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1. DATOS DO CENTRO

Código

Denominación

36024276

Cmus. Profesional de Cangas
Emus. “Mestre Inocentes Camaño”

Enderezo

C.P.

Avda. de Lugo, 27

36940

Localidade

Concello

Provincia

Cangas

Cangas

Pontevedra

Teléfono

Correo electrónico

986304158

cmus.profesional.cangas@edu.xunta.gal

2. MEMBROS DO EQUIPO COVID

Teléfonos de contacto
Membro 1
Tarefas
asignadas
Membro 2
Tarefas
asignadas
Membro 3
Tarefas
asignadas

6

MªJesús Torres Estarque

Cargo

986304158
687035946
Directora

-Nomear membros e suplentes no equipo COVID
-Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia.
-Coordinación do equipo COVID.
-Xestionar a adquisición de material de protección necesario.
-Comunicación de casos.
Rosario Entenza Mallo
Cargo Xefa de Estudos
-Xestión de compras.
-Distribución.
-Coordinación do profesorado.
-Elevar as propostas do profesorado.
Josepe Andoni Conde Villar

Cargo

Secretario

-Inventario.
-Listaxe.
-Garantir a difusión da información ao profesorado e ás familias.
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3. CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA

Centro
Contacto

CENTRO DE SAÚDE DE CANGAS

Teléfono

986392231

Benigno Villoch Salgueiro

4. ESPAZO DE ILLAMENTO COVID E ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
-Cabina nº3 situada no soto.
-Estará dotada de material de protección individual, como luvas e máscaras. Disporá tamén de
panos desbotables, papeleira con pedal e tapa e dispensador de xel hidroalcohólico.

5. NÚMERO DE ALUMNADO POR NIVEIS
Con carácter xeral, a actividade lectiva será presencial para todos os cursos, priorizándoa para o
alumnado de menor idade.
A suspensión xeralizada da actividade lectiva presencial de forma unilateral por parte da
comunidade autónoma, unicamente se contemplará diante de situacións excepcionais.

CONSERVATORIO
1ºGE
16
2ºGE
14
3ºGE
8
4ºGE
11
1ºGP
12
2ºGP
15
3ºGP
14
4ºGP
9
5ºGP
12
6ºGP
4
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ESCOLA DE MÚSICA
MÚSICA E
70
MOVEMENTO
INICIO
18
BÁSICO 1
13
BÁSICO 2
14
INTERMEDIO
18
AVANZADO
7
CORO SEN LM
27
SÓ
58
INSTRUMENTO

6. CADRO DE PERSOAL DO CONSERVATORIO/ESCOLA

PERSOAL DOCENTE
PERSOAL NON DOCENTE

11
3

7. MEDIDAS ESPECÍFICAS SANITARIAS PARA TODO O ALUMNADO

CHEGADA DO ALUMNADO AO CENTRO
Condicións sanitarias de acceso
-Antes de chegar ao centro, alumnado e profesorado realizarán unha autoavaliación dos
síntomas COVID e medición de temperatura (moi importante). Ver o ANEXO 1.
-Non poden acceder ao centro alumnado ou profesorado con síntomas compatibles ca
COVID-19.
-Tampouco deberá acudir ao centro alumnado ou profesorado con persoas sospeitosa de
padecer a COVID-19 no seu entorno familiar ou á espera de resultados de PCR por
sospeita clínica.
-Alumnado e profesorado chegarán ao centro portando a súa máscara.
-A hixiene de mans realizarase ao entrar na aula e ao saír da mesma, sempre e cando non se
poda facer tamén no dispensador de xel hidroalcohólico da entrada e sempre despois de ir
ao aseo.
-As familias evitarán aglomerarse nas entradas e saídas.
8
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Acceso ás aulas
-O alumnado e profesorado accederá ao centro pola porta principal e sairá pola porta de
emerxencias.
-As familias non poderán acceder ao centro educativo.
-Nos corredores e escaleiras deberá respectarse o sentido de circulación sinalizado.
-O alumnado entrará na aula portando á súa máscara e unha de reposto dentro dunha bolsa
plástica.
-A hora de entrada á aula será a especificada no ANEXO 2 para cada grupo nas materias
colectivas. As familias atenderán a este horario coa máxima puntualidade, tanto na entrada
como na saída, evitando que o alumnado se concentre nos espazos comúns á espera de
entrar na súa clase.

-No caso do alumnado que teña tempos mortos entre dúas clases poderán quedarse na aula
do seu titor de instrumento sempre que a ocupación da aula o permita ou co profesor de
garda.
-As sesións de 1 hora reduciranse a 50 minutos para ventilar as aulas por un espazo de 10
minutos nos cambios de clase. Naqueles casos nos que o alumnado teña dúas clases
seguidas na mesma aula, permanecerán sentados na súa cadeira durante estos 10 minutos
de ventilación.
-O profesorado vixiará polo correcto funcionamento das normas durante os cambios de
clase.
-Ao chegar á aula, o alumnado hixienizará as súas mans nos dispensadores de xel
hidroalcohólico que hai en cada aula, deixará a súa roupa no percheiro e levará a cabo unha
desinfección da súa cadeira cun desinfectante que aplicará o profesorado e un pano de
papel desbotable proporcionado polo profesorado que manexará o propio alumnado.
-Asignaranse trimestralmente postos fixos ao alumnado, co obxectivo de realizar unha
mellor trazabilidade dos contactos.

