Os instrumentos musicais, no caso de precisarse o seu préstamo dentro do centro, deberá
ser desinfectado e non poderá ser utilizado durante as 72h posteriores ao seu último uso,
aínda que a dirección do centro xunto co claustro de profesores, decidiron que no presente
curso, mentres non mellore a situación sanitaria , non se van prestar os instrumentos de
vento do conservatorio, xa que no se pode garantir as medidas de seguridade.

Medidas para o desenvolvemento das materias teórico/prácticas
2.1.

Estructura e colocación:

Básicamente todas presentan unha estrutura rectangular ou cadrada e son os seus
elementos pizarra en parede, piano, mesa profesor, armario e mesas alumnado. Os grupos están
organizados entorno a unha ratio de 10 alumnos máximo.
Nas materias teóricas o alumnado disporase sentado en pupitres, colocados en liñas e
todos orientados nun mesmo sentido, mirando cara a dirección do posto do/a profesor/a
respectando unha distancia de polo menos 1,5m entre cadeiras. Evidentemente, cando o tamaño
da aula o permita, adoptarase a maior distancia posible entre pupitres.
Para marcar a situación de cada pupitre instalaranse no chan marcas de referencia (en
todas as aulas que o requiran).
Ademais instalaranse mamparas protectoras en todas as aulas.
2.2.

Duración das clases, entradas e saídas

As clases dunha hora terán unha duración de 45 minutos. As de 30 min. de 25 min e as de
hora e media, hora e 15 min. e organizarase do seguinte xeito:

O alumnado deberá estar preparado ás horas en punto na praza da entrada do cetro sen
formar aglomeracións. Os 5 primeiros minutos dedicarase a entrada, circulación e unha vez dentro
da aula, limpeza do mobiliario a usar e ventilación. No minuto 5 comezará a clase, e no minuto 50
pararase a actividade lectiva para abrir fiestras e completar os 15 min de ventilación así como dar
tempo para recoller e limpar e desinfectar o mobiliario e material usado, cambio de clase ou saída
do centro do alumnado, previo a entrada de alumnado novo.
• En todos os cambios de clase haberá dous profesores asignados para controlar que se
cumplen as normas para as entradas e saídas do centro.
• A chegada á clase será o mais puntual posible.
• Deberase respectar o circuito establecido neste plan de adaptación.
• Evitarase a espera diante das portas das aulas e as aglomeracións e grupos.
• A saída das aulas será organizada polo profesorado da propia clase respectando as
medidas establecidas e indicadas.

2.3.

Material do alumnado

Na aula, o alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co
resto dos/as compañeiros/as.
Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo.
Recoméndase que no caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno/a desinfecte o común
antes de cada uso.
No presente curso retiráronse os percheiros común, recomendándose pór o anorak,
plumífero ou chaqueta na propia cadeira e as mochilas e bolsas no estante da parte inferior da
cadeira. Se o alumnado levara consigo instrumentos, colocaraos o máis próximos a súa cadeira ou
seguirá as instrucións do profesor/a na aula.

2.4.

Limpeza e hixiene

No momento de entrada á aula ou no caso de cambio de aula, o alumno desinfectará as
mans, collerá dous panos desbotables do dispensador de papel e dirixirase o seu posto na aula.
Antes de sentarse o profesor aplicará desinfectante en mesas e cadeiras, para que o alumno con
un dos panos limpe o seu mobiliario. Unha vez rematada a clase e tendo todo recollido, o profesor
volverá pulverizar o desinfectante e co segundo pano limparán a mesa e cadeira. Mentres o
profesor encargarase de desinfectar o seu posto se ten que abandonar a aula. Esto no caso das
materias colectivas teóricas, nas individuais o profesor procederá a limpeza do espacio de acción
do instrumentista, atril, mampara, mesa, cadeira, chan, e mobiliario colindante de ser preciso.
Os primeiros días, nos primeiros minutos lembrarase os protocolos de hixiene e contacto
social.
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.

É obrigatoria a hixiene de mans nas entradas as aulas e nas saídas do centro.
O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe
de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. Implicárase ao alumnado
na concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo.

2.5.

Aspectos académicos

Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais
con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material, e facilitarase o material
necesario telemáticamente para non ter que intercambiar fotocopias.
En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e
minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que o alumnado estea encarado a
unha distancia inferior a 1,5 metros.

3.

Medidas para o desenrolo das materias de Banda, Orquestra, Coro, Conxuntos e Cámaras
3.1. Estructura e colocación:

A colocación dos grupos está organizada según as distancias de seguridade indicadas
atendendo á tipoloxía de instrumento. As ratios oscilan entre os 2/6 en Conxuntos e Cámaras,
9/10 en Banda e Orquestra e de 12 en coro, en todos os casos as aulas e salas nas que se
desenvolverán os ensaios disporanse mantendo as distancias e todas as medidas de seguridade.
Neste senso, cómpre indicar que se modificaron os espazos previstos nun principio para poder
atender as distancias mínimas esixibles establecidas polas autoridades educativas e sanitarias
como na Aula 9 que mudou o espazo de butacas quedando exclusivamente con cadeiras, atrís e
instrumental específico, cunha distancia de 3 m, xa que vai ser una aula utilizada para Banda –
Orquestra.
3.2. Duración das clases, entradas e saídas:
• Duración de 45’ nas materias de 1 h., de 1’15 h nas de 1’30 h e de 25 min nas de 30 min.
• A chegada á clase será o mais puntual posible e en todo caso seguiranse as instrucións do
persoal do centro asignado a tal fin. Evitarase a espera diante das portas das aulas e as
aglomeracións.
• Deberase respectar o circuito establecido neste plan de adaptación.
• A saída das aulas será organizada polos directores da agrupación e do profesorado
encargado das entradas e saídas: sairán ordenadamente da sala, abandonarán o centro ou ben
trasladaranse a outras dependencias se teñen clase.

3.3. Material
O alumnado gardará o seu material mantendo a distancia de seguridade para evitar o contacto
co resto dos/as compañeiros/as.
•

•

Deste xeito, no caso das grandes agrupacións referidas neste punto, os estoxos dos
instrumentos, anoraks, mochilas... serán depositados ao carón ou debaixo das cadeiras, de
ser o caso, e mantendo a separación.
Alumnado accederá exclusivamente á aula de ensaio co instrumento, accesorios
imprescindibles e partituras así como máscara.

•

AGRUPACIÓNS C O N VENTO
Bandas / M. de cámara / Conxuntos
Distancia mínima
Máscara

Limpeza

Formacións de vento exclusivamente: 3 m.
Formacións mixtas: 3 m.
Obrigatoria mentres non se estea tocando os instrumentos de vento
Obrigatoria constantemente nos resto de instrumentos nos grupos mixtos
Deberá traer unha de reposto.
Neste curso, a limpeza de instrumentos de vento en ningún caso se levará a cabo
na sala., senón na casa, debido a non poder facelo con seguridade nas aulas.

AGRUPACIÓNS DE CORDA, PIANO, ACORDEÓN E GUITARRA
Orquestras /M. de cámara /Conxuntos
Distancia mínima

1,5 m.

Máscara

Obrigatoria.
Deberá traer unha de reposto.

Limpeza

A limpeza de instrumentos en ningún caso se levará a cabo na sala, a excepción
dos pianos que se desinfectarán despois de cada uso

CORO
Distancia mínima

3 m.

Máscara

Obrigatoria.
Deberá traer unha de reposto.

Limpeza

A facer a clase con mascarilla limparase a cadeira usada como outra materia teórica

4.

Medidas para o desenvolvemento das materias instrumentais (carácter xeral individual)
4.1.

Instrumentos de Vento

A limpeza de instrumentos de vento en ningún caso se levará a cabo na aula, sendo nas
casas do alumnado. Deste xeito consideraranse elementos como empapadores, fregonas,
recipientes con solución desinfectantes, fieltros nas campás… Ademais, dentro da aula
instalaranse mamparas de protección. A distancia de seguridade establecida para estos
instrumentos é de 3 m, sempre e cando non se faga uso de elementos de protección (a mesma
mampara), en cuxo caso poderá reducirse.
A duración da clase non excederá en ningún caso dos 50 minutos.
Ó remate de cada clase desinfectarase a zona de acción do instrumento, mesa (s), silla, atril,
mampara, espello, chan…

4.2.

Instrumentos de Corda frotada e pulsada

A distancia de seguridade establecida para estos instrumentos é de 1,5m, sempre e cando
non se faga uso de elementos de protección tipo mamparas, en cuxo caso poderá reducirse.
A duración da clase non excederá en ningún caso dos 50 minutos.
Ó remate de cada clase desinfectarase a mesa, silla e atril do alumno.

4.3.

