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1- INTRODUCIÓN 
 
Segundo as medidas, criterios e protocolos que aparecen no documento "Medidas de 
prevención, hixiene e promoción da saúde fronte a COVID-19 para centros educativos 
no curso 2020-21" (20-06-20) dos Ministerios de Sanidade e Educación, que ofrece o 
marco común para ser adaptado en cada comunidade autónoma e á realidade de cada 
centro educativo e o seu contexto local, e, seguindo as liñas xerais da Xunta de Galicia, 
na resolución conxunta das Consellerías de Educación, Universidade e Formación 
Profesional e de Sanidade que aproban as instrucións polas que se incorporan a 
declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo 
Consejo lnterterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública (D.O.G. n. 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 de COVID-19 nos centros de ensino non 
universitarios de Galicia para o curso 2020-2021; débese ofrecer unha contorna escolar 
segura ao alumnado e persoal dos centros educativos. 
 
Tras o peche dos centros educativos no territorio español desde mediados de marzo do 
2020, a re apertura dos centros supón unha readaptación e reforzo das medidas de 
hixiene persoal para a prevención en todas as contornas escolares do risco de contaxio 
da COVID-19 o que leva a un maior esforzo por parte de todos.  
 
Dependendo da evolución da pandemia é necesario prever diferentes escenarios aos 
que adaptarse para que o funcionamento e desenvolvemento do curso 2020-2021 non 
se vexa afectado.  
 
A Escola de Música Concello de Ortigueira (EMCO) primará a ensinanza presencial. Non 
obstante, a EMCO ofrecerá na súa oferta educativa dúas posibilidades de matrícula nas 
clases: ensinanza presencial (instrumento + linguaxe musical +  agrupacións) ou 
semipresencial, na que linguaxe musical impártese telemáticamente. 
 
No suposto de suspenderse as clases da ensinanza presencial, realizaranse 
telemáticamente por videoconferencia no mesmo horario lectivo. 
 
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 ben achegados polo profesorado, ou ben os que poña a 
disposición o Concello/Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao 
alumnado que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 
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2- OBXECTIVO 
 
O presente plan ten como obxectivo ofrecer unha contorna segura tanto para os 
usuarios da EMCO como para todo o persoal do centro, seguindo os protocolos 
suxeridos polos Ministerios de Sanidade e Educación, así como pola Xunta de Galicia e 
o Concello de Ortigueira. As medidas incluídas neste plan iranse actualizando e 
modificando segundo varíe a situación epidemiolóxica. 
 
 
3- PRINCIPIOS XERAIS 
 
Contribuír a reducir o risco de transmisión proporcionando as medidas de hixiene 
básicas establecidas polas autoridades sanitarias: 
 
- Limpeza, desinfección e ventilación do Centro 
 
A limpeza das superficies en contacto realizaranse polo menos dúas veces ao día. 
O groso farase polas mañás, sendo neste horario cando a EMCO ten menor alumnado e 
reforzarase polas tardes ca limpeza dos aseos.  
 
Será responsabilidade do persoal de limpeza do concello a limpeza xeral do edificio pola 
mañá e dunha nova limpeza de aseos a media tarde. 
No caso de actividades non lectivas (fora de horario escolar) deberá marcarse un horario 
e zonas de limpeza específica.  
 
Cada mestre, o remate de cada clase limpará a súa aula para que a entrada do/a seguinte 
alumno/a ou grupo se faga nun entorno limpo. 
 
En cada Aula, entre cambio de alumno/a ou grupo colectivo  deixarase que pase un 
tempo prudencial de 15 min. sen actividade. Será durante este tempo no que se proceda 
a limpar, deixando as xanelas entre abertas e cunha apertura completa.  
Ademais durante as clases e na medida do posible deixaranse as xanelas e a porta medio 
abertas. 
 
