
CURSO 2020-2021 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS

Medidas a adoptar ante a situación creada pola Covid-19

Complementariamente  ao  indicado  na  “Resolución  conxunta  das  Consellerías  de  Educación,
Universidade e Formación Profesional e de Sanidade, que aproban as instruccións polas que se
incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo
Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública (DOG 174 bis do 28/08/2020) e a
actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico ao protocolo do 22 de xullo de
adaptación  ao contexto  da  Covid-19 nos CENTROS DE ENISINO NON UNIVERSITARIO DE
GALICIA para o curso 2020-2021”, nas escolas municipais de música e artes escénicas (Escola
municipal de música de Vigo -EMMV-, Escola municipal de teatro -EMT-,  Escola municipal de
danza -EMD- e  Escola municipal  de música folk  e tradicional  -ETRAD-),  teranse en conta  as
seguintes medidas:

MEDIDAS PROTOCOLO ANTI-COVID19  NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

• Nas  instalacións  das  escolas  permitirase  o  acceso  exclusivamente  a  alumnado  e
profesorado.

• As entradas e saídas dos centros estarán convenientemente sinalizadas e diferenciadas,
de xeito que a circulación de persoas sexa o máis fluída e ordenada posible.

• Os horarios facilitaran a necesaria limpeza e aireación das aulas despois de cada uso. Os
instrumentos e mobiliario serán desinfectados despois de cada utilización.

• O uso de máscara é obrigatorio dentro das instalacións das escolas para o profesorado e
para o alumnado maior de 6 anos.

• A distancia de seguridade de metro e medio gardarase en todas as actividades que se
desenvolvan.

• Haberá dispensadores de xel hidroalcohólico á entrada de cada grupo de aulas.

• En cada escola haberá unha persoa Coordinadora das medidas anti-Covid19, encargada
de  velar  polo  cumprimento  dos protocolos,  así  como referencia  para  comunicacións  e
avisos.

• Aquelas  actividades  teóricas  que  podan  ser  realizadas  online  evitarán  o  carácter
presencial, sempre que esto sexa posible.

• As escolas adaptarán os grupos e horarios do xeito máis adecuado para minimizar os
riscos de contaxio.

• As persoas encargadas da actividade das escolas dirixida a menores de entre 4 e 7 anos
(Música  e  movemento,  Dramatización)  deberán  coordinarse  entre  ellas  para  unificar
criterios específicos, e facer seguimento do seu funcionamento.

• Neste curso escolar, non está prevista a realización de actividades con público (audicións,
festivais, concertos ...)