Instrumentos de Tecla

A distancia de seguridade establecida para os instrumentos destes bloques é de 1,5m,
sempre e cando non se faga uso de elementos de protección, en cuxo caso poderá reducirse.
A duración da clase non excederá en ningún caso dos 50 minutos.
Ó remate de cada clase desinfectarase a mesa, silla do alumno e o instrumento.
As aulas precisas estarán dotadas con dous pianos para poder afrontar a docencia desta
especialidade cun mínimo de rigor. Cómpre lembrar que o departamento de piano traballa nunha
triple liña afrontando a docencia da especialidade, a materia de conxunto de piano a catro mans e
o servizo de piano acompañante. As dúas primeiras liñas de traballo condicionan, neste momento
de crise sanitaria, desa dotación cun segundo instrumento e o servizo de piano acompañante
como medida extraordinaria coa dotación dalgunha pantaia de metacrilato para acompañamento
de instrumenistas (tipo vento).
Para o desenvolvemento das clases seguiranse as medidas de prevención e protección
xerais e ó remate da clase limparase con productos debidamente autorizados, o espazo, materiais
e instrumento que puideran empregarse durante o desenvolvemento da mesma.

5.

Identificación de espazos ou salas para asignar grupos

As materias que poden xerar certa dúbida son as grandes agrupacións e as materias de
Conxunto e Música de cámara. A este respecto pode consultarse o apartado específico que
desenvolve estas especialidades. Non obstante, xa se tomaron as debidas medidas de
restruturación e división de grupos que levaran a cabo os ensaios en espazos amplos como son o
Salón de Actos “Ángel Cocho” da Casa de Cultura (anexa ó conservatorio) e a Aula 9 (Sala de
Audicións), así como a formación telemática e os ensaios parciais noutros espazos nos que do
mesmo xeito se respectarán as distancias e medidas de prevención e seguridade.

6.

Medidas para alumnado con NEE

En xeral, podemos dicir que o alumnado que se poda englobar dentro deste enunciado é
escaso (por non dicir nulo). Non obstante, no momento da redacción deste plan de centro e en
cumprimento da obriga, que como centro de ensino público, nos corresponde facer, deixamos
constancia dunhas pequenas medidas específicas para, de ser o caso, telas en conta co alumnado
que corresponda.
No caso de que o alumnado non tivera autonomía, organizarase o acompañamento deste
nas entradas, 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.
Destinarase, de ser o caso, un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a
desinfección como medida de prevención de risco.
Dado que as ensinanzas profesionais non contan cun departamento de orientación para a
detección das necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención,
as familias deberán contactar coa dirección do centro para informar, trasladar, xustificar, etc.,
calquera tipo de atención extraordinaria que se puidera precisar.

7.

Titorías coas familias

Según se estea a desenvolver a actividade docente no centro, poderán contemplarse as
seguintes modalidades:
Modalidade non presencial:
Sera a recomendable. Mediante chamada telefónica ou ben a través de videoconferencia.
Modalidade presencial:
A titoría poderá desenvolverse na aula do profesor/a e atendendo ás medidas de prevención e
seguridade establecidas: hixiene, máscara, distancia. Darase esta circunstacia, no case de que sexa
solicitada pola familia e o profesor o considere oportuno.

Se o profesorado se encontra físicamente no centro, aínda que a familia do alumnado
obxecto da titoría poda non estalo, o centro habilitará os mecanismos para poder realizala coas
debidas medidas de confidencialidade. Non obstante, calquera que sexa a modalidade de titoría,
esta deberá solicitarse previa cita e coa debida antelación (mínimo tres días).

8.

Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro.

Familias
Dependendo do sector que deba comunicar coa familia e persoas alleas xunto coa
prioridade do asunto motivo da comunicación, empregaranse distintos medios. Resumindo
podemos dicir que o centro conta con varios sistemas de transmisión e comunicación en ambos
sentidos coas familias e o alumnado. Unha delas é a app Whatsapp que se emprega especialmente
para todas as cuestións relacionadas con notificacións de calqueira índole. Por outra banda
usarase google Suite para Educación para as comunicación e actividade académica e pedagóxica
entre o profesorado e as familias.
Na liña do punto anterior referida á difusión das actividades do centro, matrícula e
informacións culturais diversas, están as redes sociais do centro. Tamén estas se poden usar como
vehículo de transmisión de información, e non nos esquecemos do correo electrónico do centro
tamén como medio de intercambio de información e traslado de documentación de ser o caso.
Outro persoal (Provedores, visitantes...):
Dependendo do servizo que se precise no centro e o motive da comunicación, empréganse
distintos medios:
• Para provedores e mantemento, teléfono e correo electrónico.
• Para visitantes, correo, teléfono e cartelería a pé de centro.
• Para persoal doutras administracións, teléfono e correo electrónico.

9.

Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

O Plan de adaptación, unha vez aprobado, estará a disposición de calquera membro da
comunidade eductiva e será publicado na web do concello.
De ser pedida unha copia física, achegarase coas debidas medidas de prevención.
Paralelamente achegarase copia ao Presidente da ANPA do conservatorio para a súa distribución
como enlace secundario e mediador coas familias.

MEDIDAS DE LIMPEZA
1.

Asignación de tarefas ao persoal de limpeza.

Farase unha limpeza diaria de todo o centro, con especial incidencia nas zonas de uso
común e nas superficies de contacto máis frecuentes como pomos de portas e xanelas, mesas,
computadores, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, percheiros, e outros elementos de similares.
Realizarase unha limpeza e desinfección das instalacións polo menos unha vez ao día,
reforzándoa naqueles espazos que o precisen en función da intensidade de uso.
Limparanse adecuadamente os aseos en función do uso e, polo menos, DÚAS veces ao día durante
a xornada lectiva.
Vixiarase a limpeza de papeleiras, de maneira que queden limpas e cos materiais
recolleitos, co fin de evitar calquera contacto accidental.
Realizaranse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, portas e ventanas abertas e por
espazo de polo menos 15 minutos ao comezo da xornada, ao finalizar e entre clases, sempre que
sexa posible e coas medidas de prevención de accidentes necesarias.
Cando as condicións meteorolóxicas o permitan, manter as xanelas abertas o maior tempo
posible.
2.

Distribución horaria do persoal de limpeza

DISTRIBUCIÓN HORARIOS LIMPEZA
TURNO DE MAÑÁ
12:00
Limpeza completa de todo o centro

3.

TURNO DE TARDE
17:30 - 18.00
19:00 – 19:30
Desinfección de aseos
Reforzo das zoas de uso común, sobretodo as
superficies de contacto máis habituais

Material e protección para a realización das tarefas de limpeza
• Productos xenéricos de desinfección: xabóns, desinfectantes e lixivias.
• Productos específicos que permiten a limpeza dos instrumentos musicais de uso
compartido (pianos…)
• Proteccións: luvas, máscaras

4.

Cadro de control de limpeza dos aseos, oficinas, espazos común e aulas

Unha vez en horario de mañá, e dúas veces en horario lectivo (de tarde). (Anexo 7)

5.

Determinación dos espazos para a xestión de residuos

As bolsas das papeleiras son diariamente extraídas e depositadas nos contedores de uso
público situados diante do centro. Seguirase o mesmo procedemento con este tipo de material.
Os residuos susceptibles de ser transmisores de coronavirus depositaranse, tal e como
indica o protocolo, en doble bolsa.

MATERIAL DE PROTECCIÓN
Rexistro e inventario do material do que dispón o centro
Todo o material que se merca coa finalidade de ofrecer medidas de prevención para todo o
persoal e alumnado respecto da enfermidade do COVID-19, queda r inventariado polo Secretario.
1.

Determinación do sistema de compras do material de protección
Priorizando o tema de saúde, o conservatorio, dentro das medidas do posible, atende a
demanda de cada profesor/a que, a través dos seus Xefes de departamento, traslada a petición
oportuna. Tal e como se recolle no decreto correspondente e analizado o inventario e a
distribución e gasto de material COVID no centro, dende a dirección solicitarase ó Concello o
preciso coa debida atención á lexislación vixente
2.

Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición
O Secretario, unha vez rexistrado e inventariado o material recibido, a través dunha
plantilla de distribución, depositará o material en espazos específicos según o persoal que o vaia a
recoller. Para solicitar a reposición dun produto deberase enviar a solicitude correspondente á
dirección e/ou secretaría do centro. No almacén, estarán depositados os productos dos que este
sector maioritariamente fará uso. Este sector, que será o encargado de dispor directamente dunha
parte substancial de él, deberá asinar a recollida e o destino daqueles produtos que polo seu uso e
prezo específico así se lle indiquen. En canto os productos directamente relacionados coa
desinfección e limpeza de instrumentos, será o profesorado o que deberá solicitar ó secretario
estes productos. A relación básica de productos:
• Auga, xabón e papel para o secado de mans.
• Xeles e sprays hidroalcohólicos.
• Productos específicos para desinfección de instrumentos.
• Productos de desinfección básicos.
• Papeleiras con tapa e pedal con dobre bolsa.
• Panos desbotables de papel.
• Depósito residuos ou outros restos potencialmente contaminados.
• Máscaras cirúrxicas e máscaras FFP2 para Aula COVID
• Máscaras hixiénicas para o profesorado.
• Pantaias
• Mamparas adaptadas según a tipoloxía dos instrumentos.
3.

