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Neste documento reflíctense as medidas tomadas polo centro para a protección contra 
a Covid19 ao abeiro do Protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 nos centros 
de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022, Versión do 20/05/2022. 
 
Este é un documento aberto que pode sufrir modificacións dependendo das normativas 
publicadas polas autoridades educativas e/ou sanitarias. 
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1. Datos do centro 

 

Código Denominación 

36024471 Conservatorio Profesional de Música de Vigo 

 

Enderezo C.P. 

Rúa Felipe Prósperi s/n 36209 

Localidade Concello Provincia 

Vigo Vigo Pontevedra 

Teléfono Correo electrónico 

986213395 cmus.profesional.vigo@edu.xunta.gal 

Páxina web 

http://centros.edu.xunta.es/cmusprofesionalvigo/ 

 

http://centros.edu.xunta.es/cmusprofesionalvigo/
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Medidas de prevención básica 

 

2. Membros do equipo COVID 

Teléfono móbil de contacto   

Membro 1 Carmen Carreiras Pita 
604 086299 

Cargo Vicedirectora 

Tarefas asignadas 
(COORDINADORA DO EQUIPO) 

 Actuar como interlocutora coas administracións educativas e sanitarias.  

 Comunicar, no caso de xurdir un abrocho, as incidencias ao Equipo de 
Coordinación operativa Covid-19. 

 Manter, no exercicio da súa condición de coordinadora do equipo COVID, 
a comunicación dende o centro educativo cos diferentes órganos da Con-
sellería de Educación, e, de ser o caso, coa Consellería de Sanidade ou 
co Sergas. 

 Levar a cabo a comunicación co persoal do centro e coas familias e 
alumnado. 

 Organizar, supervisar e reactivar o peche de aulas ou do centro. 

Membro 2 Ángel Antonio Montes Abalde 
616 629847 

Cargo Secretario 

Tarefas asignadas 

 Actuar de suplente 1 no caso de ausencia da coordinadora. 

 Xestionar as compras, inventario e contabilidade do material Covid. 

 Manexar unha relación de todo o alumnado e do persoal do centro (a in-
formación deberá agruparse por aula e co profesor asignado á mesma ou 
en contacto co alumnado da mesma) no que figure a identificación perso-
al, un ou varios números de teléfono de contacto e o enderezo para, de 
ser o caso, poder trasladalo ás autoridades sanitarias. 

 Elaborar, informar e actualizar o “Plan de adaptación a situación COVID-
19 no curso 2021/2022”. 

 Organizar, supervisar e reactivar o peche de aulas ou do centro. 

Membro 3 Cecilia Martínez Iglesias 
620 739278 

Cargo Profesora 

Tarefas asignadas 

 Actuar de suplente 2 no caso de ausencia da coordinadora e do suplente 
1. 

 Manexar unha relación de todo o alumnado e do persoal do centro (a in-
formación deberá agruparse por aula e co profesor asignado á mesma ou 
en contacto co alumnado da mesma) no que figure a identificación perso-
al, un ou varios números de teléfono de contacto e o enderezo para, de 
ser o caso, poder trasladalo ás autoridades sanitarias. 

 Elaborar, informar e actualizar o “Plan de adaptación a situación COVID-
19 no curso 2021/2022” 

 Organizar, supervisar e reactivar o peche de aulas ou do centro. 
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3. Centro de saúde de referencia 

Centro * A determinar polas Consellerías Teléfono A determinar polas 
Consellerías 

Contacto * A determinar polas Consellerías 

 

4. Espazo de illamento  

No noso centro existe un espazo de uso individual no que illar a aquelas persoas nas que se detecten 
síntomas mentres non se xestione o seu traslado. Este será o Despacho do Equipo de Actividades, 
que conta con solución hidroalcohólica, papeleira de pedal, panos desbotables, máscaras e un pequeno 
espazo cunha cadeira onde poderá permanecer sentada a persoa na que se detecten síntomas men-
tres non abandone o centro. 