DENTRO DA PROPIA AULA
Dotación de material COVID en cada aula
En cada aula haberá:
-Dosificador de xel hidroalcohólico.
-Panos desbotables.
-Papeleira con pedal onde se botarán exclusivamente:
·Máscaras.
·Panos hixiénicos empregados polo alumnado para secrecións.
·Panos hixiénicos empregados para a desinfección das cadeiras.
-Cartelería con distintos protocolos.
9
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Material compartido
-Cada alumno/a terá o seu sitio asignado trimestralmente.
-Cada alumno/a debe ter o seu propio material de traballo (estoxo con obxectos de
emprego máis común, libros, libretas, partituras…), que en ningún intre se debe compartir.
-Tampouco se deben usar materiais de aula, como rotuladores de encerados. En todo caso,
han de estar previamente desinfectados. Cando sexa necesario empregar material común,
distribuirase en caixas para cada grupo, tendo que ser desinfectado unha vez finalizado o
seu emprego.
-O uso compartido de pianos ou ordenadores por parte do alumnado require dunha
desinfección previa.

Uso de máscara
-O uso da máscara será obligatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do
mantemento da distancia de seguridad interpersoal.
-É obrigatorio que o alumnado leve unha segunda máscara de recambio, así como un
estoxo específico ou bolsa plástica para gardala en caso necesario.
-A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do
alumno/a ou da persoa obrigada.
-Na cartelería da aula existirá unha específica que lembre a formación sobre o uso da
máscara.
-O uso da máscara será obrigatorio tamén para o persoal docente e non docente.
-Os instrumentistas de vento quedan eximidos do emprego da máscara tan só nos
momentos nos que estén tocando o seu instrumento.

Uso de dispositivos
-As ventás, portas, dispositivos de funcionamento de iluminación, proxectores e restantes
ferramentas pedagóxicas só serán usadas polo profesorado, coas medidas de seguridade e
hixiene que procedan.

Aula de Novas Tecnoloxías
-O alumnado empregará en exclusividade o ordenador asignado para cada un.
-En caso de uso de ordenadores compartidos realizarase unha desinfección previa dos
mesmos.

Uso de instrumentos compartidos
-O uso de instrumento compartidos, como por exemplo os pianos, require dunha
desinfección previa dos mesmos.

Distancia de seguridade nas diferentes especialidades
-A distancia de seguridade interpersoal será por norma de 1.5 metros.
-Para os instrumentistas de vento e os alumnos na materia de coro, esa distancia elevarase a
3 metros.
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8. CANLE DE COMUNICACIÓN DE SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CON COVID,
AUSENCIAS DE PROFESORADO E INCIDENCIAS DAS FAMILIAS
PROFESORADO:
-Vía telefónica (centro ou coordinador do equipo COVID).
-Correo electrónico: cmus.profesional.cangas@edu.xunta.gal
ALUMNADO:
-Vía telefónica ao teléfono do centro (986304158)
-Correo electrónico: cmus.profesional.cangas@edu.xunta.gal

9. PROCEDEMENTO DE REXISTRO DE AUSENCIAS DO PERSOAL E DO ALUMNADO
-Paralelamente ao rexistro de faltas de asistencia rutinarias do persoal e do alumnado, levarase a
cabo un rexistro específico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa
covid-19. Os membros do Equipo Covid cubrirán o ANEXO 3 no que irán anotando as incidencias
relacionadas: baixas de persoal, aparición de sintomatoloxía compatible, ausencias de alumnado por
illamento ante casos no entorno familiar, etc…
-Todas estas incidencias comunicaranse a través do teléfono COVID, que deberá ser coñecido por
todas as familias e polo persoal do centro.
-Para acreditar as ausencias non será preciso o xustificante médico do facultativo.
-As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán entregadas cada fin de mes
á persoa que exerza a Xefatura de Estudos.
10. PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓN DAS INCIDENCIAS ÁS AUTORIDADES
SANITARIAS E EDUCATIVAS
-Os estudantes, docentes e outros profesionais con síntomas compatibles con COVID-19 que se
atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19 ou en período de corentena domiciliaria por
contacto estreito con algunha persoa diagnosticada de COVID-19 non acudirán ao centro.
-Esta circunstancia deberá ser comunicada ao equipo COVID do centro a través dos teléfonos
COVID.
-Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-COV-2 durante a estancia dun
alumno/a ou membro do persoal no centro seguiranse as instrucións proporcionadas por:
·Centro de Saúde de Atención Primaria de referencia
·Teléfono de referencia do SERGAS
-En caso de síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.
-A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio deberá solicitar unha consulta telefónica co
seu pediatra ou falcultativo que lle corresponda, para que este avalíe a necesidade de solicitar un
test diagnóstico. Se non houbese cita para ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo
médico de atención primaria.
-De darse a aparición dun caso, ou dunha sospeita, o coordinador do equipo COVID contactará coa
Xefatura Territorial de Sanidade, que investigará os contactos e enviará listaxes a central de
Seguimento de Contactos.
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-Asimesmo, o coordinador do equipo COVID comunicará a través da aplicación específica
habilitada pola Consellería de Educación “EduCovid” os posibles casos detectados, e subministrará
a información precisa de cara a identificar os contactos próximos, coas debidas garantías de
protección de datos.
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MEDIDAS XERAIS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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11. CROQUES DA SITUACIÓN DOS PUPITRES NAS AULAS
Nas materias colectivas o alumnado ocupará sempre o mesmo lugar trimestralmente para facilitar a
trazabilidade dos contactos. A distancia entre os postos escolares, medidos a partir do centro da
cadeira será de 1.5 metros agás nas cadeiras dos alumnos de vento e práctica coral que será de 3
metros. Os planos das aulas poden consultarse no ANEXO 4.
12. TITORÍAS COAS FAMILIAS
As titorías coas familias levaranse a cabo baixo dúas modalidades:
-Virtual (opción preferente) a través da calquera plataforma de videoconferencia.
-Presencial a xuízo do titor/a ou da dirección do centro, para aqueles casos nas que a
videoconferencia non sexa posible. Nesta modalidade, a reunión levarase a cabo na aula da titoría
correspondente, previa cita e garantindo a distancia social e debidas medidas de protección. Todos
os asistentes á titoría levarán a máscara e farán a pertinente desinfección de mans.
En ambos casos será obrigatoria a cita previa a través do teléfono do centro.