PLAN DE CONTINXENCIA
1. Xestión de gromos no centro
O Plan de Continxencia do Conservatorio profesional de música de Xinzo de Limia 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.
Tal e como se recolle no protocolo ante os posibles casos de gromos seguiremos as
seguintes instrucións recollidas no que chamaremos PLAN DE CONTINXENCIA:
1.1- Actuacións previas ante a aparición dun gromo
•

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que:
o presenten síntomas compatibles co COVID-19
o se atopen en illamento
o se atopen en período de corentena domiciliaria por padecer a enfermidade
o convivan cunha persoa en illamento
o convivan cunha persoa diagnosticada por COVID
No caso das persoas que se atopen en illamento ou convivindo con un illado, non
poderán reincorporarse ás clases ata o remate do seu propio período de illamento ou do
período de illamento do convivinte, aínda da existencia de unha PCR negativa tanto propia
como do convivinte. Debemos contemplar todas as casuística posibles e elevar ó máximo
as precaucións, xa que hai moitas materias que pola súa natureza (individuais de vento,
música de cámara, conxuntos, banda…) o alumnado debe retirar as súas mascarillas polo
que aínda tendo activo o resto de medidas de seguidade expostos no protocolo, debemos
minimizar a posibilidade de contaxio limitando ó máximo a asistencia de persoas en risco
ou dúbida, pola seguridade de toda a comunidade educativa.
• Diante dunha persoa que desenvolva síntomas compatibles con COVID-19 no centro
educativo seguirase o protocolo de actuación do centro previamente elaborado:
o Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de illamento (Despacho
Dirección) destinada ao efecto ata a recollida por parte da familia. Esta dispón de
adecuada ventilación, xel hidroalcohólico e papeleira con tapa de pedal. Será necesario
contactar coa persoa responsable do manexo da Covid-19 no centro educativo e cos
familiares ou titores.
o A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de protección
adecuado: máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva.
o De forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a teña unha exención
para o uso da máscara por xustificación médica e non usa máscara, a persoa
acompañante usará máscara FFP2 sen válvula (KN95), ademais dunha pantalla facial. Na
eventualidade de que non houbese dispoñibilidade de máscaras KN95, poderá utilizarse

unha máscara cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da utilización da pantalla.
Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa Covid-19, os
restantes casos agardarán acompañados por persoal do centro educativo tendo en conta:
• Se é un caso mais, agardará na Sala de Profesores (dotada co material da Sala de
illamento).
• En calquera caso, manteranse as distancias e medidas de protección.
• A persoa que utilice a FFP2 deberá estar formada na utilización dos equipos de protección
individual e no seu refugallo.
O centro contará cun stock deste material para as situacións nas que se requira para a
atención dun caso sospeitoso.
• 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/A traballador/a 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.
• No suposto da aparición dun caso, nun centro educativo tanto sexa do alumnado,
profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19, a
petición dos servizos de saúde a través de EduCOVID, incluirá na aplicación informática a
información prevista do eventual afectado/a relativa aos contactos estreitos, dos
compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen sexa persoa próxima
vencellada ao centro educativo.
• A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta
telefónica co seu pediatra para que avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico.
• 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 gromo.
• A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación, a través do Grupo de
Coordinación e Seguemento da Pandemia determinará en cada caso o número de persoal e
alumnado afectado e a duración das medidas de corentena o que se comunicará ao equipo
COVID do centro para a súa comunicación á comunidade educativa, sen prexuízo da
información que sexa facilitada pola autoridade sanitaria.
• 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.
• 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
corentena de polo menos 10 días a todas as persoas consideradas de contacto estreito.
• 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.
2. Escenarios no suposto dos gromos. Actuacións no período de actividade lectiva non
presencial.
A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun
grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, dun
nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na ”Guía de
actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e co “Protocolo de
actuación da Consellería de Sanidade en materia de Saúde Pública en relación con illamentos e
corentenas para a prevención e control da infección por SARS-Co-V-2” publicada por Orde da
Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos seguintes supostos:
•

•

•

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 corentenados 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.
En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e
niveis educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de
corentena da totalidade das persoas que conforman unha aula, das que conforman un
nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade
das persoas que integran un centro educativo. A medida será proposta pola Autoridade
Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia, previsto no
punto 10.1 do protocolo.

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 estreito 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. O ensino non presencial será impartido polo
profesorado ordinario do alumnado preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. O
profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito
virtual a través dos contidos disponibles ben achegados polo profesorado o ben os que poña a
disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que
reforcen co contido da materia ou a avaliación continua da mesma.
O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión o falla de
equipamento para que a consellería adopte 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.
Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado coñece o
funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que realizar o
ensino a distancia.
A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesorado e alumnado) terán que estar plenamente
operativos e funcionando ao finalizar o mes de outubro. É recomendable que os/as do alumnos/as
estean familiarizados coa contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual.
Crearase tamén un usuario na aula virtual para o/a inspector/a do centro con permiso de acceso a
todos os cursos virtuais e facilitaráselle a dito/a inspector o seu usuario e clave.
Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo
ou centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial. O Grupo
de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará o
retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro.
Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas
as seguintes medidas:
• Con respecto á actividade docente: Continuar co ensino a distancia a través da aula
virtual e na franxa horaria que o alumno/a tiña asignada. Segundo a materia ou
especialidade instrumental que sexa, poderán flexibilizarse os contidos programados
e programaranse actividades paralelas que poidan complementar a formación.
• Con respecto á actividade administrativa: tentarase continuar atendendo os servizos
habituais coa implantación do teletraballo.
• Con respecto ás reunións do persoal docente: manterase a actividade semanal,
mensual e trimestral a través de videoconferencia ou telefónicamente en todos os
órganos colexiados ou de natureza colexiada.

3. Medidas para o reinico da actividade lectiva presencial
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 do alumnado incluído en cada fase. O modelo a aplicar correspóndelle á Consellería de
Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade.
Sen prexuízo das medidas xenéricas establecidas no protocolo aprobado polas consellerías
de Educación e Sanidade o centro ten previsto as seguintes fases de reincorporación:
Fase 1: Adecuación dos espazos
Duración: variable; en principio será dunha semana.
Nesta primeira fase, previa ao reinicio da actividade, o equipo COVID do centro establecerá as
actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias e educativas.
Obxectivos:
✓ Analizar a situación dos espazos e as súas posibles novas necesidades.
✓ Adecuar a distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma que se
consiga unha distancia de máis de 1,5 metro entre eles.
✓ Valorar e redefinir, de ser o caso, os circuítos de circulación interna.
✓ Revisar a organización das entradas e saídas para que se realicen de forma graduada.
Fase 2: Formación de pequenos grupos
Duración: 1 semana. A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 50 %.
Obxectivos:
✓ Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización de
máscara e de hixiene de mans.
✓ Definir uns obxectivos que deben ser cumpridos para pasar de fase.
✓ Utilizar os espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro.
✓ Informar ao alumnado das posibles novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV-2
Fase 3: Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos
Duración: 1 semana
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%. Nesta fase o alumnado
continuará formándose nas medidas de hixiene e distanciamento físico.
Obxectivos:
✓ Establecer criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma progresiva.
✓ Continuar coa aprendizaxe das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de
implicados.

Fase 4: Fase de reactivación
Duración: 1 semana
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100% se fose posible manter
dentro da aula as distancias.
Nesta fase xa todos os/as alumnos/as coñecen as medidas necesarias no período de pandemia.
Obxectivos:
✓
✓

4.

Reforzar e fomento de hábitos aprendidos.
Dispór en puntos estratéxicos de información visual clara para o alumnado.

Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa

A DIRECCIÓN DO CENTRO (ou persoa en quen delegue).

