PROTOCOLO COVID-19

CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE MÚSICA
VÍCTOR UREÑA”
DE
REDONDELA

CURSO 2020 / 2021

c

ANEXO I
ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida
identificar síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus.
De presentar calquera destes síntomas solicite consulta no seu centro de
saúde.
Presentou nas últimas 2 semanas?

SI

NON

Febre maior de 37,5ºC

Síntomas respiratorios

Tose seca
Dificultade respiratoria
Fatiga severa (cansazo)
Dor muscular

Outros síntomas

Falta de olfacto
Falta de gusto
Diarrea

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

SI

CONVIVIU nas últimas
2 semanas?

NON

cunha persoa COVID-19 +
confirmado?
cunha persoa en illamento por
sospeita de infección pola COVID19?
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ANEXO II:
PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA A XESTIÓN DA VULNERABILIDADE
EN ÁMBITOS NON SANITARIOS NIN SOCIOSANITARIOS
Grupos vulnerables

Patoloxía controlada

Exposición laboral

Patoloxía descompensada

Comorbilidade≥ 2 aspectos

NR1

NR2

NR3

NR4

NR1

NR2

NR3

NR4

NR1

NR2

NR3

NR4

Enfermidade cardiovascular/HTA

1

1

2

2

1

3

3

3

1

3

3

3

Diabetes

1

1

2

2

1

3

3

3

1

3

3

3

Enfermidade pulmonar crónica

1

1

2

2

1

3

3

3

1

3

3

3

Enfermidade hepática crónica severa

1

1

2

2

1

3

3

3

1

3

3

3

Insuficiencia renal crónica

1

1

2

2

1

3

3

3

1

3

3

3

Inmunodeficiencia

1

3

3

3

1

4

4

4

1

4

4

4

Cancro en tratamento activo

1

4

4

4

1

4

4

4

1

4

4

4

Sen patoloxía engadida

Sen patoloxía engadida controlada

Patoloxía engadida descompensada

Obesidade mórbida (IMC>40)

Embarazo
NR1( Nivel de
NR2( Nivel de
NR3( Nivel de
NR4 (Nivel de

1
1
2
Sen complicacións nin
comorbilidades

2

1
3
3
Con complicacións ou
comorbilidades

3

1

4

4

4

3
3
3
1
4
4
4
risco 1):Semellante ao risco comunitario, traballo sen contacto con persoas sintomáticas.
risco 2):Traballo en contacto con persoas sintomáticas, mantendo a distancia de seguridade e sen actuación directa sobre elas.
risco 3):Asistencia ou intervención directa sobre persoas sintomáticas, con EPI axeitado e sen manter a distancia de seguridade.
risco 4):Profesionais non sanitarios que deben realizar manobras xeradoras de aerosois, como por exemplo RCP.

1

Non precisa nin adaptación nin cambio de posto, permanecendo na súa actividade profesional

2

Continúa a actividade laboral. Pode realizar tarefas con exposición a persoas sintomáticas con EPI axeitado

3

Pode continuar actividade laboral sen contacto con persoas sintomáticas. Se existe imposibilidade, iniciarase a tramitación para declarar ao/á traballador/a
como especialmente sensible ou prestación por risco durante o embarazo - lactanción (PREL)
Precisa cambio de posto de traballo e, de non ser posible, iniciarase a tramitación para declarar ao/á traballador/a como especialmente sensible ou prestación
por risco durante o embarazo-lactancia (PREL)

4
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ANEXO III
MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE
PERSOAL ESPECIALMENTE SENSIBLE
SOLICITANTE
Nome e apelidos:
DNI:

Teléfono:

Correo electrónico (obrigatorio):
Enderezo a efectos de notificacións :
Código Postal:

Localidade:

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO
Nome do Centro:
Enderezo:
CódigoPostal:
Posto de traballo:

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 da 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.

,

de

de 2020

Sinatura:

DIRECTORA DO CENTRO
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ANEXO IV
CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE SEGURIDADE NO CENTRO
EDUCATIVO
O 22 de xullo de 2020 dítase a Resolución das Consellerías de Educación,
Universidade e Formación Profesional e de Sanidade, pola que se determina o
protocolo de inicio do curso 2020-2021, se determinan as instrucións e se adoptan
medidas de prevención e hixiene nos centros de ensino non universitario dependentes
da C o n s e l l e r í a .
No protocolo establécese o informe que debe elaborar a dirección no que se
indiquen as tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación
das medidas de protección existentes para o solicitante.
D./Dna.

