
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS HIXIÉNICO-SANITARIAS FRONTE 

AO COVID-19 

1. Normas básicas de protección e seguridade 
 Non acudir á Escola en caso de presentar algún síntoma de posible 

enfermidade avisando por tlf á Escola. 

 Uso da máscara obrigatorio para o profesorado e alumnado en todo 

o recinto da Escola. (Únicamente os instrumentistas de vento e 

canto non empregarán a máscara na práctica instrumental) 

 Hixiene de mans (con xeles hidroalcohólicos ou lavado con auga e 

xabón se fora conveniente) á entrada e saída das aulas antes e 

despois de cada clase. 

 Desinfección do calzado nas alfombras situadas nos 3 accesos 

principais: 

- Entrada Principal 

- Aula 1 

- Auditorio 

 Puntualidade máxima para axilizar as entradas e saídas e non 

dificultar os protocolos de ventilación e hixiene nas aulas. 

 Acceso restrinxido ao alumnado e un pai/nai/titor para acompañar 

ao alumnado de Música e Movemento nas entradas e saídas (ata a 

porta principal da Escola). 

*En ningún caso os país/nais/titores do resto do alumnado 

accederán á Escola a partir da verxa situada antes da rampa. 

 Manter un distanciamento de 1’5m nas aulas e corredores (nos 

casos de canto e frauta será de 3m e resto de instrumentistas de 

vento 2m). 

 Seguir as sinalizacións do chan que indican a dirección da marcha en  

escaleiras ou puntos de situación nas aulas. 

 Reduciremos os tempos de clase para posibilitar a ventilación das 

aulas e a desinfección do material e puntos críticos polo 

profesorado: 



 

De 1 h a 50’ 

De 1h30’ a 1h 15’ 

De 30’ a 25’ (nos casos de instrumento en que temos 1 

alumno) 

 Seguir as indicacións do profesorado en todo o momento. 

 

 

2. Accesos e tránsitos a outras aulas 

Temos 3 accesos á Escola: 

- 1. Entrada principal: Para ás clases de Música e Movemento, Aulas 

de Instrumento na planta baixa, 1º e 2º andar 

- 2. Aula 1 (semisoto): Se a túa 1ª clase no día a tes nesta aula 

- 3. Auditorio: Se a túa 1ª clase no día a tes nesta aula 

Tránsitos a outras aulas: 

Cada titor explicará o 1º día de clase aos seus alumnos/as como teñen 

que acceder á seguinte clase cando teñan máis dunha materia no 

mesmo día. 

 

3. Entrada e saída da Escola 

Cando entremos na Escola cada día daremos os seguintes pasos: 

1º Desinfectaremos o calzado na alfombra situada na entrada 

correspondente. 

2º Faremos a hixiene de mans na entrada á Escola. 

2º Accederemos á aula correspondente seguindo a dirección das sinais 

nos corredores e escaleiras sen obstaculizar o paso aos compañeiros 

3º Manteremos a distancia de seguridade 



 
4º Cando acceda a aula  faremos a hixiene de mans cos xeles dispostos 

en cada aula 

5º Seguiremos as indicacións do profesorado en todo momento 

6º Rematada a clase faremos novamente a hixiene de mans e 

seguiremos o mesmo protocolo se temos outras clases a continuación. 

7º Finalizada a xornada sairemos directamente da Escola sen formar 

corriños fora e mantendo a distancia 

 

4. Desenvolvemento das clases 

 
 O chan das aulas está sinalizado para axudarnos a colocar a nosa 

cadeira mantendo a distancia de seguridade cos compañeiros. 

 O profesor/a abrirá a porta ou ventás cando se precise. 

 O alumnado colocará a súa cadeira cando se precise e o 

profesorado colocará e recollerá os atrís,  instrumentos ou calquera 

outro material que se precise. 

 

5. Comunicación coa Escola 

O horario de atención aos país será telefonicamente: 

Luns e Mércores de 10 a 13h. 

De luns a venres de 16 a 20h. 

As titorías ou citas previas con Dirección ou Xefatura solicitaranse 

telefonicamente ou a través do correo electrónico do profesor/a 

correspondente. Excepcionalmente faranse de xeito presencial previa 

cita. 

 

 