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE
1. Procedemento de solicitudes

Unha vez a persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, dirixa a
súa solicitude co documento específico debidamente cuberto á dirección do centro e vía correo
electrónico e na que exprese que concorren as causas para considerar o/a traballador/a como
grupo vulnerable e susceptible de ser considerado persoal sensible, a dirección do centro
elaborará o informe establecido no protocolo que será trasladado á Xefatura territorial vía correo
electrónico e vía correo ordinario co debido asentamento no rexistro do centro

2. Modelo de solicitude para a determinación de persoal especialmente sensible

Ver Anexo 8
3. Modelo de certificación de condicións de seguridade no centro educativo

Ver Anexo 9

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
1. Entradas e saídas

Todas as persoas que accedan ao centro educativo deberán facer uso das alfombras
hixiénicas ou felpudos impregnados da disolución desinfectante, dispostas na entrada ao
mesmo.
Estarán á disposición dispensadores xabonosos e/ou de solución alcohólica
desinfectantes para as mans, en número e disposición suficientes nos lugares de traballo, na
entrada do centro, aulas, despachos e espazos comúns, incluídos os baños e aseos.
No presente curso 20-21 non se permitirá o acceso ó centro os pais/nais/titores, e por
extensión permanecer no hall. Excepcionalmente (e gardando distancia e medidas de prevención
e protección), só un acompañante por alumno/a en casos imprescindibles que poidan presentar
mobilidade reducida e/ou que porten instrumentos grandes e de peso.
Só se permitirá o acceso polo tempo xusto de traer e/ou recoller ao alumno se fose
necesario.
Poderase cada día solicitar DNI de acceso, documento declaración de ausencia de
sintomatoloxía e contacto, e control de hixiene.
2. Circulacións no centro educativo

Anexo 10

3. Cartelería e sinaléctica

No hall:
✓ Sinalización informativa
✓ Cartelería xeral coas normas de acceso e medidas.
En todos os corredores:
✓ Marcas de distancia e invitación a gardar a mesma
✓ Frechas indicativas do circuito a recorrer en ambos cores.
✓ Cartelería de acceso individual aos aseos, hixiene de mans.
Nas aulas:
✓ Colocación de puntos de vinilo donde deben ir as sillas, atrís.
✓ Cartelería específica de normas de aula.
Como norma xeral, e coa fin de prevenir posibles contaxios, a entrada e saída do centro
organizarase polo persoal do centro destinado a tal fin, así como o tránsito polos corredores e
andares.
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4. Asignación do profesorado encargado da vixiancia

O profesorado estará organizado pola Dirección e a Xefatura do centro, a través das
gardas e horas disponibles do profesorado nas franxas horarias de máxima concentración de
alumnado no centro, non sendo en ningún caso inferior a 2 profesores por cambio de hora.
O seu labor desenvolverase principalmente nos corredores vixiando que se respecten as
medidas de distanciamento, aseos, máscaras… e colaborando co resto de profesores na entrada
e saída do alumnado.

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPA
1. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva

Durante o primeiro trismestre non se organizaran actividades que implique a xuntaza de
alumnado e familiares. É dicir, ás actividades que podan desenvolverse noutros espazos, o
alumnado interesado poderá asistir libremente e baixo a resposabilidade da cada familia. O
conservatorio en ningún caso organizará saídas como actividade de centro na que o profesorado
se responsabilizaba da custodia do alumno/a. Non obstante, a medida que avance o curso, se a
situación sanitaria o permitise, poderase organizar unha actividade complementaria sempre e
cando fose de máximo interese para o alumnado.

2. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar:

Coa debida antelación, a asociación de pais e nais pode solicitar e dispór das instalacións
e medios dispoñibles do centro para as súas reunións. Deberán facelo respectando as normas de
acceso establecidas polo centro e descritas no plan de adaptación para todos os usuarios.
Ademais os asistentes a ditas xuntanzas deberán asinar o documento de non asistir con ningún
tipo de sintomatoloxía COVID así como non estar en contacto con persoas que poidan estar
contaxiadas.
CONSELLO ESCOLAR
As reunións de Consello Escolar, realizarse preferentemente de modo telemático e, se
fose preciso polo interese dos temas a tratar, de xeito presencial, en calquera das salas do centro
que garantan distancia de seguridade, e coas debidas medidas de protección, prevención, etc.
por parte dos seus compoñentes.
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3. Normas para a realización de eventos

Entendendo por eventos, esencialmente, os concertos e audicións que se celebran no
conservatorio enmarcados tanto no plan de actividades de centro como nas programacións
didácticas de cada especialidade instrumental e descartando a asistencia a actividades fora do
centro, establecemos que neste curso, mentres a situación sanitaria continúe nos mesmos
términos, non se celebrarán as audicións e concertos previstos anualmente.
As actividades de centro, competencia da Vicedirección e, de ser o caso, da Dirección do
centro quedarán condicionadas a organizarse sempre que se autorice a súa realización dende os
organismos superiores e podan respectarse as medidas establecidas de prevención e seguridade
que procedan (aforo da sala, distancia interpersoal, mascarilla, horarios,etc.)
4. Secretaría. Servicios de atención al público

Os servicios de atención ao público priorizarán esta atención mediante mecanismos de
sistema telefónico e/ou telemático.
A protección das persoas debe primar sobre as xestións e trámites a realizar, polo tanto, débense
garantir as medidas necesarias, esencialmente a distancia interpersonal de seguridade. No seu
defecto, procederase a combinar diferentes medidas de protección, sendo prioritaria a frecuente
hixiene de mans en cada actuación administrativa.
Para a entrega e recollida de documentación, disporase de bandexas e/ou recipientes
donde deposítalo e deberanse seguir en todo momento as indicacións do persoal de
administración.
É aconsellable dixitalizar e informatizar o máximo número de procedementos co obxecto
de evitar a manipulación de documentos en papel e outros materiais.
Respectaranse os circuitos de entrada e saída aos espazos de administración coa fin de
evitar, na medida do posible, o cruce interpersonal. Estas visitas deberán ser sempre efectuadas
cunha solicitude de cita previa previamente confirmada polo centro.
É aconsellable tamén que o material contido na secretaría, sexa manipulado
preferentemente por unha mesma persona. No caso de non ser posible, extremarase a limpeza,
lavado e desinfección de mans.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS
1. Préstamo de instrumentos do centro dentro do conservatorio

A dirección do centro acorda xunto ó claustro de profesores que este curso escolar non se
prestarán nin compartirán os instrumentos do conservatorio, salvo circunstancias excepcionais,
nos cales seguiranse os protocolos de limpeza e desinfección estipulados a tal efecto.
2. Aseos

O uso dos aseos estará limitado a un terzo do seu aforo. O profesorado de garda vixiará o
aforo dos aseos garantindo que se cumpre o acceso individual, agás necesidade específica. O
alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.
3. Fotocopias

O profesorado poderá facer uso deste servizo en horas non lectivas.

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO
1.

Medidas

O profesorado reunirase de xeito presencial, utilizando as salas de máximo aforo ou no
hall en horario non lectivo de xeito que poidan acomodar ós asistentes convocados cumprindo
coas medidas de seguridade. De ser preciso e atendendo as esixencias sanitarias do momento
faranse de xeito telemático, empregando Google Meet, ou calquera outra plataforma que ofreza
un servizo óptimo.
As reunións desenvolveranse respectando as medidas de prevención, protección e
hixiene establecidas polas autoridades competentes. A Sala de profesores poderá utilizarse polo
profesorado sempre e cando non se produzan aglomeracións, cun aforo máximo de 6 persoas
gardando as distancias e respectando as medidas establecidas.

2. Órganos colexiados
As reunións dos órganos colexiados e dos equipos que poidan considerarse de “natureza
colexiada” desenvolveranse preferentemente tamén de xeito telemático. Non obstante,
debemos ter en conta que os temas a tratar, a prioridade da consulta e/ou decisións a tomar
poderían facer reconsiderar o xeito de desenvolver estas reunión (sempre que a situación
sanitaria o permita).
De optar por desenvolver estas reunións de xeito presencial poderíanse utilizar tanto a Aula 9, ou
o hall do centro dada a súa amplitude e número de compoñentes de cada órgano colexiado.
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MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO
1. Formación en educación en saúde
As actividades de formación do profesorado son esenciais ao comezo de curso, sendo
recomendable a modalidade de formación en saúde. Organizaranse a través dos servizos que
teñen os recursos para levalas a cabo e realizalas por profesionais sanitarios que coñezan
perfectamente a súa aplicación.

1.1.

PLAN DE FORMACIÓN

Destinatado ó profesorado.

A principio de curso un profesional sanitario formará ós profesores do centro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción. Historia.
Etioloxía. Coronavirus. O virus SARS CoV-2. A enfermidade COVID-19.
Fisiopatoloxía. ¿Qué nos pasa se “collemos” o virus?
Diagnóstico. Os “TEST”.
Tratamento.
Epidemioloxía. ¿Cómo se transmite?
Prevención:
Lavado de mans. Distanciamento sanitario. Selado respiratorio. Vacinas.
8. Prácticas:
Uso da máscara. Lavado de mans. Uso de luvas.
9. Qué facemos ante unha sospeita de enfermidade na casa ou no centro.
1.2.