13. CANLES DE INFORMACIÓN COAS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO CENTRO
-A canle de comunicación coa dirección do centro será preferiblemente telefónica. No caso de que
non sexa posible levarase a cabo de xeito presencial previa cita garantindo a distancia social.
-Reforzaranse as vías de comunicación dixitais, polo que a web do concello pasará a ser o portal
onde se colgue toda a información de relevancia a nivel xeral.
-Como sistema de mensaxería empregaranse os correos electrónicos das familias.

14. USO DE MÁSCARA NO CENTRO
-O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos con independencia do mantemento da
distancia interpersoal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico.
-O incumprimento polo alumnado do uso da máscara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e
o incumprimento das instrucións do profesorado considerarase conduta leve contraria á
convivencia.
-O alumnado e o profesorado, así como o restante persoal non docente, teñen a obriga de usar
máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se
cumpra coa distancia de seguridade.
-É obrigatorio que o alumnado leve unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo
específico ou bolsa plástica para gardala en caso necesario.
-A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a
ou da persoa obrigada.
-Informarase ás familias sobre o uso correcto da máscara, a súa duración ou necesidade de lavado e
os sistemas de conservación e gardado durante períodos breves de non uso.
-Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formación sobre o uso da máscara.
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-Recoméndase o uso da máscara para o alumnado menor de 6 anos, sempre que exista boa
tolerancia.

15. INFORMACIÓN E DIFUSIÓN DA PLAN ENTRE A COMUNIDADE EDUCATIVA
-Este plan será aprobado pola dirección do centro e o seu contido será informado ao consello
escolar.
-O plan difundirase a través da páxina web do concello.
-Ademáis trasladarase tamén á ANPA para que o difunda a través das súas canles habituais.
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MEDIDAS DE LIMPEZA
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16. ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E MOBILIARIO
A LIMPAR DE XEITO FRECUENTE

LIMPEZA QUENDA DE MAÑÁ
-Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común.
-Limpeza e desinfección dos despachos.
-Limpeza e desinfección de baños e aseos.
-Retirada de residuos.

LIMPEZA QUENDA DE TARDE
-Limpeza de zonas comúns e superficies de contacto máis frecuentes: pomos de portas,
mesas, cadeiras, mobles, pianos, ordenadores, pasamáns, chans, teléfonos, percheiros,
billas e cisternas dos aseos.
-Limpeza e desinfección da aula COVID no caso de producirse algunha incidencia.
-Retirada de residuos de dita aula.
-Limpeza e desinfección da aula onde algún alumno ou mestre manifeste síntomas
COVID.
-Limpeza, desinfección e recollida de residuos dos baños e aseos polo menos dúas veces ao
día.
-Reposición de xel hidroalcohólico, desinfectante e xabón nos dispensadores das aulas,
aseos e zonas comúns.
-Reposición de panos desbotables.
-Ventilación nas aulas de 15 minutos ao inicio da xornada, de 10 minutos entre os cambios
de clase a ao finalizar as clases.

17. DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA
-Limpador/a de mañá: de 8.30h a 15h.
-Limpador/a de tarde: de 18h a 19h.
-Conserxes: de 16h a 22h.

18. MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE LIMPEZA
-Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo
este labor, como son as luvas e a máscara.
-Usaranse desinfectantes como dilución de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos
desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade.
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19. DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS
-En todos os espazos do centro haberá unha papeleira, con tapa e pedal, para desbotar todos aqueles
elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras). A xestión destes residuos será
tratado dun xeito distinto evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao persoal de
limpeza.
-O resto das papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo
xeral.
-No caso de persoas con síntomas será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou
produtos usados por elas. A bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de
lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto.

18
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MATERIAL DE PROTECCIÓN
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20. REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O CENTRO
-O equipo COVID realizará o inventario dos elementos de sinalización e máscaras de protección.
-Arbitrarán o mecanismo de distribución que acredite a súa entrega e o seu consumo para
actividades propias do centro.
-O equipo COVID organizará a distribución do material, levará a súa contabilización e inventario
separado e certificará os consumos.

21. DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE PROTECCIÓN
-Unha vez recibida a dotación inicial por parte do Concello, o centro garantirá a existencia de
máscaras suficiente e de xel hidroalcohólico como para as posibles continxencias que poidan xurdir.
-En caso de necesidade de reposición, será informado o responsable de riscos laborais do Concello
para que proceda ao seu aprovisionamento.

22. PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E DA SÚA
REPOSICIÓN
-A secretaría do centro levará conta do material entregado, segundo o inventario elaborado.
-O persoal de limpeza/conserxes serán os encargados de repoñer o xabón, desinfectantes, panos
hixiénicos nos baños e nas aulas e xel hidroalcohólico nos distintos dispensadores.
-Haberá dous termómetros de aproximación que deberán devolverse ao seu sitio correctamento
desinfectados cada vez que se utilicen.
-Para axudar ao inventario, deberá anotarse o número de máscaras que se retiran e o nome da persoa
que o fai (ANEXO 5).
-O persoal de limpeza/conserxes deberán informar á secretaría do consumo de subministros
segundo estes vaian repoñéndose.
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XESTIÓN DE GROMOS
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23. MEDIDAS
-ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO
A) Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas
compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de
COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa
con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.
B) Diante dunha persoa que desenvolva síntomas compatibles con COVID-19 no centro
educativo seguirase o protocolo de actuación do centro propiamente elaborado:
-Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de COVID destinada ao efecto
ata a recollida por parte de familia. Esta disporá 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
legais.
-A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de protección
adecuado:
·máscara cirúrxica se a persoa con síntomas a leva.
·de forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a teña exención
para o uso da máscara por xustificación médica ou é menor de 6 anos e non usa
máscara, a persoa acompañante usará máscara FFP2 sen válvula (KN95), ademáis
dunha pantalla facial e unha bata desbotable. 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 algunha persoa traballadora do centro educativo de preferencia
nun lugar Cuberto exterior ao edificio ou noutro lugar interior coa ventilación adecuada. 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.
C) 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.
D) 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.
E) A familia dun neno ou nena con sespeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica
co seu médico para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese
cita para ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria.
F) Tras a aparición dun caso diagnóstico da COVID-19 seguiranse as recomendacións da
Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte do
mesmo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto de forma habitual en función
do número de contactos identificados en cada gromo.
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G) A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación determinará en cada
caso o número de persoal e alumnado afectado e a duración das medidas de corentena o que se
comunicará a equipo COVID do centro para a súa comunicación á comunidade educativa, sen
prexuízo da información que sexa facilitada pola autoridade sanitaria.
H) A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou
varias aulas ou do centro educativo na súa totalidade.
I) A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración
obrigatoria que implicará por parte da autoridad sanitaria a obriga de entrada en corentena do polo
menos 10 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto próximo.
L) 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.
ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDAD LECTIVA NON PRESENCIAL
M) 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 dispoñibles
achegados polo profesorado. Igualmente poderanse poñer tarefas ao alumnado que reforcen o
contido da materia ou a avaliación continua da mesma.
N) O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión ou
falla de equipamento para que se podan tomar as medidas oportunas que minimicen as eventuais
faltas de educación realizada por medios telemáticos.
Ñ) Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas as
seguintes medidas:
1-Manter o contacto permanente co alumnado e as súas familias, tanto para coñecer a
evolución do estado de saúde como para continuar co ensino a distancia.
2-Actualizar a aula virtual dos niveis afectados para garantir a continuidade no proceso
de ensino-aprendizaxe.
3-Realizar tarefas de desinfección profundas no centro.
4-Revisar o protocolo para buscar posibles erros e facer as modificacións que se estimen
oportunas.
5-Coordinar co profesorado implicado as quendas de organización das fases.
MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL
O) Finalizado o período de peche presencial da aula ou centro realizarase unha planificación do
retorno á actividade presencial. Esta planificación dependerá do que determinen as autoridades
sanitarias e educativas.

24. RESPONSABLE/S DAS COMUNICACIÓNS DAS INCIDENCIAS Á AUTORIDADE
SANITARIA E EDUCATIVA
A directora contactará con:
-Centro de saúde de referencia.
-Teléfono do SERGAS.
-En caso de dificultades respiratorias graves, ao 061.
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En caso de sospeita de infección COVID, a directora contactará coa:
-Xefatura Territorial de Sanidade.
-Introducirá os datos na aplicación informática EDUCOVID.
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XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE
SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE
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25. PROCEDEMENTO DE SOLICITUDES
Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de
ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021 a persoa solicitante de suposto de
vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do centro o ANEXO 6 debidamente
cuberto xunto coa documentación que deba achegar. Esta documentación poderá entregarse de xeito
presencial ou enviándoa ao correo do centro.
-Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada ao Concello ao Departamento de
Persoal ou ao Servizo de Prevención de Riscos Laborais en espera da resolución da mesma.
-Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto.
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MEDIDAS DE CARÁCTER
ORGANIZATIVO
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26. ENTRADAS E SAÍDAS
-O obxectivo principal da proposta que facemos a continuación é evitar as aglomeracións e os
tempos de espera nas entradas e saídas na medida do posible.
-O éxito deste plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios establecidos tanto polas
familias como por parte do profesorado.
-O alumnado entrará so no recinto. No caso do alumnado de Música e Movemento o profesor estará
na porta de acceso para acompañar ao seu alumnado ata a aula.
-As familias non poderán acceder ao edificio. Para facelo deberán solicitar cita previa.
-En cada aula o profesor comprobará o uso da máscara e o mantenemento da distancia de
seguridade.
-O alumnado accederá directamente ás aulas gardando as distancias de seguridade.
-En todos os corredores o sentido de circulación será pola dereita, o cal estará debidamente
sinalizado para establecer un único sentido de circulación.
-Os horarios de cada clase son os especificados no ANEXO 2.

27. PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA E CIRCULACIÓNS NO CENTRO EDUCATIVO
-Hai unha porta de acceso (entrada principal) e outra de saída (porta de emerxencias).
-O alumnado entrará so no centro.
-O sentido de circulación dentro do centro será sempre pola dereita.

28. CARTELERÍA E SINALÉCTICA
-Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro e nos espazos comúns.
-Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra cartelería.
-A información será a xeral relacionada coa COVID e coas medidas de seguridade básicas.
-Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola dereita do
mesmo.
-Dentro dos baños haberá cartelería recordando o lavado de mans e a técnica correcta deste
procedemento.

29. ASIGNACIÓN DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA
-Durante as horas centrais da tarde, de 17:30 a 19:30 haberá un profesor de garda de martes a venres
para, ademáis de suplir as posibles baixas e ausencias de outros profesores, velar polo correcto
funcionamento do protocolo sanitario na circulación de pasillos, entradas e saídas ao centro, etc…
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MEDIDAS EN RELACIÓN COAS
FAMILIAS E ANPA
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30. DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTAZAS DA ANPA E O CONSELLO ESCOLAR

Consello escolar
As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación epidemiolóxica
no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos:
-Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a Consellería.
-Presenciais, sempre e cando a evolución da COVID o permita. As reunións levaríanse a cabo
nun espazo que garanta a distancia de seguridade e con ventilación suficiente. A aula 9,
biblioteca e sala de exposicións reúnen estas características.

Anpa
Para as xuntanzas da Anpa facemos dúas distincións:
-Reunións da directiva. Ao ser un número reducido de persoas, poderán facelo de xeito
presencial se a situación epidemiolóxica o permite, empregando un espazo do conservatorio o
suficientemente amplo que garanta a distancia social. Farase unha solicitude previa para asignar
o espazo e facer as tarefas de desinfección e ventilación pertinentes.
-Reunións xerais da Anpa. Estas reunión realizaranse, preferentemente, de xeito telemático.
No casa da necesidade de facela de modo presencial tería lugar nun espazo o suficientemente
amplo para elo, tendo en conta o aforo que nese momento estea regulado pola normativa vixente
(auditorio por exemplo).

31. PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓN COAS
FAMILIAS
-As titorías levaranse a cabo no horario establecido por cada profesor a tal efecto debendo
solicitalas mediante cita previa preferentemento ao teléfono do centro ou na conserxería do mesmo.
-Serán preferentemente telemáticas e, no caso de ser presenciais, terán lugar na aula do titor e coas
seguintes medidas:
·Emprego de máscara
·Hixiene de man ao acceder á aula
·Distancia mínima de metro e medio
As reunións de inicio de curso, no caso de habelas, faranse simultaneamente de xeito presencia
limitando a presencia a unha persoa por familia para poder garantir a distancia interpersoal, sendo
obrigatorio o uso da máscara.

32. NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS
-Durante este curso non se realizarán concerto ou audicións que impliquen xuntar unha gran
cantidade de xente.
-Estos concertos e audicións poden ter lugar dun xeito diferente, e lles corresponde aos diferentes
equipos docentes a organización deles baixo estas premisas:
·Evitar lugares pequenos e pechados.
·Facer os labores de limpeza e desonfección preceptivos antes e despois do concerto.
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·Evitar concentrar moito alumnado nas diferentes actuacións, tentando facelas en varias quendas
para repartir o alumnado
·Poderán levarse a cabo con público sempre que as quendas respeten o aforo (50% da
capacidade), distancia mínima de seguridade de 1.5 metros, emprego da mascarilla e se respeten as
normas hixiénicas e de ventilación.
En todo caso, estos eventos estarán supeditados ás actualizacións das normas que dite a consellería
ao respecto.
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MOBILIDADE DO ALUMNADO
POLO CENTRO
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33. CAMBIOS DE AULA E MOBILIDADE DO ALUMNADO
-Pola singularidade das ensinanzas musicais, o alumnado ten que moverse entre as distintas aulas do
centro (orquestra, colectivas, coro, etc…). Este traslado farase en ringleira, circulando pola dereita
do corredor e mantendo as distancias de seguridade interpersoa.
-Algúns dos espazos ao ser de uso compartido por varios grupos, entre as diferentes sesións será
preciso realizar unha ventilación dun mínimo de 10 minutos e labores de desinfección básica. Deste
xeito as clases durarán 50 minutos para poder cumprir estas normas básicas.
-Cada aula contará con toda a dotación necesaria para a limpeza e desinfección (dispensadores de
xel hidroalcohólico, papeleiras de pedal e panos desbotables).