,solicitou a súa consideración

como persoal sensible.
Polo exposto,D./Dna.

,

na

súa

calidade de Director/a do centro de ensinanzas de réxime especial,
.
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 hidroalcohólico e restantes
elementos para a hixiene das mans conforme 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 XefaturaTerritorial de
Asinase o presente informe con data

/

.

/2020 (sinatura e selo)
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ANEXO V
MODELO DE DOCUMENTO
“PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19
NO CURSO 2020-2021”
DATOS DO CENTRO
Denominación do centro, enderezo e teléfono:
Conservatorio Profesional e Escola de Música “Víctor Ureña”.
Avda. Santa Mariña nº 3; 36800 Redondela (Pontevedra).
Telf: 986 403 876.
Código de centro: 36024291.
Correo electrónico:
conservatorio@redondela.gal
cmus.profesional.redondela@edu.xunta.gal
MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA
1. Membros do equipo COVID.
Membro 1: Elisa Arias Trigo.
Membro 2 Emma Díaz Arnau.
Membro 3: Alexandre Gallego Medal.
Membro 4: Laura García Medraño.
Membro 5: Santiago Blanco Tomé.
Membro 6: Manuel Molinos Rivas.
2. Centro de Saúde de referencia. Persoa de contacto e teléfonos.
Centro de Saúde de Redondela.
Xefe de servizo: Roberto Devesa González.
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Enfermería: Ramón Lagos Fernández.
Telf: 986 400 700
3. Determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos
de protección que inclúe.
Aula 1 A. Situada na planta baixa. Recoméndase esta localización
dado a súa proximidade co acceso perto da porta de saída do centro
educativo.
Elementos de protección:
 Unha fiestra para unha ventilación adecuada.
 Caixa de primeiros auxilios.
 Máscaras.
 Luvas.
 Xel hidroalcohólico.
 Papeleira de pedal.
 Panos desbotables.
4. Número de alumnos por nivel
 Música e Movemento: 22
 Conxunto Instrumental Infantil I e II : 15
 Conxuntos Instrumentais Nenos e Adultos: 73
 Preparatorio: 21
 Ensinanzas Elementais: 104
 Ensinanzas Profesionais: 45
5. Cadro de persoal do centro educativo.
1

Directora

Arias Trigo, Elisa

2

Xefe de Departamento

Jose Pérez Arias

3

Secretario

Manuel Molinos Rivas

4

Coordinadora Actividades e EE.EE. Laura García Medraño
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5

Docente

Emma Díaz Arnau

6

Docente

Santiago Blanco Tomé

7

Docente

Risardas Biveinis

8

Docente

Ana Franqueira Fontán

9

Docente

Alexandre Gallego Medal

10 Docente

Macarena López Pérez-Bryan

11 Docente

André J. Pérez Iglesias

12 Docente

Enrique Comesaña Barreiro

13 Docente

Antonio Fraguas Barreiro

14 Docente

Ariel García Tagliani

15 Aux. Administrativa

Romina Santiago Rodríguez

6. Determinación

dos

grupos

estables

de

convivencia

con

asignación da aula, do alumnado, do profesorado que exerza a
titoría e os especialistas que imparten materias ao grupo.
Grupos estables de convivencia:
 Música e Movemento
 Conxunto Instrumental I
 Conxunto Instrumental II
 Preparatorio. O alumnado deste grupo asistirá a clase de
instrumento por parellas, cumprindo as medidas de protocolo
establecidas.
 Linguaxe Musical Ensinanzas Elementais de 1º a 4º curso. O
alumnado deste grupo asistirá a clase de instrumento
individualmente,

cumprindo

as

medidas

de

protocolo

establecidas.
 Ensinanzas Profesionais de 1º a 6º curso. O alumnado deste
grupo

asistirá

a

clase

de

instrumento

individualmente,

cumprindo as medidas de protocolo establecidas.
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7. Medidas específicas para os grupos de Música e Movemento (I e
II), Conxunto Instrumental (I e II) e Preparatorio, con inclusión de
medidas que xa figuren no protocolo das consellerías ou
doutras acomodadas á realidade do centro e do grupo.
Emprego de equipos de protección e distanciamento físico.
Obrigado o uso de máscara de protección.
Uso de baños ubicados ó carón do aula.
Recoméndase ao inicio da sesión na que se traballe a lembranza de
normas de hixiene e a concienciación presentadas como algo lúdico.
No caso dos grupos de Música e Movemento e Conxunto
Instrumental I os dispensadores de xel hidroalcohólico non deben ser
accesibles sen supervisión.
Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo e
asignaranse mediante sinaléctica os espazos que poden utilizarse.
Para o xogo en recantos delimitarase e organizarase o seu uso de
xeito individual.
Aconséllase