PLAN DE FORMACIÓN

Destinatado ó alumnado

Segundo as distintas idades tratarase a formación:
1. ¿Qué é o virus? Distintas familias de virus e do SARS CoV 2 específicamente.
2. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo se contaxia? ¿Cómo afecta a nosa saúde? ¿Cómo
afecta a nosa vida diaria?
3. ¿Cúrase a enfermidade?
4. ¿Qué podemos facer para evitalo? Medidas de prevención.
5. Quenda de preguntas.
6. Prácticas. Lavado de mans e uso máscaras.
3. Difusión das medidas de prevención e protección
Colocaranse carteis e infografías explicando o uso correcto das máscaras, do lavado de
mans, da distancia de seguridade e do tránsito polo centro. Difusión no plan de adaptación.
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4. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional facilita a todos os
centros educativos unha Aula Virtual, a través do enderezo:
https://www.edu.xunta.gal/centros/nome do centro/aulavirtual2. Indica ademais que o
acceso á mesma estará na páxina web dos centros.
No caso das nosas ensinanzas, compre subliñar que os conservatorios profesionais de
música e danza da Consellería de Educación non traballan coas plataformas e aplicacións que
empregan habitualmente os centros de ensino obrigatorio (para quenes está pensada esta Aula
Virtual). Por este motivo, dende este centro trasladouse esta cuestión tanto á Xefatura Territorial
de Ourense e aos servizos da Consellería que están traballando nesa implantación e
dinamización.
Compartimos a idea da creación de aulas virtuais como ferramenta fundamental dada a
situación que estamos a vivir e existindo a posibilidade de que moitas das clases teñan que
impartirse a distancia. Aplicado as nosas ensinanzas, a aula virtual ten apariencia de converterse
nunha ferramenta crucial especialmente teóricas onde moi posiblemente sexa a única
alternativa posible se hai que pechar o centro tanto pola aparición dun abrocho como por alerta
sanitaria. Dito isto, aínda que a proposta da Consellería de Educación é usar “Moodle” xa que é a
plataforma que implantan eles nos centros que poden usar a súas ferramentas virtuais, no
caso do conservatorio profesional de música de Xinzo de Limia, estase a traballar na
implantación de Google Suite para Educación, xa que segundo o noso criterio, o máis importante
nestas circunstancias é elixir unha plataforma eficaz, configurable, intuitiva e con facilidade de
acceso a tutoriais en internet para facilitar o aprendizaxe. O Moodle é certamente unha gran
plataforma, moi configurable e de gran customización pero non é a idónea para o noso tipo de
ensino ademáis de ser unha ferramenta máis complexa que outras plataformas similares o que
supón que o profesorado con pouca ou moita experiencia terían que empregar demasiado
tempo na súa comprensión e dominio. Deste xeito, durante o mes de setembro e outubro:
• Crearanse as contas de profesorado
• Crearanse as contas do alumnado previa autorización dos pais/nais/titores (anexo 13)
• Crearanse os “cursos”.
• Realizaranse as reunións oportunas para informar ao profesorado dos seus usuarios, do
modo de ensinar aos alumnos/as a inscribirse nos cursos, e da formación dispoñible. Porase
a disposición do profesorado uns videotutoriais.
Durante os primeiros días de clase:
• O profesorado facilitará ao alumnado a inscrición na aula virtual así como as instruccións
para que se matriculen en cada un dos cursos e materias dos que forman parte.
• Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado
coñece o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de
ter que realizar o ensino a distancia.
36

A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesorado e alumnado) tentarase telos
operativos e funcionando o máis pronto posible.
Crearase tamén un usuario na aula virtual para o/a inspector/a do centro con permiso de
acceso a todos os cursos virtuais e facilitaráselle a dito/a inspector o seu usuario e clave.
No mes de Outubro, o profesorado identificará ao alumnado que, por mor da falta de
recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso
de ensino a distancia, e o notificarán ao equipo directivo.
En consecuencia, a aplicación Google Classroom, a cal forma parte do conxunto de
aplicacións educativas da Google Suite e que xa temos activa no centro, representa para nós
unha mellor alternativa cara á creación de aulas virtuais e son algunhas razóns de peso que
inclinan a balanza cara á plataforma de Google, as seguintes:
• Todo o material do profesorado pode ser gardado directamente en Google Drive tendo
conexión directa coas aulas virtuais de Google e por extensión cos alumnos. Esta
característica facilita ao docente a preparación do material relacionado cos contidos do
curso e a súa implantación na aula virtual moito máis rápida que en Moodle.
• Google Classroom posúe todas as características necesarias para unha impartición máis
que adecuada a distancia: agrupación por temas; subida de ligazóns, vídeos e arquivos de
audio; posta en marcha de prazos de entrega; reconto automático de traballos entregados;
calendario sincronizado, taboleiro de avisos e notificacións …etc.
• Temos a disposición Google Meet para videoconferencias, a cal supera en calidade de
conexión a Webex, sendo esta última a alternativa ofrecida pola Consellería.
• Google Classroom do mesmo xeito que o resto de aplicacións de Google, posúe unha
sincronización perfecta con toda clase de dispositivos (móbiles, pc, tablets) grazas á potencia
da infraestrutura de Google, o que supón facilitar o fluxo de traballo.
• Por outra banda o menú é inmensamente máis intuitivo que Moodle, facilitando a posta
en marcha. Esto leva que o tempo que emprega o profesorado na súa aprendizaxe sexa
moito máis curto e que grazas ao tempo aforrado, estes poidan enfocarse na preparación de
material para a posible impartición de clases a distancia.
• Google Classroom, ao contrario que Moodle, conta con todas as aplicacións integradas
que posúe Google na nube tales como Correo, Drive, Documentos, Follas de Cálculo,
Calendarios, Presentacións, Formularios, Jamboard, etc, e cuxo acceso se fai de forma
directa, o que fai que o fluxo de traballo do profesorado e alumnado sexa áxil e eficiente.
• Ademais temos constancia que Google Classroom utilízase de forma xeral nos centros
educativos da provincia; este feito faría que o alumno se sentise máis familiarizado con esta
plataforma contribuíndo a facilitar a posta en marcha de clases a distancia.
En canto á supervisión do inspector de centro das aulas virtuais e o seu acceso a elas, con
Google Classroom non habería ningún tipo de problema neste aspecto. Pódese crear un usuario
para o inspector como profesor invitado nas diferentes aulas virtuais creadas, para supervisalas
se así se considerase. A inclusión deste será realizada por cada docente dende as súas
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respectivas aulas virtuais. Esto non compromete a privacidade dos usuarios. Daríalle única e
exclusivamente acceso a explorar as aulas virtuais de todos o docentes e o seu contido pero
nunca ós datos privados dos usuarios almacenados en Gmail ou Google Drive.
Por outra banda, e na liña que a Consellería de Educación pretende dar de formación aos
docentes sobre Moodle e a utilización da aula virtual nesa contorna, compre indicar que, no caso
de Google Classroom, hai moita máis diversidade de información na rede sobre o seu
funcionamento.
Na propia rede, figuran por exemplo tres vídeos que explican de forma sinxela e clara o
funcionamento de Google Classroom na súa totalidade. Con esta simple información todos os
docentes adquirían as competencias necesarias para o seu uso. Non obstante, o equipo
responsable nesta tarefa ofrecería sesións informativas e de axuda nas cuestións planteadas
polos docentes, familias e alumnado.
Outra ferramenta que nos ofrece Google e que cremos de necesaria implantación para os
que o desexen, é o uso da aplicación de Google Chat. Esta dános a capacidade de crear salas con
diferentes usuarios da Google Suite sen revelar os números de teléfono persoal dos docentes ou
alumnos como si sucede na utilización de Whatsapp. Poderíase utilizar de varias formas.

4. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso”. Aspectos específicos
das ensinanzas nos CMUS
4.1. Avaliación inicial
A avaliación inicial realizarase durante a primeira semana do curso escolar. Este proceso
comprenderá as seguintes accións que permitan identificar as dificultades do alumnado, así
como as súas necesidades de atención educativa:
a) Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior.
b) Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020.
c) Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as
decisións profesionais de actuación por parte do profesorado.
4.2. Programacións didácticas
a) As programacións didácticas incorporarán as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas
no curso anterior, así como a transición posible ao ensino non presencial, se fose necesaria.
b) As programacións didácticas (PD) elaboraranse contemplando os posibles escenarios en
función da situación sanitaria: lectiva presencial, semi-presencial e/ou non presencial.
c) Para un correcto inicio e desenvolvemento do curso 20/21, os equipos docentes elaborarán
plans de reforzo e recuperación coa finalidade de que o alumnado recupere as aprendizaxes
imprescindibles non adquiridos no curso 19/20.
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d) Para a elaboración das PD e seguindo as directrices establecidas na CCP, consideraranse os
seguintes criterios:
• Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se
impartiron no curso 19/20.
• Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de materia coa finalidade de
detectar as carencias e necesidades do alumnado.
• Incorporación das aprendizaxes non adquiridas á programación do novo curso.
• Constarán as adaptacións necesarias que a docencia non presencial puidese requirir.
• Revisión dos obxectivos que o alumnado poderá lograr como consecuencia da adaptación
das programacións.
e)
Prestarase especial atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio
educativo e ao alumnado que tivese dificultades derivadas da fenda dixital, sen prexuízo do
desenvolvemento doutras medidas de atención á diversidade que se poidan establecer.
f)
Os plans de reforzo e recuperación formarán parte das PD e da PXA.
g)
Respecto a metodoloxía didáctica, os recursos dixitais serán preferentes e as actividades
educativas terán un carácter práctico potenciando o proceso de avaliación continua.
h)
Os procedementos e instrumentos de avaliación deseñaranse de forma que permitan
determinar o nivel competencial alcanzado polo alumnado sempre adecuándose ás modalidades
xa citadas de ensino presencial e non presencial.

