
PROTOCOLO DE CARA Á MATRICULACIÓN DO ALUMNADO 
PARA O CURSO 2020/2021

Esta matriculación faríase efectiva no mes de Xullo.

O alumnado disporá, según o itinerario no que se matriculen, dun o varios días para facer 
efectiva a matricula e dentro do horario establecido pola Escola.

O acceso á Escola será por orden de chegada e únicamente permanecerá dentro desta a 
persoa encargada de asinar a matrícula, que poderá vir acompañada do alumno en caso de ser este 
menor de edade. O resto terá que esperar o seu turno fora da Escola mantendo a distancia social e 
medidas de hixiene oportunas.

Dentro da Escola se manterá a distancia de seguridade entre a persoa encargada de facer a 
matrícula e os alumnos, ou os seus representantes.

No lugar designado para facer a matrícula ( secretaría ), haberá un dispensador de gel 
hidroalcohólico a disposición das persoas que accedan á Escola.

PROTOCOLO DE CARA O SORTEO E ELECCION DE 
INSTRUMENTO DO ACTUAL ALUMNADO DE MÚSICA E 
MOVEMNTO 4

Este sorteo está previsto para o 29 de Xuño. Ante a imposibilidade de asistir ó mesmo todos 
os pais/nais ou representantes se establecerá o seguinte sistema:

• O sorteo faráse no auditorio da Escola por ser o espacio máis amplo da mesma.
• Poderá asistir ó mesmo como máximo 2 representantes de cada un dos grupos de Música

e Movemento 4 (3 grupos ). Estas 6 persoas poderán colaborar e verificar o correcto 
desenvolvemento do sorteo. 

• En todo caso se manterán as distancias de seguridade e as condicións de hixiene 
establecidas, tanto polos asistentes ó sorteo, como por parte do persoal da Escola 
encargado de levar a cabo o mesmo.

• Unha vez rematado o sorteo, e establecido a orde de escolla, procederáse a 
comunicación do resultado do mesmo o resto de pais/nais ou representantes que deberán 
estar esperando fora da Escola.

• Para a escolla de instrumento unha persoa designada pola Escola irá chamando de un en 
un según o resultado do sorteo, e estes pasarán por secretaría a facer efectiva a escolla, 
seguindo o mesmo protocolo que na fase de matriculacion. 

 * Estas medidas son susceptibles de variación, en función da evolución da crisis 
sanitaria, e as posibles novas disposicións elaboradas polos órganos competentes. 