A EMCO conta con mamparas de protección (1,80 m. de alto por 1 m. de ancho) para as 
especialidades de vento, gaita, canto e conxuntos. Para unha maior seguridade na Aula 
3, cóntase cun Purificador de Aire con filtro Hepa con alcance de 80 metros cadrados. 
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- Medidas de prevención persoal 
 
 Uso obrigatorio da máscara desde os 6 anos aínda podendo manter a distancia 

de seguridade e recomendable desde os 3. 
 Manterá a distancia de 1,5 m. sempre que sexa posible. 
 Hixiene de mans como medida básica para evitar a transmisión do virus desde as 

superficies. 
 Hixiene respiratoria: Ao esbirrar, utilizar panos desbotables e depositalos nas 

papeleiras. 
 
4- MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 
Un dos compoñentes sinalados pola OMS é o COMPROMISO DA POBOACIÓN. No noso 
ámbito require a responsabilidade e a colaboración de todos os membros que integran 
esta comunidade educativa requirindo o esforzo de todos. Ademais é de cumprimento 
obrigatorio para todas aquelas actividades ou ensaios fora do horario lectivo da EMCO 
e organizado por outras entidades culturais. 
 
5- NORMAS XERAIS 
 
No Boletín Oficial da Provincia do 24/01/2017 (BOP Nº 16), aprobouse o Regulamento 
de organización xeral e réxime interno da Escola Municipal de Música do Concello de 
Ortigueira. O presente documento amplía e modifica diversos artigos de dito 
regulamento, adaptándoos á normativa vixente tanto sanitaria como educativa para 
este curso 2020-2021. 
 
6- MEDIDAS DE HIXIENE A TOMAR 
 
a) Uso obrigatorio do xel hidroalcohólico 
 
 Á entrada da Escola de Música. 
 Á entrada e saída de cada clase. 
 Á saída dos Aseos. 
 Antes de usar unha máquina de bebidas. 
  

 
b) Uso obrigatorio da máscara: 
 
 A partir dos 6 anos (dende alumnado de Primaria). 
 Dende os 3 anos en espazos comúns e nas aulas cando fagan unha 

clase/actividade con todos os compañeiros/as  que non procedan do mesmo 
grupo estable (grupo burbulla) do colexio. 
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Excepcións do uso da máscara: 
 

o Alumnado menor de 6 anos (infantil), na clase de Música e Movemento cando 
procedan do mesmo grupo estable de convivencia do colexio. Nestes casos é 
voluntario levala ou non. 

o A persoas con exención determinada pola autoridade sanitaria. 
o Os músicos de vento e gaita, no momento de tocar o instrumento. Terán que 

facelo sen moverse da súa cadeira ou posición de pé, gardando a máscara nunha 
funda protectora para o seu posterior uso. 

 
Recoméndase o uso de pantallas para os músicos de vento no que o seu instrumento así 
o permita, así como máscaras FFP2 para as clases de canto ou coro. 
No caso de ser necesario a Escola de Música terá reposto de máscaras para o alumnado, 
sen que este feito provoque a solicitude continua da mesma por un usuario. 
 
c) Desinfección de calzado (3 a 6 anos e instrumentos compartidos) 
 
Para o alumnado de Música e Movemento levarase a cabo a desinfección do calzado 
para poder realizar actividades seguras no chan. Non obstante, establécese un protocolo 
de evitar o contacto directo co mesmo polo que o alumnado usará unha “alfombra estilo 
ximnasia”. É necesario para as clases de grupo (venres) acudir cuns calcetíns 
antideslizantes para poder realizar actividades sen calzado. 
 
Os alumnos de percusión, piano ou guitarristas que compartan o reposapés ou pedais 
deberán desinfectar o calzado antes de usar ditos instrumentos. Os alumnos de vento 
que realicen un desaugue da saliva directamente ó chan deberán desinfectar o calzado 
ó saír da aula. 
 
d) Limpeza dos instrumentos 
 
No caso dos instrumentos musicais compartidos (piano, percusión…) serán 
desinfectados tras o seu uso polo profesorado. 
 