4.3.

Desenvolvemento da modalidade presencial

Coa finalidade de contribuír á mellora da organización académica derivada do COVID-19 e
potenciar as competencias dixitais da comunidade educativa, poderase deseñar escenarios de
semipresencialidade, cunha planificación de carácter semanal, quincenal ou mensual,
promovendo o uso de metodoloxías e recursos propios da formación telemática.
Dada a diversidade de especialidades instrumentais así como de materias teórico e
teórico /prácticas, cada departamento contemplará dentro das súas programacións didácticas
contidos específicos que poida ofrecer de xeito telemático ao alumnado para completar a
formación atendendo a distintos escenarios.
Con carácter experimental, durante o curso 20/21, os centros poderán determinar que
existan no horario das respectivas ensinanzas, franxas horarias que permitan que o alumnado
sen asistir o centro educativo, poida realizar a formación de forma telemática, cos seguintes
límites:
-Ensinanzas elementais e profesionais de música e de danza: ata un máximo do 20% dos
tempos lectivos de cada curso, e simultaneamente ata un máximo do 50% dos tempos lectivos
cos que conte a materia. A estes efectos non se terán en conta os tempos lectivos
correspondentes ás materias de música de conxunto.
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O Conservatorio Profesional de Música de Xinzo de Limia, atendendo a este punto e as
instrucións específicas ditadas para as nosas ensinanzas, organiza quendas de asistencia
presencial combinadas cunha formación telemática en materias nas que por mor da falta de
espazo non se poda atender a formación grupal. Referímonos ás materias de Banda, Orquestra,
Coro, conxuntos e colectivas, nos que por respectar as distancias establecidas non se poda
atender o conxunto completo de alumnado.
No horario no que o alumnado estea a realizar formación telemática, o profesorado que
teña asignada a docencia, deberá permanecer no centro educativo para realizar a formación, o
seu seguimento e a atención do alumnado. Dende o Concello de Xinzo de Limia tentarase
adquirir máis medios para na medida do posible mellorar esta cuestión.
O centro asegurarase de que as características do alumnado, e os recursos dispoñibles do
alumnado e do centro permitan acollerse a esta opción formativa.
De ser o caso, as programacións didácticas determinarán que aspectos do currículo
poden ser obxecto desta metodoloxía.
Os límites máximos de formación por medios telemáticos poderanse ampliar tendo en
conta os posibles escenarios establecidos no punto oito da Resolución conxunta da Consellería
de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Consellería de Sanidade pola que se
aproba o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19. Neste sentido, a ampliación do
número de horas de formación por medios telemáticos poderanse aplicar, xa sexa para un certo
número de alumnos/as que deban permanecer illados, en corentena, ou para un ou varios
grupos completos.
As aulas virtuais, serán a vía principal utilizada como complemento a ensinanza presencial
ou como elemento principal para a realización da docencia a distancia
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XUSTIFICACIÓN FALTAS DE ASISTENCIA
D./Dª………………………………………................................................................con DNI ………………………………………
como pai/nai/titor do alumno/a………………………………………………………………..……………………………..………………….
matriculado no …… Curso do Grao ………………………………… na especialidade de ………………………………….. no
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE XINZO E LIMIA, INFORMA que o devandito alumno/a non
aistiu/asistirá a clase o(s) día(s) ……………. de ………………………. polo seguinte motivo (cubrir segundo proceda):
A) MOTIVO EN RELACIÓN Ó COVID *

__ Presenza de sintomatoloxía compatibles coa enfermidade do COVID-19:
__ Dificulade respiratoria

__ Diarrea

__ Febre

__ Fatiga severa

__ Tose seca

__ Dor muscular

__ Convivencia con persoa en illamento por sospeita de COVID
Data de remate de illamento: ________________________
__ Convivencia con persoa positiva en COVID en corentena.
B) __ ENFERMIDADE AXENA Ó COVID
C) __ ASUNTOS PERSOAIS (indicar o que proceda)_____________________________________________

*No caso de presenza de sintomatoloxía, a maior brevidade posible solicitarei consulta telefónica co facultativo
para valorar a solicitude dun test diagnóstico.
No caso de convivencia, o alumno afectado non poderá asistir ó centro ata o levantamento de illamento do
convivinte aínda que éste posua unha PCR negativa.

*Estas faltas de asistencia NON contabilizan para perda de Avaliación Continua.
Os alumnos/as que non asistan a clase polos supostos do Apartado A terán seguemento telemático das materias
afectadas. Para iso, previa notificación dos país/nais/titores, os profesores poranse en comunicación co alumno/a
a tal efecto.
Este impreso xustifica as faltas de asistencia ás clases ordinarias.
As faltas de asistencia que coincidan en datas de exames só poderán ser xustificadas presentando acreditación
administrativa ou médica.

En……………………………………,a……..de……………………………do 2020

ASDO…………………………………………………

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª………………………………………....................................................................................................
con DNI número……………………………………………………………..como pai / nai / titor legal do
alumno/a………………………………………………………………………………………………………………
matriculado no ……………..Curso do Grao ………………………………… no CONSERVATORIO
PROFESIONAL de música de Xinzo e Limia

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará ao alumno/a a Enquisa de Autoavaliación clínica
do COVID e que se compromete a NON envialo ao centro e mantelo en illamento preventivo
domiciliario nos seguintes supostos:
-

se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co seu
pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro educativo.

-

se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumno/a 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.

En…………………………………, a……….…..de………………………………de 2020

ASDO……………………………………………………

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª………………………………………....................................................................................................
con DNI número……………………………………………………………..como PERSOAL DE LIMPEZA
no CONSERVATORIO PROFESIONAL de música de Xinzo e Limia

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará a Enquisa de Autoavaliación clínica do COVID e
que se compromete a NON ACUDIR ao centro e manterse en illamento preventivo domiciliario nos
seguintes supostos:
-

se a persoa ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co seu
médico ou centro de saúde e con algunha das persoas membros do equipo COVID do
centro educativo.

-

se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, a limpiadora
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.

En…………………………………, a……….…..de............................................ de 2020

ASDO……………………………………………………

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19

¿PRESENTOU NAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS…

SI

NON

Febre maior de 37´5 ºC

… síntomas respiratorios?

Tose seca
Dificultade respiratoria
Fatiga severa (cansanzo)
Dor muscular

… outros síntomas?

Falta de olfato
Falta de gusto
Diarrea

¿Ten na actualidade algún dos síntomas? Sinalar cales e cando deron comezo.

¿CONVIVIU nas últimas 2 semanas…

SI

NON

… cunha persoa COVID-19 + confirmado?

… cunha persoa en illamento por sospeita de infección pola
COVID-19?

Para a detección precoz no alumnado, esta enquisa deberase realizar diariamente.

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa infección, O ALUMNO/A NON
ACUDIRÁ AO CENTRO.

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19

¿PRESENTOU NAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS…

SI

NON

Febre maior de 37´5 ºC

… síntomas respiratorios?

Tose seca
Dificultade respiratoria
Fatiga severa (cansanzo)
Dor muscular

… outros síntomas?

Falta de olfato
Falta de gusto
Diarrea

¿Ten na actualidade algún dos síntomas? Sinalar cales e cando deron comezo.

¿CONVIVIU nas últimas 2 semanas…

SI

NON

… cunha persoa COVID-19 + confirmado?

… cunha persoa en illamento por sospeita de infección pola
COVID-19?

Para a detección precoz no persoal docente e non docente, esta enquisa deberase
realizar diariamente.

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa infección, O PERSOAL DOCENTE
E NON DOCENTE NON ACUDIRÁ AO CENTRO.

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19

¿PRESENTOU NAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS…

SI

NON

Febre maior de 37´5 ºC

… síntomas respiratorios?

Tose seca
Dificultade respiratoria
Fatiga severa (cansanzo)
Dor muscular

… outros síntomas?

Falta de olfato
Falta de gusto
Diarrea

¿Ten na actualidade algún dos síntomas? Sinalar cales e cando deron comezo.

¿CONVIVIU nas últimas 2 semanas…

SI

NON

… cunha persoa COVID-19 + confirmado?

… cunha persoa en illamento por sospeita de infección pola
COVID-19?

Para a detección precoz no persoal docente e non docente, esta enquisa deberase
realizar diariamente.

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa infección, O PERSOAL DOCENTE
E NON DOCENTE NON ACUDIRÁ AO CENTRO.