eliminar

obxectos

que

non

sexan

estritamente

necesarios, procurando a desinfección do material despois de cada
uso.
8. Detección precoz no alumnado dos grupos de Música e
Movemento, Conxunto Instrumental e Preparatorio.
Estes (ou pais/nais/titores/as legais) realizarán unha avaliación dos
síntomas de forma diaria a fin de comprobar se éstes son
compatibles cunha infección por SARS-CoV-2.
O pai/nai/titor/titora legal de cada alumno/a matriculado/a no centro
educativo

cubrirá

o

impreso

correspondente

á

Declaración

Responsable da realización da Enquisa de Autoavaliación Clínica do
COVID, comprometéndose a non envialo ao centro e mantelo en
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illamento preventivo domiciliario nos supostos indicados en dito
impreso.
Anexo I: Enquisa de autoavaliación clínica do COVID-19
9. Canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID os
casos de sintomatoloxía compatible, as ausencias de persoal non
docente e profesorado e para a comunicación das familias co
equipo COVID para comunicar incidencia e ausencias.
A canle establecida de comunicación será:
Vía telefónica: 986 403 876
Vía telemática: conservatorio@redondela.gal
cmus.profesional.redondela@edu.xunta.gal
10. Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do
alumnado.
Existirán dous modelos paralelos para rexistro de asistencia do
persoal e do alumnado:
 Rexistro convencional empregado habitualmente (follas de
rexistro).
 Rexistro específico para aquelas ausencias provocadas por
sintomatoloxía coa Covid-19.
As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas
no convencional.
Actas de asistencia en papel impreso tanto para o persoal como para
o alumnado.
11. Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades
sanitarias e educativas a través da aplicación informática.
As incidencias serán comunicadas á coordinadora Covid-19.
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Á súa vez, a coordinadora Covid-19 informará ás autoridades
sanitarias e á familia do afectado:
 Por teléfono á familia do afectado/a.
 Por teléfono ao Centro de Saúde de Redondela.
 Por vía telemática ao Concello de Redondela.
 Por vía telemática á Xefatura Territorial de Sanidade.
Informarase ao consello escolar do centro sobre as medidas
adoptadas e de ser o caso da evolución dos diferentes

escenarios.