No caso dos instrumentos de uso individual correspóndelle a cada alumno/a a tarefa de 
limpeza. Habilitarase un espazo para facela, dependendo de cada especialidade. 
 
e) Limpeza de mobiliario e accesorios musicais 
 
Os  atriles, cadeiras, mesas ou mamparas serán desinfectados polo profesorado ó 
remate de cada clase.  
 
No caso dos instrumentos de vento (especialmente vento-metal) o desaugue realizarase 
directamente ó chan (a beira do alumno para non ser pisado) debendo de realizar unha 
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desinfección de calzado posterior á actividade. O profesorado ou persoal de limpeza 
realizará unha limpeza con lixivia do chan. 
 
 
f) Aseos 
Realizaranse medidas de desinfección e limpeza polo menos dúas veces ao día. 
Especificarase nunha ficha diaria de control do horario e sinatura da persoa que realizou 
a desinfección para o coñecemento de tódolos usuarios. 
 
 
 
 
7- ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
ÁMBITO FORMATIVO 
 
A EMCO ofrecerá na súa oferta educativa dúas posibilidades de matrícula nas clases: 
ensinanza presencial (instrumento + linguaxe musical +  agrupacións) ou 
semipresencial, na que linguaxe musical impártese telemáticamente. 
 
No suposto de suspenderse as clases da ensinanza presencial, realizaranse 
telemáticamente por videoconferencia no mesmo horario lectivo. 
 
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 ben achegados polo profesorado ou ben os que poña a 
disposición o Concello/Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao 
alumnado que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 
 
Se houbese un período de suspensión da actividade presencial a EMCO ten previstas as 
seguintes medidas: 
 
a) Clases individuais de instrumento en directo (a través de vídeo chamadas) entre 
profesor/a e alumno/a. Faranse no mesmo horario que tiña asignado. 
 
b) Clases de Linguaxe Musical e materias grupais (excepto agrupacións) faranse por a 
aplicación de videoconferencia ZOOM, no mesmo horario semanal de cada materia. 
 
c) Para facilitar o acceso á ensinanza telemática, dende a web da EMCO 
(https://esmuortigueira.wordpress.com/) darase acceso a unha Aula Virtual con material 
de apoio. 

https://esmuortigueira.wordpress.com/
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Elección de Horarios e ratio dos grupos. 
A elección de horarios de clases realizarase preferentemente de forma telefónica, para 
evitar a masificación de persoas na EMCO. Fixarase un horario no cal se fará cada 
chamamento. 
 
Nas clases individuais:  
Segundo se recolle no Regulamento da EMCO, pero agora telefonicamente. 
Artigo 16. Criterios para a elección de horarios nas clases individuais  
A orde de elección do horario das clases individuais seguirá os seguintes criterios: 
a) Convocarase a tódolos alumnos maiores de idade e os pais/nais/titores dos menores de idade a unha reunión 
para a elección de horarios. 
b) Farase unha convocatoria por cada profesor da EMCO para a elección das horas de clase individuais das súas 
especialidades. 
c) Elixirán horario os alumnos en orde de menor a maior idade. 
d) Elixirán sobre o horario dispoñible os alumnos/pais que non acudiron a convocatoria de selección, en  horario 
de Secretaría. A elección será por orde de solicitude. 
 
Nas clases colectivas: 
Modifícase o seguinte artigo do Regulamento da EMCO. 
Artigo 15. Criterios para o agrupamento de alumnos e alumnas nas materias colectivas 
No caso de grupos de máis de 16 alumnos dividiranse en dúas partes (sempre que haxa profesorado con horario 
dispoñible), con horarios suficientemente contrastados. Os alumnos repartiranse por orde alfabética pero terán 
a opción de cambiar de grupo se teñen algunha incompatibilidade de horario suficientemente xustificada. En 
todo caso tratarase de que os grupos sexan o máis equilibrados posible. 
 