MODELO DE RECOLLIDA DO MENOR

D./Dª………………………………………....................................................con DNI número……………………………………
como pai/nai/titor legal do alumno/a……………………………………………………………………………………………..………….
matriculado no …… Curso do Grao ………………………………… na especialidade de …………………………………..
no CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE XINZO E LIMIA, procedo a recoller ó alumno polo
seguinte motivo:
__ Motivo familiar
__ Asistencia cita médica
__ Enfermidade ou accidente no centro, sen síntomas compatibles coa COVID-19
__ Enfermidade ou presenza de sintomatoloxía compatibles coa COVID-19:
__ Dificulade respiratoria
__ Febre
__ Tose seca
__ Diarrea
__ Fatiga severa
__ Dor muscular

No caso de abandoar o centro por “Enfermidade ou presenza de sintomatoloxía compatibles coa
COVID-19”, o pai/nai/tutor, a maior brevidade posible solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou
o seu facultativo para valorar a solicitude dun test diagnóstico. Se o pediatra ou facultativo non tivera
consulta no mesmo día, contactará co PAC onde será avaliada a solicitude do test diagnóstico.

En……………………………………,a……..de……………………………………………de 2020
Ás …………………………………horas

ASDO…………………………………………………

CONTROL DE LIMPEZA
ENCARGADO/A

DATA

HORA

SERVICIO
MINUSV.

SERVICIO
HOMES

SERVICIO
MULLERES

AULAS

ESPAZOS
COMÚNS

DIREC

SECRETAR.

SALA
PROFESOR

CONTROL DE LIMPEZA - AULAS
PROFESOR

AULA

DATA

HORA

MOBILIARIO
PROFESOR

MOBILIARIO
ALUMNADO

(mesa/sillas/ordenador/mampara)

(mesa/silla/atril)

VENTILACIÓN
(10’)

MODELO DE SOLICITUDE PARA
DETERMINACIÓN DE PERSOAL ESPECIALMENTE SENSIBLE

SOLICITANTE
Nome e apelidos:
DNI:
Teléfono:
Correo electrónico (obrigatorio):
Enderezo a efectos de notificacións :
Código Postal:

Localidade:

SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, ou no seu caso o
servizo de prevención alleo a efectos da determinación do condición de persoal
sensible de conformidade co previsto na Resolución de 22 de xullo de 2020.
Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran no
seu poder, así como aqueles que lle sexan requiridos.

Ourense,

de

de 2020
Sinatura

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO
Nome do Centro:
Enderezo:
Código Postal:
Localidade:
Posto de traballo:

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE SEGURIDADE
NO CENTRO EDUCATIVO
D./Dna. ______________________________ solicitou a súa consideración como persoal sensible.
Polo exposto, D./Dna. ______________,na súa calidade de Director/a do centro de ensino público,
INFORMA (Marcar con X ou tachar o que non proceda)
⎕Que o solicitante presta servizo neste centro educativo en condición de: docente,
persoal administrativo, de limpeza, ou outra categoría.
⎕Que no centro existe dotación de xel hidro alcohólico, e restantes elementos para a
hixiene das mans consonte ao protocolo.
⎕Que existe dispoñibilidade de máscaras diarias para o solicitante.
⎕Que nas aulas existe unha separación de 1,5 metros ata o lugar ocupado polo alumnado.
⎕Que nos espazos comúns (sala de profesores, salas de reunións, etc. ) existe unha
separación de 1,5 metros entre os postos.
⎕Que no posto de traballo (persoal administrativo) existe a debida separación de 1,5
metros diante das persoas que acoden ao centro.
E para que conste diante da inspección médica da Xefatura Territorial de Ourense, asinase
o presente informe con data __ /__ /2020 (sinatura e selo)

Aulas 1, 2, 3 e 4

SAIDA
Aulas 5, 6, 7, 8 e 9

SAIDA
ENTRADA

AUTORIZACIÓN E TRATAMENTO DE DATOS
FERRAMENTAS EDUCATIVAS de GOOGLE
D/Dª

__________________________________pai/nai/titor-a da/o

alumna/o ________________________________________________matriculada/o na
especialidade de

_____ no curso

de Grao

__________

AUTORIZA ⎕SI ⎕NON
ao Conservatorio Profesional de Música de Xinzo de Limia a crear unha conta de correo
ao alumno/a enriba citado para o uso das ferramentas educativas de GOOGLE para
Educación (Google Classroom – Aula Virtual, Google Meet - Videoconferencia) para o
uso exclusivo da nosa comunidade educativa e as súas ensinanzas no ámbito do
conservatorio.

Xinzo de Limia, a _____ de ______________ de 2020
ASDO:

_________

CLÁUSULAS DE INFORMACIÓN
Responsable do tratamento: Conservatorio Profesional de Música de Xinzo de Limia
Finalidade: Xestionar a autorización para aulas virtuais segundo o Protocolo de Adaptación ao contexto COVID-19 nos centros de
ensino (16-09-2020)
Lexitimación: Consentimento do interesado.
Destinatarios: Comunidad educativa do Conservatorio Profesional de Música de Xinzo de Limia.
Transferencia internacional: Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Tempo de conservación: O preciso para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron.
Dereitos do interesado: Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como outros dereitos
desenrolados no “Regulamento Xeral de Protección de Datos” ante o responsable a través da dirección de correo electrónico
cmus.profesional.xinzo@edu.xunta.es
Máis información: Ten dereito a revogar en calquera momento o consentimento que puidese outorgar neste documento. Ten dereito a
presentar unha reclamación ante a “Axencia Española de Protección de Datos” no caso de que considere que non se atendeu
convenientemente o exercicio dos seus dereitos.