 

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa  

Grao Elemental 236 

Grao Profesional 320 

 

6. Cadro de persoal do centro educativo   

Profesorado 67 

P.A.S. 7 

 

7. Canle de comunicación  

Os casos sospeitosos comunicaranse á coordinadora Covid mediante chamada telefónica ao 
604086299. No caso de que ese número non se atope dispoñible chamarase ao 616629847 ou 
620739278.  
Outra canle de comunicación dispoñible é o correo oficial do centro: 
cmus.profesional.vigo@edu.xunta.gal 

 

8. Rexistro de ausencias  

As ausencias do alumnado motivadas por positivo en test de diagnóstico da Covid serán rexistradas 
polos membros do equipo COVID e comunicadas ao profesorado e ás administracións pertinentes, se 
fóra necesario.  

 

9. Comunicación de incidencias  

As incidencias notificaranse mediante chamada telefónica aos teléfonos indicados no punto 7. 
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Medidas xerais de protección individual  

 

10. Situación de pupitres  

 A distancia de separación nas aulas onde se imparten clases grupais será de 1.2 metros dende 
o eixo das cadeiras. Dependendo do número de alumnado e espazo en cada aula, distribuirase 
o mobiliario. Algúns posibles croques de aulas grupais son os seguintes. 

 
 Nas aulas onde se imparten materias instrumentais de vento, canto e gaita haberá biombos de 

protección. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8 

 

 

11. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos  

 Para os grupos máis grandes de banda, orquestra e coro utilizaranse o auditorio e a aula C17. 

 A biblioteca e o auditorio estarán reservados para impartir clases no caso de que o espazo nas 
aulas non sexa o suficiente.  

 

12. Aula de reforzo 

Para os reforzos de LM, EAV e Análise utilizarase unha aula asignada ao departamento, garantindo a 
separación mínima de 1.2 metros entre o eixo das cadeiras. 

 

13. Titorías coas familias  

Se permiten reunións de titoría individual coas familias en espazos interiores 
ben ventilados (ou ben ao aire libre), cumprindo sempre coas medidas de protección 
e hixiene que estean vixentes en cada momento.  

 

14. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro  

A través do correo electrónico do centro, chamada telefónica e a través de Centros-net. Tamén se in-
formará, a través da web do centro, de todos aqueles aspectos relevantes para a comunidade educati-
va. 

 

15. Uso da máscara no centro 

Como se indica nas Directrices sobre o uso das máscaras no ámbito educativo na comunidade autó-
noma de Galicia publicadas o 21 de abril de 2022, resulta recomendable, con carácter voluntario, o uso 
da máscara no interior dos centros educativos tanto por parte do alumnado coma dos/as traballado-
res/as do centro. 

 

16. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

Este Plan será dado a coñecer a través da web do centro. Tamén os titores/as poderán informar do 
mesmo ás familias a través do correo electrónico. 
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Medidas de limpeza 

 

17. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar 
de xeito frecuente  

O persoal de limpeza deberá: 

 Facer unha limpeza xeral unha vez ao día, prestando especial atención a aqueles espazos de 
uso e contacto frecuente (pomos, billas, cisternas, mesas…). 

 Intensificarase a limpeza dos aseos, que se realizará tres veces ao día.  

 Durante a xornada lectiva, atender á limpeza de superficies de uso frecuente. 

 Utilizar desinfectantes debidamente autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade co-
mo virucidas. No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 

 Desbotar de xeito seguro, logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de pro-
tección usados, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

 Vixiar a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, coa fina-
lidade de evitar calquera contacto accidental. 

 

18. Distribución horaria do persoal de limpeza  

O centro conta con dúas limpadoras que alternarán horario de mañá e de tarde para que as instala-
cións se atopen constantemente hixienizadas. O horario de mañá será de 7:30 a 14:30 e o de tarde de 
15:00 a 22:00.  

 

19. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza 

O persoal de limpeza estará en todo momento protexido mediante roupa axeitada e calzado axeitado. 
Así mesmo, traballará con produtos e materiais de limpeza e desinfección debidamente certificados. 

 

20. Cadro de control de limpeza dos aseos 

Os aseos limparanse tres veces ao día. A hora de limpeza rexistrarase no seguinte formulario ubicado 
no propio aseo. 

 

 



 
 

10 

 

 

21. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas  

 

 

22. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

Como se indica na normativa: 

 Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de mans ou para 
o cumprimento da “etiqueta respiratoria” serán refugados en papeleiras ou contedores con bol-
sa, protexidos con tapa e accionados por pedal. 

 Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) depositarase na fracción res-
to. 
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Material de protección 

 

23. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 

Será competencia do secretario do centro realizar o rexistro e o inventario do material de protección 
adquirido polo centro ou dotado pola Consellería. 

 

24. Determinación do sistema de compras do material de protección 

As compras de material de protección ante a Covid serán competencia do secretario do centro que 
será, así mesmo, o encargado de contabilizar e inventariar ese material, como se indicou no punto an-
terior. 

 

25. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 

A entrega do material de protección realizarase de varios xeitos. Por unha banda, as máscaras entrega-
ranse en conserxería onde se rexistrará quen e cando retira o material. O resto do material (xel hidroal-
cohólico, desinfectante de superficies...) será revisado a diario polo persoal de limpeza e reposto se é 
preciso. Os biombos estarán colocados nas aulas precisas. 
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Xestión dos gromos 

 

26. Comunicacións e Medidas  

A xestión de casos e contactos en centros educativos realizarase acorde á Estratexia de vixilancia e 
control fronte á Covid-19 tras a fase aguda da pandemia e posteriores actualizacións, e conforme ás 
pautas de vixilancia e control epidemiolóxico da Consellería de Sanidade. 
Lémbrase de forma xeral, e como froito de aprendizaxe da pandemia, que non se recomenda a asis-
tencia ao centro cando unha persoa presente síntomas agudos compatibles coa COVID-19 ou outra 
enfermidade infecciosa aguda e potencialmente transmisible. Esta medida tamén ten xustificación polo 
propio benestar da poboación infantil.  
É necesario manter a capacidade de vixilancia e as estruturas de coordinación necesarias, en especial 
os Equipos Covid, no caso de que fora necesario intensificar a 
xestión de casos e contactos por un cambio no situación epidemiolóxica. 

 

27. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e 
educativa  

 Coordinadora do Equipo Covid. 

 Integrantes do Equipo Covid en ausencia da coordinadora. 
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Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

28. Procedemento de solicitudes  

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores vulne-
rables para Covid-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o 
permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de 
Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á 
infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección 
necesarias, seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de 
riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2. 
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Medidas de carácter organizativo  

 

29. Entradas e saídas  

Estarán sinalizadas as portas de entrada e saída do centro que serán de sentido único, así como as 
escaleiras de subida e baixada ás distintas plantas. 
Entrarase e sairase do centro evitando aglomeracións. As clases rematarán sempre antes da hora mar-
cada oficialmente para facer as tarefas de limpeza e ventilación. 
Toda a comunicade educativa deberá desinfectar as mans ao entrar no centro e nas distintas aulas e 
espazos. 
Convén nos desprazamentos polos corredores manter a distancia de seguridade. 
O ascensor será de uso exclusivo para persoas con problemas de mobilidade ou que porten instrumen-
tos pesados, e será de uso individual agás cando precisen axuda, que poderán ser acompañados por 
un convivinte. 

 

 

30. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo  
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As escaleiras de subida e baixada, as portas de entrada e saída e a circulación dentro do centro están 
indicados mediante cartelería ben visible.  
 

 

 

31. Cartelería e sinaléctica  

Existirá cartelería informativa na entrada, corredores e vestíbulo informando das medidas de distancia 
de seguridade e sintomatoloxía COVID. 
Nos baños e aulas haberá carteis informativos sobre as medidas de hixiene social e individual. 
Estará especificado o número máximo de persoas permitido nos baños, biblioteca, vestíbulo, sala de 
profesorado... 
Nos corredores estará indicado o sentido da circulación así como as escaleiras de subida e baixada. 

 

32. Asignación do profesorado de garda   

Será responsabilidade do profesorado de garda: 

 Velar polo cumprimento das distancias de seguridade nos corredores. 

 O uso correcto das portas e escaleiras de entrada-saída e baixada-subida. 

 Estar pendente do cumprimento do aforo nos aseos.  

 Controlar que non se produzan aglomeracións en todo o recinto do centro, tanto interior como 
exterior. 