34. BIBLIOTECA E AULA DE PROFESORES
Debido a que o espazo da biblioteca reconvertiuse en aula así como tamén a sala de profesores estos
espazos deixan de existir como tales, atendendo ás medidas preventivas provocadas pola pandemia.

35. ASEOS
-O alumnado empregará os aseos existentes no piso que lle corresponda á súa clase nese momento,
evitando dentro do posible utilizar outro.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO
DE EQUIPAMENTO
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36. EMPREGO DO EQUIPAMENTO

Material instrumental
-Despois do emprego do instrumental nas clases práctivas este deberá ser desinfectado para o seu
posterior uso.
-Corresponde ao profesorado organizar as quendas de uso individual e garantir a limpeza do
instrumento despois do seu emprego.

Ordenadores de aula
-O uso de ordenadores será de xeito individual e serán desinfectados despois do seu emprego.
-A desinfección do material será realizada cun desinfectante e panos desbotables.

35

ILMO. CONCELLO DE CANGAS
(Pontevedra)

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O
PROFESORADO

36

ILMO. CONCELLO DE CANGAS
(Pontevedra)

37. MEDIDAS

Reunións
-O centro promoverá que as reunións de coordinación e aquelas outras actividades non lectivas que
sexan posible, se realicen de forma telemática.
-Para as reunións que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase a aula 9 xa que
ten as dimensións axeitadas para manter a distancia interpersoal.
-As reunións dos diferentes departamentos didácticos terán lugar nas aulas de uso común nas que
se poida garantir a distancia social.
-En todas as aulas haberá un dispensador de xel, unha papeleira con pedal así como material
desinfectante e panos desbotables.

Órganos colexiados
-As reunións de claustro levaranse a cabo na aula 9 nas condicións expostas anteriormente. No
caso de que a situación o impida, empregarase a comunicación telemática.
-No caso de reunión de consello escolar empregarase tamén a aula 9 que permite que os membros
garden a distancia social e poidan reunirse en condicións de seguridade. Igual que no clautro, de
ser necesario, empregaranse medios telemáticos.
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MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO
E PEDAGÓXICO
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38. FORMACIÓN EN EDUCACIÓN EN SAÚDE

Información
-O Equipo Covid proporcionará información sobre os protocolos de actuación e as medidas de
prevención, hixiene e promoción da saúde que sexan comprensibles para toda a Comunidade
Educativa, información actualizada a través de carteis e sinalización.
-A información de uso obrigatorio publicarase na web do concello.

Formación
-O profesorado poderá acollerse a fórmulas de teleformación ou formación presencial sobre as
medidas xerais de prevención e protección.

Educación para a saúde
-Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene
fronte á Covid-19.

39. DIFUSIÓN DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN E PROTECCIÓN
-Empregaranse todas as canles de comunicación de xeito habitual polo centro (web, anpa…).
-Así mesmo, en colaboración co centro de saúde de referencia e o deparmento de prevención do
Concello incluiranse posibles charlas sobre prevención e protección.
-Facilitarase o acceso a documentación e charlas formativas de interese.

40. PROFESORADO COORDINADOR DA XESTIÓN E DINAMIZACIÓN DAS AULAS
VIRTUAIS
-Todo o profesorado ten unha formación básica que lle permite empregar as aulas virtuais e dixitais.
-En calquera caso, o secretario do centro será o responsable do traballo de mantenemento da aula
virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de información
básica), que estará preparada para o comenzo do curso 2020-2021.

41. DIFUSIÓN DO PLAN
O presente documento será público, e estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas
e de calquera membro da comunidade educativa a través da páxina web do concello e enviado ás
familias a través de correo electrónico.
Está previsto que durante o mes de setembro e outubro se poidan recibir achegas de calquera
membro da comunidade educativa para poder publicar unha versión definitiva.
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ANEXO 2
HORARIO DE ENTRADA ÁS MATERIAS COLECTIVAS
CONSERVATORIO
1º DE GRAO ELEMENTAL

17.30-18.20
18.30-19.20

MÉRCORES
LM (AULA 9)
EAV (AULA 9)

VENRES
LM (AULA 9)

MÉRCORES
LM (BIBLIOTECA)

VENRES
LM (BIBLIOTECA)
EAV (BIBLIOTECA)

MÉRCORES

VENRES
EAV (AULA 10)
LM (AULA 10)

2º DE GRAO ELEMENTAL

18.40-19.30
19.40-20.30
3º DE GRAO ELEMENTAL

18.35-19.25
19.35-20.25

LM (AULA 10)

4º DE GRAO ELEMENTAL

18.30-19.20
19.30-20.20
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MARTES
LM (AULA 9)

XOVES
LM (AULA 9)
EAV (AULA 9)
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1º DE GRAO PROFESIONAL