Porta

Guitarra

Guitarra

Guitarra

Trompeta

Trompeta

Distancia de seguridade
entre alumnos/as máis próximos
1’80 m e 2 m

Guitarra

Violín

TABOLEIRO

PROFESORES
L.M.: Nieves
E.A.V.: Alejandro

1º A - G.Elemental
Aula 3

Porta

Piano

Piano

Piano

Piano

Piano

Distancia de seguridade
entre alumnos/as máis próximos
1’80 m e 2 m

Piano

Acordeón

TABOLEIRO

PROFESORES
L.M.: Nieves
E.A.V.: Alejandro

1º B - G.Elemental
Aula 3

Porta

Saxo

Distancia de seguridade
entre alumnos/as máis próximos
1’80 m e 2 m

Trompeta

Clarinete

Saxo

Violín

Clarinete

TABOLEIRO

PROFESORES
L.M.:Alejandro
E.A.V.: Pepa

2º A - G.Elemental
Aula 1

Porta

Guitarra

Guitarra

Guitarra

Distancia de seguridade
entre alumnos/as máis próximos
1’80 m e 2 m

Piano

Flauta

TABOLEIRO

Piano

Piano

PROFESORES
L.M.: Alejandro
E.A.V.: Pepa

2º B - G.Elemental
Aula 1

Porta

Distancia de seguridade
entre alumnos/as máis próximos
1’80 m e 2 m

Piano

Saxo

Piano

Piano

Piano

TABOLEIRO

Saxo

Saxo

Flauta

PROFESORES
L.M.: Pepa
E.A.V.: Cristina

3º A - G.Elemental
Aula 2

Porta

Trombón

Clarinete

Clarinete

Trompeta

Guitarra

Violín

Violin

Distancia de seguridade
entre alumnos/as máis próximos
1’80 m e 2 m

TABOLEIRO

PROFESORES
L.M.: Pepa
E.A.V.: Nieves

3º B - G. Elemental
Aula 2

Distancia de seguridade
entre alumnos/as máis próximos
1’80 m e 2 m

Trompeta

Piano

Saxo

Trompa

Trompeta

Piano

Guitarra

PROFESORES
L.M.: Elena
EAV: Eliseo

4º G. Elemental
Aula 8

TABOLEIRO

Porta

Flauta

Guitarra

Guitarra

Piano

Piano

Piano

TABOLEIRO

Distancia de seguridade
entre alumnos/as máis próximos
1’80 m e 2 m

Flauta

Flauta

PROFESORA
L.M.: Nieves

1º A - G.Profesional
Aula 3

Porta

Trompeta

Trompeta

Trompeta

Saxo

Saxo

Saxo

TABOLEIRO

Distancia de seguridade
entre alumnos/as máis próximos
1’80 m e 2 m

Clarinete

Violín

PROFESORA
L.M.: Nieves

1º B - G.Profesional
Aula 3

Distancia de seguridade
entre alumnos/as máis próximos
1’80 m e 2 m

Clarinete

Saxo

Flauta

Violín

Clarinete

Saxo

Flauta

PROFESORES
Harmonía I: Alejandro
Novas Tec.: Elena

3º A - G.Profesional
Aula 8

TABOLEIRO

Distancia de seguridade
entre alumnos/as máis próximos
1’80 m e 2 m

Guitarra

Piano

Piano

Acordeón

Guitarra

Piano

Piano

PROFESORES
Harmonía I: Alejandro
Novas Tec.: Elena

3º B - G.Profesional
Aula 8

TABOLEIRO

Porta

Acordeón

Clarinete

Flauta

Guitarra

Guitarra

Flauta

TABOLEIRO

Clarinete

Clarinete

Saxo

PROFESORA
L.M.: Elena

2º G. Profesional
Aula 2

Porta

Clarinete

Trompeta

TABOLEIRO

Clarinete

Violín

Distancia de seguridade
entre alumnos/as máis próximos
1’80 m e 2 m

PROFESORES
Harmonia II: Alejandro
Historia I: Eliseo

4º - G. Profesional
Aula 2

Porta

Violín

Distancia de seguridade
entre alumnos/as máis próximos
1’80 m e 2 m

Saxo

Piano

Guitarra

Clarinete

Piano

TABOLEIRO

PROFESORES
Análise I: Alejandro
Historia II: Eliseo

5º G. Profesional
Aula 1

Clarinete

Violín

Piano

Saxo

Flauta

Piano

Saxo

Trompeta

PROFESORES
Análise II: Alejandro
Jazz: Suso
Interpretación: Elena

Piano

Distancia de seguridade
entre alumnos/as máis próximos
3m

Guitarra

6º G.Profesional
Aula 9

TABOLEIRO
PORTA

Porta

Alumno/a

Alumno/a

Alumno/a

Alumno/a

Alumno/a

PROFESORA
Elena

Distancia de seguridade
entre alumnos/as máis próximos
1’80 m e 2 m

Alumno/a

Alumno/a

TABOLEIRO

MÚSICA E MOVEMENTO
Aula 1

Porta

Alumno/a

Alumno/a

Alumno/a

Alumno/a

Alumno/a

Distancia de seguridade
entre alumnos/as máis próximos
1’80 m e 2 m

Alumno/a

PROFESORA
Esmeralda

Alumno/a

TABOLEIRO

INICIACIÓN MUSICAL A
Aula 3

Porta

Alumno/a

Alumno/a

Alumno/a

Alumno/a

Alumno/a

Distancia de seguridade
entre alumnos/as máis próximos
1’80 m e 2 m

Alumno/a

PROFESORA
Esmeralda

Alumno/a

TABOLEIRO

INICIACIÓN MUSICAL B
Aula 3

BANDA / ORQUESTRA – G. PROFESIONAL
Aula 9
Grupo A

Banda 1º G.P.
ESCEARIO
Profesor: Nieves

Flauta

Trompeta
Trompeta

Grupo B

Flauta

Flauta

Clarinete

Saxo

Saxo

Saxo

Trompeta

DISTANCIA DE SEGURIDADE
ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO
3M

Banda 2º G.P. / Orquestra 1º 3º 4º G.P.
ESCEARIO
Flauta

Violín

Flauta

Clarinete

Clarinete

Clarinete

Violín

Saxo

Violín

DISTANCIA DE SEGURIDADE
ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO
3M

Grupo C

Banda 3º G.P. / 4º G.P.
ESCEARIO
Flauta

Saxo

Flauta

Clarinete

Clarinete

Clarinete

Saxo

Clarinete

Trompeta

DISTANCIA DE SEGURIDADE
ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO
3M

Grupo D Banda/Orquestra 5º G.P - 6º G.P.
ESCEARIO
Flauta

Saxo
Trompeta

Clarinete

Clarinete

Violín

Violín

Saxo
Saxo

DISTANCIA DE SEGURIDADE
ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO
3M

ESCEARIO
PROFESOR: Alejandro
Piano

Guitarra

Piano

Piano

Piano

Guitarra

Guitarra

Guitarra

Piano

Guitarra

Acordeón

PORTA

DISTANCIA DE SEGURIDADE ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO
3M

PASILLO

PASILLO

PASILLO

PORTA

CORO A– G. PROFESIONAL
Auditorio Casa Cultura

ESCEARIO
PROFESOR: Alejandro
Piano

Piano

Piano

Piano

Piano

Piano

Guitarra

Piano

Acordeón

Piano

Guitarra

Guitarra

PORTA

DISTANCIA DE SEGURIDADE ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO
3M

PASILLO

PASILLO

PASILLO

PORTA

CORO B – G. PROFESIONAL
Auditorio Casa Cultura

CONXUNTO FRAUTA
Auditorio Casa Cultura
ESCEARIO
FRAUTA

FRAUTA

FRAUTA

FRAUTA

FRAUTA

PATIO BUTACAS
PROFESOR: Nieves
DISTANCIA DE SEGURIDADE ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO 3 M

CONXUNTO VENTO METAL

Porta

Aula 1

TABOLEIRO

PROFESOR
Eliseo

TROMPETA

DISTANCIA DE SEGURIDADE
ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO
3M

TROMPETA

TROMPETA

CONXUNTO SAXOFÓN

Aula 9

ESCEARIO
Profesora: Esmeralda
DISTANCIA DE SEGURIDADE
ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO
3M

SAXO

SAXO

SAXO

SAXO

CONXUNTO GUITARRA
Aula 5CC
TABOLEIRO
Profesor: Suso
DISTANCIA DE SEGURIDADE
ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO
1’5 M

GUITARRA

GUITARRA

GUITARRA

GUITARRA

GUITARRA

GUITARRA

CONXUNTO CLARINETE
5CC
PROFESOR
Pepa

TABOLEIRO

CLARINETE

DISTANCIA DE SEGURIDADE
ENTRE OS ALUMNOS MÁS
PRETO
3M

CLARINETE

CLARINETE

CLARINETE

CONXUNTO VIOLÍN-ACORDEÓN
AULA 9

Acordeón

DISTANCIA DE SEGURIDADE ENTRE
OS ALUMNOS MÁS PRETO
3M

Violín

ESCEARIO A9
PROFESOR: Alejandro

Acordeón

CONXUNTO PIANO
Aula 4 / Aula 6 / Aula 9 / 6CC
GRUPO A 2 PIANOS
GRUPO B 2 PIANOS

GRUPO C 2 PIANOS
GRUPO D 2 PIANOS

DISTANCIA DE SEGURIDADE ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO 1’5 M

COLECTIVA SAXOFÓN
AULA 9
Quenda 1
ESCEARIO
Profesora: Esmeralda
DISTANCIA DE SEGURIDADE
ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO
3M

SAXO

SAXO

Quenda 2
ESCEARIO
Profesora: Esmeralda
DISTANCIA DE SEGURIDADE
ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO
3M

SAXO

SAXO

SAXO

SAXO

COLECTIVA VENTO METAL
AULA 1
1º G.E.

Porta

Colectiva A

Quenda 1

TABOLEIRO

PROFESOR
Eliseo
DISTANCIA DE SEGURIDADE
ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO
3M

Trompeta

Trompeta

Porta

Colectiva A

2º G.E.

Quenda 2
TABOLEIRO

PROFESOR
Eliseo

DISTANCIA DE SEGURIDADE ENTRE
OS ALUMNOS MÁS PRETO
3M

Trompeta

3º G.E.

Porta

Colectiva B

Quenda 1

TABOLEIRO

PROFESOR
Eliseo
DISTANCIA DE SEGURIDADE
ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO
3M

Trombón

Trompeta

4º G.E.

Porta

Colectiva B

Quenda 2
TABOLEIRO

PROFESOR
Eliseo

Trompeta

DISTANCIA DE SEGURIDADE
ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO
3M

Trompeta

Trompa

COLECTIVA CLARINETE
AULA 2
2º G.E.

Porta

Quenda 1

TABOLEIRO

PROFESOR
Pepa
DISTANCIA DE SEGURIDADE
ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO
3M

CLARINETE

CLARINETE

3º G.E.

Porta

Quenda 2

TABOLEIRO

PROFESOR
Pepa
DISTANCIA DE SEGURIDADE
ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO
3M

CLARINETE

CLARINETE

COLECTIVA A GUITARRA
1ª Quenda 1º G.E.
2ª Quenda 1º G.E.

2 GUITARRAS
2 GUITARRAS

DISTANCIA DE SEGURIDADE ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO 1’5 M

COLECTIVA B GUITARRA
1ª Quenda 2º G.E.
Iker – David - Tomás
2ª Quenda 3º /4º G.E. 2 GUITARRAS
DISTANCIA DE SEGURIDADE ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO 1’5 M

PROFESOR

GUITARRA

GUITARRA

TABOLEIRO

GUITARRA

COLECTIVA VIOLÍN
1ª Quenda 1º-2º G.E.
2ª Quenda 3º G.E.

2 VIOLINES
2 VIOLINES

DISTANCIA DE SEGURIDADE ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO 1’5 M

COLECTIVA A PIANO
1ª Quenda 1º G.E.

Aula 4 2 PIANOS
Aula 6 2 PIANOS
Aula 9 2 PIANOS

2ª Quenda 2º G.E.

Aula 6 1 PIANO
Aula 9 2 PIANOS

DISTANCIA DE SEGURIDADE ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO 1’5 M

COLECTIVA B PIANO
1ª Quenda 3º G.E.

2 PIANOS

2ª Quenda 4º G.E.

Aula 4 2 PIANOS
Aula 6 2 PIANOS

DISTANCIA DE SEGURIDADE ENTRE OS ALUMNOS MÁS PRETO 1’5 M

COLECTIVA ACORDEÓN E FRAUTA TRAVESEIRA SON DUN SÓ ALUMNO