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1. Croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito
individual ou croques xenéricos que sexa reproducible nos
restantes espazos. Identificación da posición do profesorado.
Tódalas aulas permiten manter as distancias mínimas tanto nas
materias de corte colectivo como de corte individual.
O centro non conta con departamento de orientación nin de aulas
especiais.
Anexo VII: Croques de aulas.
2. Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias.
As titorías levaranse a cabo en modalidade presencial. A reunión
levarase a cabo na aula da titoría correspondente, previa cita e
garantindo a distancia social.
Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente
desinfección de mans.
3. Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro
(provedores, visitantes, persoal do concello ).
No centro educativo establecerase unha canle de comunicación coas
familias e persoas alleas ao centro.
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Empregarase o correo electrónico e/ou a chamada telefónica.
4. Uso da máscara no centro.
O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con
independencia do mantemento da distancia interpresonal, sen
prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico.
O alumnado ( a partir dos 6 anos de idade) e o profesorado, así como
o restante persoal, 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. Será obriga do alumnado
levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo
específico para gardala en caso necesario.
A obriga contida no párrafo anterior non será esixible para as persoas
que presenten algun tipo de enfermidade ou dificultade na súa
situación de discapacidade ou dependencia, ou ben presenten
alteración de conduta que faga inviable a súa utilización. A
imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo
pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada.
5. Información e distribución do Plan entre a comunidade
educativa.
Informarase do Plan e das medidas que afectan ao alumnado a
través das titorías
Enviarase unha copia ao Concello de Redondela a través do correo
electrónico.
Enviarase unha copia á Inspección Educativa a través do correo
electrónico.
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MEDIDAS DE LIMPEZA
1. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e
mobiliario a limpar de xeito frecuente.
Limpadora:
 Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso
común.
 Limpeza e desinfección dos despachos.
 Limpeza e desinfección da sala de profesorado.
2. Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia
semanal ou mensual de tarefas.
Limpiadora: horario de mañá: de 9:00 a 13:00
3. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza.
A limpiadora empregará os elementos de protección obrigados e ou
aconsellados para levar a cabo as tarefas de limpeza, como son a
máscara e as luvas.
4. Cadro de control de limpeza dos aseos.
En cada aseo haberá unha folla onde se rexistre a limpeza dos
mesmos (día e hora).
5. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a
colocar en cada aula).
En todas as aulas haberá unha folla onde se rexistren as ventilacións
das aulas. Será responsabilidade do profesorado de cada curso,
antes da entrada do alumnado e en cada cambio de clase, a
ventilación da aula e rexistrar a hora no impreso de checklist.
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6. Determinación dos espazos para a xestión de residuos.
En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica con
tapa e pedal para desbotar todos os elementos de hixiene persoal
(panos desbotables, máscaras, luvas).
O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel,
envases de plástico e lixo en xeral.
MATERIAL DE PROTECCIÓN
O Concello de Redondela realizará un aprovisionamento inicial de
elementos de sinalización e máscaras de protección para o persoal do
centro, así como produtos de hixiene que permitan tanto ao persoal do
centro coma ao alumnado realizar unha adecuada hixiene de mans.
A distancia mínima de seguridad será de 1,5 metros, tanto nas aulas
como nos despachos e nos accesos comúns. No caso das especialidades
de vento e canto a distancia mínima de seguridade será de 3 metros.
XESTIÓN DOS GROMOS
1. Medidas. A determinación das medidas pode ser referida á
xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do centro
ou unha remisión ao Plan de continxencia.
Non asistirán ao centro aqueles alumnos/as, docentes e outros
profesionais que teñan síntomas compatibles con COVID-19, así
como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID19, ou en período de cuarentena domiciliaria por ter contacto estreito
con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.
Tampouco acudirán ao centro as persoas en espera de resultado de
PCR por sospeita clínica.
No suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que
comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVI-19 no centro
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educativo as medidas de prevención e control levaranse a cabo por
parte do SERGAS en base ao documento técnico elaborado pola
Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: “Guía de
actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros
educativos”, en virtude da mesma:
 Levarase ao ESPAZO COVID separado de uso individual e
colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou
síntomas como á persoa que quede ao seu coidado).
Conectarase coa familia, no caso de afectar ao alumnado.
 A persoa que quede ao seu coidado deberá 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 cirúrxica, e logo de
seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa
situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. De
confirmarse o positivo, o equipo Covid do centro educativo
comunicarao ao equipo Covid do centro de saúde de referencia.
2. Responsables das comunicacións das incidencias á autoridade
sanitaria e educativa, que serán as integrantes do equipo COVID.
O responsable de realizar as comunicacións será a coordinadora
COVID e na súa ausencia o/a suplente.
XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE
1. Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa xefatura
territorial e de solicitude, de ser o caso de persoal substituto.
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A actividade educativa está tipificada polo Ministerio de Sanidade co
nivel de risco NR1, polo que o persoal docente e non docente debe
permanecer no seu posto de traballo ata que se determine, se é o
caso, que se trata de persoal vulnerable que non pode ser protexido
no seu posto de traballo mediante as medidas establecidas no
presente protocolo.
MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO
1. Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas
con horarios de ser o caso. Regulación da entrada de
acompañantes do alumnado. (Cando o centro dispoña de planos
poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os lugares de
entrada incluíndo de ser o caso os das distintas etapas
educativas, no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar
acomodados a realidade do centro os que figuran como
tipoloxías anexos ao presente documento).
Con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con
procesos administrativos, ou cando a presenza sexa requerida polo
propio centro, non se permite a entrada dos pais/ nais/ titores legais
no centro educativo. O centro establecerá horarios específicos para a
atención das familias non coincidentes con horarios de entrada e
saída nin con intercambios de clase ou recreos.
2. Determinación das portas de entrada e saída, das circulacións
no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras,
etc (Cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre
unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de
non dispoñer deles poderanse utilizar acomodados a realidade
do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao presente
documento).
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Habilitarase a ENTRADA ao centro educativo pola porta principal do
edificio en Avda. Santa Mariña n.º 3
Habilitarase a SAÍDA do centro pola cancela situada na parte
posterior do edificio.
3. Previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no
centro, coa premisa de que a de prevención prima sobre
calquera outra en relación coa súa ubicación.
Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro,
nas alulas e nos espazos comúns que informe dos puntos de entrada
e saída do alumnado.
Nos espazos máis visibles colocarase cartelería con información
xeral relacionada co COVID19 e coas medidas de seguridade
básicas.
Colocaranse carteis dentro das aulas a modo de educación en bos
hábitos e prevención.
Dentro dos aseos haberá cartelería recordando o lavado de mans e a
técnica correcta dese procedemento.
4. Determinacións