LUNS

16.30-17.20
17.40-18.30
18.30-19.20

MARTES

MÉRCORES XOVES

CX. P. 1
(AULA 9)
LM
(BIBLIOTECA)

CX. VENT. E P. CX. P. 2
(AULA 9)
(AULA 9)
LM
(BIBLIOTECA)

CX. CORDA
(SALA
EXPOSICIÓNS)
ORQUESTRA
(ESCENARIO)
CX. GUIT.
(SALA
ENSAIOS)

18.30-19.45
18.35-19.25
19.30-20.20

CX. P. 3
(AULA 9)
BIG BAND
(SALA
ENSAIOS)

19.40-20.55
20.40-21.30

VENRES

CORO
(ESCENARIO)

(Dependendo da especialidade instrumental cada alumno/a ten algunhas ou outras materias; no caso
de existir varios horarios para a mesma materia ao alumnado corresponderalle o grupo asignado)
2º DE GRAO PROFESIONAL

LUNS

16.30-17.20
17.30-18.20
18.30-19.20

MARTES

MÉRCORES XOVES

CX. P. 1
(AULA 9)
LM (AULA 9)

CX. VENT. E P. CX. P. 2
(AULA 9)
(AULA 9)
LM (AULA 9)

CX. CORDA
(SALA
EXPOSICIÓNS)
ORQUESTRA
(ESCENARIO)
CX. GUIT.
(SALA
ENSAIOS)

18.30-19.45
18.35-19.25
19.30-20.20

CX. P. 3
(AULA 9)
BIG BAND
(SALA
ENSAIOS)

19.40-20.55
20.40-21.30

VENRES

CORO
(ESCENARIO)

(Dependendo da especialidade instrumental cada alumno/a ten algunhas ou outras materias; no caso
de existir varios horarios para a mesma materia ao alumnado corresponderalle o grupo asignado)
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3º DE GRAO PROFESIONAL

LUNS

MARTES

MÉRCORES XOVES
CX. VENT. E P.
(AULA 9)

16.30-17.20
HARMONÍA
(BIBLIOTECA)

18.40-19.30

HARMONÍA
(BIBLIOTECA)
ORQUESTRA
(ESCENARIO)
CX. GUIT.
(SALA
ENSAIOS)

18.30-19.45
18.35-19.25
19.30-20.20

CX. P. 3
(AULA 9)

N.TEC. A
(AULA 12)

N.TEC. B
(AULA 12)
BIG BAND
(SALA
ENSAIOS)

19.40-20.55
20.40-21.30

VENRES

CORO
(ESCENARIO)

(Dependendo da especialidade instrumental cada alumno/a ten algunhas ou outras materias; no caso
de existir varios horarios para a mesma materia ao alumnado corresponderalle o grupo asignado)
4º DE GRAO PROFESIONAL

LUNS

MARTES

MÉRCORES XOVES

ACOMP.
(AULA 7)
ORQUESTRA
(ESCENARIO)
CX. GUIT.
(SALA
ENSAIOS)

16.30-17.20
18.30-19.45
18.35-19.25
Hª. MÚSICA
(AULA 9)

19.30-21.20
19.40-20.30

HARMONÍA
(BIBLIOTECA)

HARMONÍA
(BIBLIOTECA)
BIG BAND
(SALA
ENSAIOS)

19.40-20.55
20.40-21.30

VENRES

CORO
(ESCENARIO)

(Dependendo da especialidade instrumental cada alumno/a ten algunhas ou outras materias)
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5º DE GRAO PROFESIONAL

LUNS

16.25-17.15
16.30-17.20

MARTES

MÉRCORES XOVES

M. CÁMARA 3
(AULA 4)
M. CÁMARA 2
(AULA 9)

M. CÁMARA 5
(AULA 2)
M. CÁMARA 4
(AULA 4)

16.35-17.25
17.35-19.25

VENRES

Hª. MÚSICA
(AULA 9)
ANÁLISE
(BIBLIOTECA)

17.40-18.30

ANÁLISE
(BIBLIOTECA)
ORQUESTRA
(ESCENARIO)
ACOMP.
(AULA 7)*

18.30-19.45
18.30-19.20
M. CÁMARA 6

18.35-19.25

M. CÁMARA 1

(SALA ENSAIOS) (SALA ENSAIOS)

19.40-20.30
BIG BAND
(SALA
ENSAIOS)

19.40-20.55
20.40-21.30

CORO
(ESCENARIO)

*OS ALUMNOS DE GUITARRA ASISTIRÁN Á CLASE DE ACOMPAÑAMENTO DE 4º.
(Dependendo da especialidade instrumental cada alumno/a ten algunhas ou outras materias; no caso
de existir varios horarios para a mesma materia ao alumnado corresponderalle o grupo asignado)
6º DE GRAO PROFESIONAL

LUNS

16.30-17.20

MARTES

MÉRCORES XOVES

M. CÁMARA 2
(AULA 9)
F. INTERPRET.
(BIBLIOTECA)
ANÁLISE
(AULA 4)

16.40-17.30
17.35-18.25

IMPROVISACIÓN

(BIBLIOTECA)
ANÁLISE
(AULA 4)

ORQUESTRA
(ESCENARIO)

18.30-19.45
M. CÁMARA 6

18.35-19.25

ACOMP.
(AULA 7)
BIG BAND
(SALA
ENSAIOS)

19.40-20.55
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M. CÁMARA 1

(SALA ENSAIOS) (SALA ENSAIOS)

19.30-20.20

20.40-21.30

VENRES

CORO
(ESCENARIO)