Nos cursos no que o número de alumnos matriculados (ensinanza presencial) supere os 
7 alumnos, ofertaranse/faranse todos os grupos que sexan necesarios. O mínimo de 
alumnado para constituír un segundo grupo é de 3 persoas. O máximo de aforo para 
cumprir coas normas sanitarias é de 9 alumnos/as por clase. 
 
Farase un chamamento telefónico, comezando pola letra A, previo á selección do 
horario de instrumento, para escoller se é o caso o grupo de Linguaxe 
Musical/Agrupación.   
No caso de Linguaxe Musical en grupos de desdobramento (A-B) as clases do grupo A 
serán Luns e Mércores e as de B os Martes e Xoves. 
 
 
 
ÁMBITO FAMILIAR 
 
Non debemos esquecer o rol das familias, é esencial. Por iso, deben comprometerse a 
non enviar ó/á alumno/a á Escola en caso de sospeita ou aparición dalgún síntoma 
relacionado coa COVID-19, mesmo se algún familiar foi diagnosticado como positivo; ó 
mesmo xeito que calquera traballador do Centro. 
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INFORMACIÓN ENTRE O CENTRO, USUARIOS E FAMILIAS 
 
No caso dos menores de idade as familias manterán puntualmente informado á EMCO 
en caso de contaxio. Os pais, nais ou titores responsabilizaranse de que o estado de 
saúde do/a alumno/a sexa o óptimo para acceder á aula.  
 
No caso de usuarios maiores de idade, serán eles os responsables de comunicalos á 
EMCO. 
No caso de actividades non lectivas e fora do horario escolar deberase facer unha ficha-
control de todas as persoas que accederon ó centro, así como un teléfono de contacto. 
 
A Escola de Música, a través da aplicación TOKAPP manterá un contacto permanente 
informativo co alumnado e familias. Farase a través de mensaxe a través da aplicación 
ou por e-mail, xestionado pola mesma. No caso de ser necesario a comunicación farase 
por teléfono. 
Para as circulares e comunicados xerais, así como información relacionada co día a día 
soamente se enviará a comunicación por TOKAPP. Non obstante, poderase ver 
xeralmente no taboleiros de anuncios da EMCO ou na web da Escola de Música. 
 
Lavado e desinfección de mans 
Toda persoa que entre no Centro deberá lavarse as mans. 
lnstruirase ao alumnado máis pequeno na técnica adecuada do lavado de mans e da 
utilización do xel hidroalcohólico. 
 
Entradas e saídas do centro 
 
 Co fin de evitar aglomeracións nos cambios de clase realizarase un plan con 

diferentes horarios. 
 Recoméndase que toda persoa que entre no centro desinfecte primeiramente as 

mans. Nas diferentes dependencias da Escola haberá xel hidroalcohólico para 
utilizar ao longo da xornada. 

 Manterase a distancia de seguridade recomendada de 1,5 metros. 
 Limitaranse as interaccións físicas entre o alumnado. 
 Sinalizaranse as vías de acceso e evacuación. 
 Tentarase, na medida do posible, que as chegadas do alumnado sexan 

graduadas. 
  Prohíbese a entrada a toda persoa que non estea autorizada aos corredores do 

centro. 
 A entrega do alumnado de Música e Movemento realizarase no espazo do 

cobertizo e de forma graduada. A recollida será no cobertizo, pola porta de saída. 
 Está prohibido aparcar en horario lectivo no cobertizo da EMCO, para facilitar a 

mobilidade, entradas e saídas do centro. 
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As familias accederán ao Centro só se teñen que realizar algunha xestión presencial en 
Secretaría ou Dirección, con previa cita ou en caso de ser requiridos polo profesorado 
ou a dirección do centro. 
 