sobre

a

entrada

e

saída

de

alumnado

transportado.
No centro non existe servizo de transporte.
MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS
1. Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar.
As reunións das ANPAs e Consello Escolar terán dúas modalidades
dependendo da situación epidemiolóxica no momento das mesmas.
Así, celebraranse:
 Reunións telemáticas.
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 Reunións presenciais, sempre e cando a evolución da covid o
permita. As reunións levaranse a cabo nun espazo que garante
a distancia de seguridade e con ventilación suficiente
2. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas
familias.
Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas
familias priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada.
Porén cando a xuízo do titor/a ou da dirección do centro sexa preciso
a titoría presencial realizarase esta coas debidas medidas de
protección.
3. Normas para a realización de eventos.
Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que supoñan a
mestura do alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases,
así como as que exixan unha especial proximidade.
No caso de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas
de prevención (uso obrigatorio da máscara) e aforos (50 por cento da
capacidade) sempre que se permita manter a distancia de seguridade
de 1,5 metros entre persoas.
MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS
1. Realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos
do centro. As previsións incluirán as normas de uso e limpeza.
Na sala de concertos extremaranse os protocolos de limpeza. Nesta
sala é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas da
mesma. O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía
propia de cada materia debe ser desinfectado ao inicio da actividade
e unha vez terminade a clase. Implicarase ao alumnado na
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concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de
uso privativo.
2. Regularase o proceso de cambio de aula ou a visita á sala de
concertos ou outros espazos de uso educativo.
Na medida do posible, mediante a asignación de grupos ou de
horarios, a norma xeral é que o alumnado non cambiará de clase
agás nos seguintes supostos:
O alumno/a que despois da súa clase colectiva asista a clase
individual de instrumento ou viceversa.
O alumno/a que despois da súa clase colectiva asista a outra clase
colectiva.
3. Aseos. Poderanse asignar grupos de aseos a alumnado de
etapas educativas con carácter exclusivo en atención á realidade
do centro.
O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior
a un terzo do seu aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á
saída do mesmo.
Os aseos serán mixtos e poderán distribuirse un por cada grupo de
alumnos/as tanto na planta baixa como na planta superior.
O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou
de alumnado únicamente poderá usar o aseo máis próximo á entrada
do centro.
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA

ALUMNADO

DE

MÚSICA

E

MOVEMENTO, CONXUNTO INSTRUMENTAL E PREPARATORIO
Incluiranse previsións sobre a metodoloxía na aula, o uso de baños que
estean situados ó carón da mesma. Tamén figurarán determinacións sobre
o traballo en recantos e de uso do material da aula.
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Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos , entre sesións será
preciso realizar unha ventilación de 5/10 minutos e labores de limpeza
básica.
NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE
1. O equipo COVID establecerá as medidas concretas en relación
coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE.
Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais
recoméndase o uso das máscaras dentro e fóra da aula. No caso de
non poder facer uso da mesma optarase polo uso de pantallas e
mamparas.
No caso de que o alumnado non teña 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.
2. Particulizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente
debe de extremar en relación co alumnado. As medidas serán
obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada
circunstancia.
O equipo directivo colaborará co equipo Covid na identificación das
necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para
a súa atención.
PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO
1. Para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e
departamentos estableceranse as medidas que sexan oportunas
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en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán
previsións para o uso de máquinas de vending ou cafeteiras.
Para as reunións que impliquen a participación de todo o profesorado
empregarase a biblioteca ou sala de concertos xa que teñen as
dimensións axeitadas para manter unha distancia social apropiada.
As reunións dos diferentes departamentos terán lugar na sala de
profesores.
Para empregar a máquina de auga os usuarios deberán realizar unha
limpeza previa de mans.
2. O centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis
seguras a reunión dos órganos colexiados do centro, mediante o
uso de ser o caso de ferramentas de comunicación a distancia.
Claustro: levaranse a cabo na biblioteca ou sala de concertos nas
condicións expostas no punto anterior. No caso de que a situación o
impida, empregarase a comunicación telemática.
Consello escolar:
MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO
1. De conformidade coas previsións do plan de formación do
profesorado e cos programas formativos existentes no centro
intensificarase a educación en saúde, particularmente na
prevención frote a COVID-19. No plan existirá unha previsión das
actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e
unha previsión xeral do carácter transversal da prevención e
hixiene fronte ao SARS-CoV-2.
Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a
saúde que inclúan medidas de prevención, hixiene e promoción da
mesma fronte a COVID-19.
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Desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover
hábitos de vida activa e saudable.
2. O Plan regulará a difusión da información das medidas de
prevención e a distribución das medidas e comunicacións que
realice a Consellería de Sanidade e a de Educación. Así mesmo
en colaboración co centro de saúde de referencia incluirá
posibles charlas do persoal sanitario sobre a prevención e
protección. Establecerase a información que será de uso
obrigado na do centro.
O equipo COVID asegurará que a información sobre os protocolos de
actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde
implantadas no centro educativo chega e é comprendida por toda a
comunidade educativa. Así mesmo, o equipo COVID deberá asegurar
que a información chega a todas as familias e potenciará o uso de
infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e
comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que
esta información sexa actualizada nocaso de que cambien as
indicacións das autoridades sanitarias.
3. O plan poderá conter aquelas previsións existentes no
documento de “instrucións de inicio de curso” aprobadas pola
Dirección Xeral que teñan relación coas medidas de adaptación
ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo
conxunto da comunidade educativa.
O equipo COVID elaborará un documento coas instrucións para que
a comunidade poida organizar o curso, especialmente o inicio de
curso.
Este documento recollerá os seguintes puntos:
Normas de organización e funcionamento do centro fronte a Covid.
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Actuacións de prevención, hixiene e protección.
Accións para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria
para