ILMO. CONCELLO DE CANGAS
(Pontevedra)

ÍNDICE DE ABREVIATURAS:
LM - LINGUAXE MUSICAL
EAV - EDUCACIÓN AUDITIVA E VOCAL
CX. CORDA - CONXUNTO CORDA
CX. VENT. E P. - CONXUNTO VENTO E PIANO
CX. GUIT. - CONXUNTO GUITARRA
CX. P - CONXUNTO PIANO
N. TEC. - NOVAS TECNOLOXÍAS
Hª. MÚSICA - HISTORIA DA MÚSICA
ACOMP. - ACOMPAÑAMENTO
M. CÁMARA - MÚSICA DE CÁMARA
F. INTERPRET. - FUNDAMENTOS DE INTERPRETACIÓN

ESCOLA DE MÚSICA

LUNS
16.35-17.25
17.30-18.20
17.40-18.30

19.35-20.25

CORO INI
(ESCENARIO)
LM AVANZADO (AULA LM AVANZADO (AULA
10)
10)
LM INI A (SALA ENSAIOS)
LM INI B (BIBLIOTECA)

CORO B2
(ESCENARIO)
LM B2 (SALA
ENSAIOS)

19.40-20.30
20.40-21.30
ÍNDICE ABREVIATURAS:
LM - LINGUAXE MUSICAL
INI - INICIO
B1, B2 - BÁSICO 1, BÁSICO 2
45

XOVES

CORO B1
(ESCENARIO)
LM B1 (BIBLIOTECA)

18.30-19.20
18.35-19.25
18.40-19.30

MARTES

LM INTERMEDIO
(SALA ENSAIOS)

LM INTERMEDIO
(SALA ENSAIOS)
CORO ADULTOS (SALA
EXPOSICIÓNS)

ILMO. CONCELLO DE CANGAS
(Pontevedra)

ANEXO 3

Parte de faltas por casos COVID
BAIXA DO
PERSOAL
FALTA DO
ALUMNADO

NOME E APELIDOS

DATA

NO CENTRO
DE ESTUDOS

APARICIÓN DE
SINTOMATOLOXÍA
COMPATIBLE

NA CASA

ILLAMENTO ANTE CASOS
NO ENTORNO FAMILIAR
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ILMO. CONCELLO DE CANGAS
(Pontevedra)

ANEXO 5

APROVISIONAMENTO DE MÁSCARAS
CANTIDADE

DATA

MÁSCARAS RETIRADAS
NOME DA PERSOA
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DATA

CANTIDADE

ILMO. CONCELLO DE CANGAS
(Pontevedra)

TAPREGA PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.- Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, en el tomo 2.881 del Archivo. Sección General, al folio 120, hoja nº PO-33.485 Inscripción 1ª. CIF B-36926640
Servicio de Prevención Ajeno acreditado según Nº de expediente AS840A2003/21-O de la Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais da Xunta de Galicia y es entidad homologada por la Fundación Laboral de la Construcción y la
Fundación del Metal para impartir formación de convenio.

ANEXO 6
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ANEXO I
COMUNICACIÓN DE PERTENZA A GRUPOS VULNERABLES FRONTE AO COVID-19

En, ...................... a ....... de .................... de 2020
Continuando coa información e medidas adoptadas polo CONCELLO DE CANGAS en
relación coa da seguridade e saúde dos seus traballadores/as fronte a exposición ao
COVID-19, queremos informarlle de que o Ministerio de Sanidad estableceu como
grupos vulnerables ao virus, a aquelas persoas con diabetes, enfermidade
cardiovascular, incluída hipertensión, enfermidade hepática crónica, enfermidade
pulmonar crónica, enfermidade renal crónica, inmunodeficiencia, c
en fase
de tratamento activo, embarazo e maiores de 60 años.
En consecuencia, e de maneira que podamos garantir dunha maneira eficaz a súa
protección fronte ao COVID-19, pregámoslle que comunique ao Departamento de
Persoal e ao Servizo de Prevención de Riscos Laborais, se ten vostede algunha
das circunstancias anteriormente referidas e sen necesidade algunha de especificar
cal das circunstancias se axusta ao seu caso (no suposto de que así sexa), chegará
con que refira a súa inclusión no grupo de persoas VULNERABLES.
□ SI
NOME E APELIDOS: ........................................................................................................
DNI: ....................................................
POSTO: ......................................................................................
Lle informamos que esta comunicación de información sanitaria, en relación co
tratamento dos seus datos, atopa amparo na actual normativa europea e nacional en
materia de protección de datos por razóns de saúde pública e prevención de
riscos laborais. Unicamente trataremos esta información coa finalidade de poñer a
salvo a súa saúde e a do persoal que lle rodea, non podendo comunicar ningún dato a
terceiros non autorizados (coa excepción dos organismos públicos con competencia na
materia e ao servizo de prevención alleo contratado).
Igualmente, informámoslle que poderá exercitar os seus dereitos de acceso,
rectificación, supresión, oposición ou portabilidade, nos termos que a normativa
recoñece, dirixíndose ao enderezo da empresa ou referindo a súa intención ao
Concello.
Agradecemos a súa colaboración,
Por parte do Concello
Asdo: 22222222222.2

O/A traballador/a
Asdo: 222222222222