Circulación dentro do centro 
 

o Realizaranse só os desprazamentos estritamente necesarios polo centro, 
evitando aglomeracións. Os alumnos de maior idade cederán o paso aos máis 
pequenos.  

o O uso da máscara será obrigatorio e manterase a distancia da seguridade. 
o Manteranse as portas abertas para limitar os contactos coas manillas.  
o O profesorado/secretario será o encargado de pechar a porta da aula ao comezo 

e ao final da clase. Unha vez finalizado o contacto coa manilla deberá lavarse as 
mans con xel hidroalcohólico. 

o Evitarase polo alumnado tocar cos dedos os interruptores, así como subir ou 
baixar persianas ou o contacto coas xanelas. 

o Evitarase tocar as varandas e paredes ao subir ou baixar escaleiras. 
 
 
 
MEDIDAS NOS ESPAZOS COMÚNS 
 
AULAS: 
 

 Deberán ter ventilación. 
 Contar con dispensador de xel hidroalcohólico e produtos de desinfección. 
 Manteranse as portas abertas na medida do posible. 
 Realizarase a entrada e saída do alumnado de forma ordenada mantendo a 

distancia de seguridade. 
 Evitarase compartir libros e calquera tipo de material. 
 Nas aulas con cambio frecuente de docentes e alumnado recoméndase a 

desinfección cun produto específico e un pano desbotable ou alcol nas mesas, 
cadeiras ou obxectos de uso común. 

 lntentarase manter a distancia de seguridade entre o alumnado e tamén entre 
alumnado e docente sendo superior a 1,5 m. no caso de instrumentos de vento, 
gaita e canto. 

 
DIRECCIÓN e SALA DE REUNIÓNS: 
 Manterase a distancia de seguridade en todos os espazos comúns. 
 Evitaranse xestos de afecto que supoñan contacto físico, incluído o dar a man. 
 Reduciranse as visitas de alumnos, pais ou persoas externas ás titorías 

fomentando o uso telemático. 
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BIBLIOTECA e SALAS DE ESTUDIO: 
o A Biblioteca terá un uso de acceso restrinxido, usándose ademais para impartir 

as clases de vento-metal. 
o Para os alumnos que teñan ocos libres entre clases e queiran estudiar ou facer 

os deberes, proporcionarase en todo momento dunha mesa e cadeira (en 
diferentes aulas/espazos) para poder aproveitar o tempo. É necesario que se 
comunique na Secretaría da EMCO e habilitarase este espazo de estudio. Ó 
remate deberase avisar ó secretario para realizar o peche da aula ou limpeza da 
mesma. 

 
 
SECRETARÍA: 
 Só terán acceso o persoal laboral da EMCO. 
 O secretario será o encargado da entrega de chaves de aulas e as desinfectarán 

unha vez lles sexan entregadas. 
 As fotocopias serán realizadas polo secretario preferentemente ou profesorado. 
 As persoas alleas ao centro (repartidores, carteiros...) entregarán os documentos 

ou paquetes ó secretario. 
 Dixitalizaranse ao máximo o número de procesos para evitar os desprazamentos 

ademais da manipulación de papel. En caso de realizar trámites no centro, cando 
a atención telefónica ou telemática non sexa suficiente, realizarase mediante 
cita previa. 

 Atenderase pola xanela de Secretaría. 
 Uso obrigatorio de máscara. 
 Uso de xel hidroalcohólico na entrada. 
 Todo o persoal ou usuarios utilizarán o seu propio bolígrafo. En caso de non 

dispoñer deste, proporcionarase un e se desinfectará tras cada uso. 
 O aforo máximo do despacho de secretaría será dunha persoa, podendo así 

manter a distancia de seguridade. 
 Ao abandonar o posto de traballo, deberanse deixar as mesas libres de 

documentación para facilitar os labores de limpeza e desinfección. 
 Non se deixarán instrumentos, ou material persoal como mochilas en depósito 

de Secretaría. 
 