o

seu

desenvolvemento

na

modalidade

de

ensino

semipresencial ou, de ser o caso, non presencial.
4. O “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento
público do centro que estará a disposición das autoridades
sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera
membro da comunidade educativa. Será obxecto de difusión na
paxina web do centro e por aquelas canles que o centro
considere oportunas.
O plan de adaptación á situación covid será publicado na web do
concello de Redondela no apartado de conservatorio.
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ANEXO VI
MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE CONTINXENCIA DO
CENTRO EDUCATIVO”

O Plan de Continxencia do centro educativo Conservatorio e Escola de Música “Víctor
Ureña” de Redondela ten por finalidade establecer os procesos para o reinicio da
actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido a suspensión da
actividade lectiva como consecuencia da aparición dun gromo que supoña o cese da
actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro.
ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO
1.

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

teñan síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en
illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter
contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.

2.

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

a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo, seguirase o
presente plan de continxencia e levarase

a un espazo separado de uso individual,

colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que
quede ao seu coidado),e contactarase coa familia no caso de afectar ao alumnado.
3.

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

teléfono dereferencia 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.

4.

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

educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa
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coordinadora do equipo formado na COVID-19 elaborará a información prevista do
eventual afectado/a relativa aos contactos estreitos dos compañeiros/as afectados/as
e do seu profesorado, así como de que sexa persoa próxima vencellada ao centro
educativo.

5. A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar
unha consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade
de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para ese mesmo
día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria.

6.

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 do mesmo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da
forma habitual en función do número de contactos identificados en cada gromo.

7.

A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación,a través do

Grupo de Coordinación e Seguimento 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.

8.

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

peche dunha ou varias aulas,dun nivel educativo ou do centro na súa totalidade de
conformidade con seguintes supostos:
•

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 que teñan a
consideración de contacto e s t r e i t o .

•

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
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satinaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR2 para
os supostos de consideraci´ñon de vulnerabilidade e de cualificación
de persoal sensible.
ACTUACIÓNS

PARA

O

PERIODO

DE

ACTIVIDADE

LECTIVA

NON

PRESENCIAL

O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do
alumnado preferentemente a través do 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 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.
Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo
ten previstas as seguintes medidas:
a) Impartir a actividade non presencial a través da Aula Virtual.
b) Nos curso de Música e Movemento e Conxunto Instrumental I e II
arbitrarase un modo alternativo para a comunicación coas familias e o
mantemento da actividade lectiva que non supoña o 100 por cento de
ensinanza na Aula Virtual.
c) Para o alumnado que parcialmente estea en situación de illamento
cando non exista suspensión da actividade presencial no conxunto da
aula disporanse doutras opcións de formación a distancia.
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MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL
Finalizado o período de peche presencial da aula, nuvel educativo ou
centro realizarase unha planificación do retorno á actividade presencial.
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ANEXO VII
PLANOS DE COLOCACIÓN NAS AULAS