 
ASEOS E CONTROL DE LIMPEZA 
 
 Realizaranse medidas de desinfección e limpeza polo menos dúas veces ao día. 
 Aforo dun terzo da capacidade. Unha persoa por cada zona de aseos (planta 

baixa e primeiro andar) 
 lndicarase ao alumnado a obrigatoriedade de lavarse as mans despois do uso dos 

servizos. 
 Priorizarase o uso do papel para o secado de mans. 
 Habilitaranse servizos para uso exclusivo do persoal do centro. 
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 Demarcación de cada aseo (home, muller, mestres e persoas de mobilidade 
reducida) 

 Aseo exclusivo para alumnado de Música e Movemento. 
 Colocarase na porta de entrada dos aseos, así como no taboleiro de anuncios, 

unha ficha diaria de rexistro e limpeza e desinfección do centro no que aparecerá 
o horario de cada limpeza e a firma da persoa que a realizou. 
 
 

SALA DE CONCERTOS: 
 
 Limitarase o seu uso a actividades necesarias para asegurar a seguridade e o bo 

funcionamento do centro. 
 Ventilarase o espazo despois do seu uso e desinfectarase as cadeiras e materiais 

utilizados. 
 
 
REUNIÓNS E TITORÍAS: 
 
 A Dirección do Centro establecerá as reunións necesarias e priorizaranse as 

reunións telemáticas valorando a conveniencia de realizalas presencialmente. 
 As titorías realizaranse preferentemente por teléfono. 
 Se fose necesario unha entrevista presencial farase con cita previa e será 

obrigatorio o uso da máscara e manter a distancia de seguridade. 
 
 
ATENCIÓN Ó PÚBLICO: 
 
 Facilitarase e priorizarase a atención telefónica e mediante cita previa. 
 Minimizarase na mediade do posible a documentación para intercambiar. 
 Os alumnos que necesiten ser acompañados ó interior do centro, só poderán 

facelo cun único acompañante. 
 
 
Non poderán acudir ao centro persoas que: 
 
 Presenten síntomas compatibles con COVID-19. 
 Estean en illamento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19. 
 Atópense en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con 

algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 
 As familias non poderán entrar no edificio salvo que o profesorado ou o equipo 

directivo así o considere. 
 Na entrada ao Centro deberá haber xel hidroalcohólico para que os traballadores 

e usuarios se desinfecten as mans cando entren e saian do mesmo. 
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8- EQUIPO COVID, SEGUIMENTO E CONTROL DE INCIDENCIAS 
 
Todo o persoal do Centro colaborará observando de xeito rigoroso as medidas de 
prevención e informará á dirección da EMCO de calquera incidencia observada no non 
cumprimento das medidas de seguridade e saúde establecidas. 
 
Cando un/unha alumno/a presente síntomas compatibles coa COVID-19 avisarase de 
inmediato á familia, evitarase que toque superficies coas mans (varandas, manillas ... ) 
e illarase nunha estancia habilitada polo centro (Aula Limpa) á espera de que sexa 
recollido, manténdose a porta aberta para unha ventilación óptima. Unha vez o alumno 
abandone o espazo desinfectarase. 
 
O Equipo Covid estará formado polo Director, o encargado de Secretaría da Escola de 
Música e a Concelleira de Educación e Cultura do Concello de Ortigueira.  
O coordinador do equipo será o director da EMCO. Entre as súas funcións destaca a de 
ser o enlace entre o centro, as familias e o Centro de Saúde. 
 
O equipo Covid deberá velar polo cumprimento deste protocolo sanitario, así como o de 
obter e poñer os medios materiais necesarios tanto para ós traballadores coma os 
usuarios da EMCO; mantendo así un espazo educativo seguro e agradable, libre de 
Coronavirus. 
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9- PLANOS DA EMCO E AFORO POR AULA/ESPAZO 
 
 
 
 

ESPAZO/AULA AFORO Máximo (Persoas) 
PLANTA BAIXA  

Cobertizo exterior 30 (*) 
Vestíbulo 4 
Secretaría 1 
Dirección 3 

Sala de Concertos (Piano) 10 (*) 
Aula 1 (Música e Movemento) 9 (*) 

Aula 2 (Ludoteca) 4 
Aula 3 (Sala de ensaios e Percusión) 17 + profesor/a (*) 

(No caso de ensaios de Banda de 
Música/Combo/BMO: + 4 de Percusión) 

Aseos 1 
PRIMEIRO ANDAR  

Arquivo Musical 2 
Biblioteca (Sala Multiuso) 4 (*) 

Aula 4 3 
Aula 5 10 
Aula 6 10 
Aula 7 10 (*) 
Aula 8 3  
Aula 9 6 (*) 
Aseos 1 

 
 
 
(*) Nota: O aforo máximo do espazo virá ademais condicionado ó tipo de instrumentos 
ou actividade que se realizará e a normativa sobre as distancias interpersoais que estean 
en vigor durante o transcurso do 2020-2021. 
Dependendo de estes casos fixarase un aforo recomendado/máximo para cada 
actividade a realizar. 
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INSTALACIÓNS da MCO 
 

Planta baixa 
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10. ANEXO: “PLAN DE CONTINXENCIA COVID-19” 
 
 
O Plan de Continxencia ante a Covid-19 da Escola de Música Concello de Ortigueira 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/especialidade 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 da que se sospeita que comeza a 
desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase o 
presente plan de continxencia. 
No caso de alumnado menor de idade 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 a alumnado. 
No caso de alumnado maior de idade acompañarase á saída axudándoo se así o require 
a contactar coa familia ou servizos médicos. 
 
3. 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. 
 
4. No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus na EMCO tanto 
sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo 
formado na COVID-19 fará un informe para entregar se así é requirido ó persoal do 
SERGAS; no que se incluirá 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 á Escola de Música Concello de Ortigueira. 
 
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. 
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6. 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 dun centro educativo (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, 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, dunha especialidade/módulo ou do centro educativo na súa 
totalidade de conformidade con seguintes supostos: 
 
9. 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 estreito. 
 
10. 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 PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 
 
11. A EMCO ofrecerá na súa oferta educativa dúas posibilidades de matrícula nas clases: 
ensinanza presencial (instrumento + linguaxe musical +  agrupacións) ou 
semipresencial, na que linguaxe musical impártese telemáticamente. 
 
No suposto de suspenderse as clases da ensinanza presencial, realizaranse 
telemáticamente por videoconferencia no mesmo horario lectivo. 
 
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 ben achegados polo profesorado o ben os que poña a 
disposición o Concello/Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao 
alumnado que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 
 
12. O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de 
conexión o falla de equipamento para buscar unha alternativa con medidas oportunas 
que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos. 
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13. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a EMCO 
poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación 
do alumnado cando coincidan co tempo de suspensión. 
 
 
14. Durante o período de suspensión da actividade presencial a Escola de Música ten 
previstas as seguintes medidas: 
 
a) Clases individuais de instrumento en directo (a través de vídeo chamadas) entre 
profesor/a e alumno/a. Faranse no mesmo horario que tiña asignado. 
 
b) Clases de Linguaxe Musical e materias grupais (excepto agrupacións) faranse por a 
aplicación de videoconferencia ZOOM, no mesmo horario semanal de cada materia. 
 
c) Para facilitar o acceso á ensinanza telemática, dende a web da EMCO 
(https://esmuortigueira.wordpress.com/) darase acceso a unha Aula Virtual con material 
de apoio. 
 
 
MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 
 
15. Finalizado o período de peche presencial da aula, módulo ou centro realizarase unha 
planificación do retorno a actividade presencial ou semipresencial, según a preferencia 
de matriculación. 

 

 
 
 
 
CONTACTO e INFORMACIÓN da EMCO:    
 
Escola de Música Concello de Ortigueira 
r) Márquez Cortiñas s/n 
15330- Ortigueira 
 

Tel. 981402432 

Email:  escolademusica@concellodeortigueira.com 

Web:   https://esmuortigueira.wordpress.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/escolademusicadeortigueira 

Youtube: youtube.com/c/EMCOTVEscoladeMúsicaConcellodeOrtigueira 
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