PLANTA BAIXA:
● AULA 1
● AULA 2
● AULA 3
● AULA 4
● AULA 5
● AULA 6
● BIBLIOTECA
● SALA DE CONCERTOS
1º ANDAR:
● AULA 7
● AULA 8
● AULA 9
● AULA 10
● AULA 11
● AULA 12
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2,77m
1,10m

6,78m

5,95m

ANEXO VIII
PLANOS DE CIRCULACIÓN

 PLANTA BAIXA
 1º ANDAR
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CMUS PROFESIONAL “VICTOR UREÑA”
Av. Santa Mariña, nº 3
36800 REDONDELA
TLF986403876
cmus.profesional.redondela@edu.xunta.es
conservatorio@redondela.gal

CONTROL
VENTILACIÓN

AULA
DATA

Folla nº
____/____/20____ ao ____/____/20____

_________

Luns __/__/20__ Martes __/__/20__ Mércores __/__/20__ Xoves __/__/20__ Venres __/__/20__
Hora:
Hora:
Hora:
Hora:
Hora:
Persona:
Persona:
Persona:
Persona:
Persona:
Hora:
Hora:
Hora:
Hora:
Hora:
Persona:
Persona:
Persona:
Persona:
Persona:
Hora:
Hora:
Hora:
Hora:
Hora:
Persona:
Persona:
Persona:
Persona:
Persona:
Hora:
Hora:
Hora:
Hora:
Hora:
Persona:
Persona:
Persona:
Persona:
Persona:
Hora:
Hora:
Hora:
Hora:
Hora:
Persona:
Persona:
Persona:
Persona:
Persona:
Hora:
Hora:
Hora:
Hora:
Hora:
Persona:
Persona:
Persona:
Persona:
Persona:
Hora:
Hora:
Hora:
Hora:
Hora:
Persona:
Persona:
Persona:
Persona:
Persona:

ANEXO IX
CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DO CENTRO EDUCATIVOS
Para facilitar unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación
das medidas previstas

en canto á prevención e protección, tanto de

traballadores como de alumnos e visitas ao centro, se adxunta a modo de
plan de acción o seguinte cuestionario.

Realizado
SI
Aspecto a considerar
Id.
Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade

NON NP

1.1.

¿Informouse aos traballadores de non acudir ao centro de
traballo en caso de síntomas da enfermidade e as medidas
para tomar se presentan estes síntomas?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
1.2

¿Informouse aos pais/nais/titores dos alumnos de non
envialos ao centro educativo en caso de síntomas da
enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes
síntomas?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
1.3

¿Estableceuse no centro o procedemento para seguir se
algún traballador ou alumno presenta síntomas da
enfermidade no centro educativo?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
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Id. Medidas Organizativas
2.1 ¿Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para
garantir que non se producen aglomeracións no acceso e
mantéñense as distancias de seguridade? En caso
necesario, establecéronse entradas e saídas diferenciadas
que garantan a distancia entre persoas?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
2.2 ¿Dimensionaronse os espazos de traballo seguindo as
indicacións dos procedementos da Consellería de
Educación?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

Aspecto a considerar

Realiza
do
SI NO N
N
P

2.3 ¿Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan
fácil acceso a auga e xabón, así como, papel desbotable
para secado e papeleiras no centro educativo? Se é
necesario, disponse de dispensadores xabonosos e/ou de
solución alcohólica desinfectante ao dispor dos
traballadores e dos alumnos?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
2.4 ¿Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou
similar para zonas de atención a público, como na área de
administración, etc.? Definíronse adicionalmente os equipos
de protección a utilizar?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
2.5 ¿Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na
entrada e saída dos alumnos, evitando o cruzamento duns e
outros?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
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2.6

¿Definíronsesentidosdecirculaciónnaszonasdemaiorconfluencia,
diferenciandoambosossentidos mediante cintas de separación e/ou
vinilo adhesivo no pavimento?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
2.8

¿Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais,
provedores) ao mínimo posible?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
2.9

Para as aulas ¿Adecuáronse ás pautas marcadas pola
Consellería de Educación?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
2.10 ¿Limítanseasreuniónspresenciais?,Encasoderealizalas,mante
nseadistanciadeseguridadede1,5 metros, así como as medidas
hixiénicas e distanciamentosocial?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
2.11 ¿Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que
respecten as distancias de seguridade?
Detalle de medidas implantadaspolocentro educativo:

Aspecto a considerar

Realiza
do
SI NO N
N
P

2.12 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de aseos?
Detalle de medidas implantadaspolocentro educativo:
2.13 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de
vestiarios?
Detalle de medidas implantadaspolocentro educativo:
2.14 ¿Establecéronse normas específicas para as salas de
reunións?
Detalle de medidas implantadaspolocentro educativo:
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2.15 ¿Establecéronse normas específicas para o comedor
segundo o procedemento da Consellería de Educación?
Detalle de medidas implantadaspolocentro educativo:
2.16 ¿Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e
accionados por pedal?
Detalle de medidas implantadaspolocentro educativo:
2.17 ¿Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de
papeis na área de administración?
Detalle de medidas implantadaspolocentro educativo:
2.18 ¿Evítasecompartirobxectosouequiposdetraballo,encasonecesari
o,hixienízanseantesdecadauso?
Detalle de medidas implantadaspolocentro educativo:
2.19 ¿Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo
forza maior (limitacións de mobilidade)?
Detalle de medidas implantadaspolocentro educativo:
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Aspecto a considerar

Id.

Realiza
do
SI NO N
N
P

Formación e información dos traballadores

3.1 ¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das
recomendacións sanitarias que se deben seguir de xeito
individual?
Detalle de medidas implantadaspolocentro educativo:
3.2 ¿Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e
as medidas a adoptar, específicas para o lugar de traballo,
así como o equipamento de protección a empregar?
Detalle de medidas implantadaspolocentro educativo:
3.3 ¿Informouse aos traballadores sobre as medidas
preventivas que deben adoptarse cando viaxan ao lugar de
traballo?
Detalle de medidas implantadaspolocentro educativo:
3.4 ¿Informouseaopersoalsobrecomoeliminaromaterialdeusodehixi
enepersoal(máscaras,luvasde látex, panos,etc.)?
Detalle de medidas implantadaspolocentro educativo:
3.5 ¿Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de equipos de
protección segundo o marcado pola Consellería?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
Id.

Limpeza e desinfección das instalación

3.6 ¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e proteccións
necesarias para poder emprender e manter a actividade e
limpeza requirida?
Detalle de medidas implantadaspolocentro educativo:
3.7 ¿Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en
relación coa súa periodicidade?
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Detalle de medidas implantadaspolocentro educativo:

Realizado
Aspecto a considerar

SI NO NP
N

3.8

¿Informouse
aopersoal
delimpezasobre
osaspectos
necesariosparalimparoscuartos,conespecial
énfasenassuperficies,
especialmente
aquelasque
sontocadas con mais frecuencia comoasfiestrasou
ostiradoresdasportas,osdispositivosque
usanhabitualmenteoalumnadoepersoal,mesas
eordenadores?
Detalle de medidas implantadaspolocentro educativo:
3.9

¿Déronselleinstruciónsaostraballadoresparadepositaromat
erialdehixienepersoal(máscaras,luvasdelátex,etc.)nafracció
nderesto(agrupaciónderesiduosdomésticosqueseobténunh
avezrealizadasasrecollidasseparadas)?
Detalle de medidas implantadaspolocentro educativo:
3.10

¿Estableceuseunmecanismopara aeliminaciónderesiduos
procedentes dunha persoaquepresentou
síntomasdaenfermidadee oselementosdelimpeza
empregados nestecaso?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
3.11

¿Establecéronse directrices para reforzar a ventilación
periódica nas instalacións, diariamente e adicionalmente
con ventilación natural durante máis dequinceminutos?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
Id.

Sinalización

3.12

¿Indicáronseasnormas hixiénicas básicasque hai
queobservar(lavarasmans,nontocaracara, toseren
papeldesbotableou nocóbado, etc.)?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
3.13

¿Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos
alumnos,
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Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
3.14

¿Sinalizáronse
mediante
marcasnochanousimilarasdistanciasdeseguridadeamanter
duranteoaccesoaocentroeducativoe
norestodezonas
necesarias(zona
decomedor,biblioteca,
etc.),
segundoomarcadopolaConselleríadeEducación?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
Realizado
Aspecto a considerar
3.15 ¿Sinalizouse,noaccesoaocentrodetraballo,aprohibicióndeacce
deracalquerapersoaquepresente síntomas daenfermidade?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

SI NON NP

3.16

¿Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas
de reunións, vestiarios, comedor, etc.)?
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
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ANEXO 10
CARTELERÍA

 USO DA MÁSCARA
 MANS SEGURAS
 ESPAZO ILLAMENTO
 ESPERE O SEU TURNO
 MANTEÑA A DISTANCIA DE SEGURIDADE
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