 Garantir o correcto uso e desinfección das cabinas de estudo. 
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Medidas en relación coas familias e ANPA  

 

33. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva 

A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto do centro educati-
vo, sexan organizadas pola ANPA do centro ou polos concellos, realizarase de acordo co previsto no 
apartado 8 do Protocolo de adaptación ao contexto da Covid19 nos centros de ensino non universitario 
de Galicia para o curso 2021-2022, versión do 20/05/2022: 
As excursións, visitas e traballos de campo no exterior do centro educativo forman parte da dinámica do 
curso escolar e contribúen a cubrir obxectivos didácticos aula, a xerar cohesión grupal, benestar emo-
cional e a establecer vínculos entre iguais e persoas alleas á comunidade educativa. 

 Cando sexa posible para os obxectivos da actividade primaranse os desprazamentos activos 
no contorno cercano, o que supón ademais, unha actividade saudable. Se se fai uso do trans-
porte público seguiranse as normas específicas determinadas para este tipo de transporte. 

 No caso de visitas a museos, cines, teatros, etc, seguiranse as medidas preventivas estableci-
das polo lugar que se visite. 

 Nas actividades complementarias que se desenvolvan no centro educativo poderán acudir per-
soas externas ao mesmo, sempre que manteñan as medidas de prevención, hixiene e promo-
ción da saúde establecidas. 

 Para a celebración de actos de graduación, de fin de curso ou outro tipo de eventos sociais ou 
culturais que poidan ter lugar no centro educativo e no contexto da súa actividade, atenderanse 
as medidas de prevención fronte a Covid-19 existentes para eventos culturais na comunidade 
autónoma. 

 No caso de saídas con pernocta esta poderá organizarse en GCE e, naqueles cursos non or-
ganizados por GCE estableceranse subgrupos fixos para a pernocta. 

 Permítese mesturar grupos ou aulas en actividades extraescolares tanto ao aire libre como en 
interiores, garantindo o resto de medidas de prevención e priorizando, cando sexa posible, as 
actividades ao aire libre. 

 Cando se organicen almorzos ou merendas farase preferentemente ao aire libre. De realizarse 
en interior, seguiranse as pautas previstas para comedores escolares. 

 Nas clases prácticas de voz, canto, e instrumentos musicais de vento aumentarase a distancia 
interpersoal, valorando a realización ao aire libre ou maximizando a ventilación. 

 
 

34. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

Se permiten reunións de titoría individual coas familias en espazos interiores ben ventilados (ou ben ao 
aire libre), cumprindo sempre coas medidas de protección e hixiene que estean vixentes en cada mo-
mento. 
Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro e outros sis-
temas (CentrosNet) cando proceda. 
Por non dispoñer de ventilación, a sala de titorías queda temporalmente deshabilitada. 

 

35. Normas para a realización de eventos 

Nas actividades complementarias que se desenvolvan no centro educativo poderán acudir persoas 
externas ao mesmo, sempre que manteñan as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde 
establecidas. 
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Consideracións específicas segundo o tipo de instrumento 

 

36. Instrumentistas de vento e canto 

Nas aulas nas que impartan especialidades instrumentais de vento e canto haberá biombos de separa-
ción. Estes serán desinfectados polo profesorado despois de cada sesión.  
A limpeza de instrumentos de vento, en ningún caso se levará a cabo na aula.  

 

37. Instrumentistas de tecla 

Antes de comezar, cada alumno/a e profesor/a deberá realizar un lavado de mans. Ademais, as teclas 
deberán ser desinfectadas antes e despois da execución de cada alumno/a e profesor/a.  

 

38. Acompañamento pianístico 

Deberá haber unha distancia interpersoal axeitada entre o instrumentista e o/a pianista acompañante. 
Empregaranse biombos de separación no caso de instrumentos de vento ou canto, e deberá haber 
unha correcta ventilación do espazo. 

 

39. Demais instrumentos 

No caso dos demais instrumentistas deberá manterse tanto unha distancia interpersoal axeitada como 
unha correcta ventilación do espazo. 

 

40. Agrupacións 

Nas disciplinas ou actividades que impliquen intervención de orquestra, banda ou agrupacións simila-
res, deberá manterse unha distancia interpersoal axeitada, así como unha correcta ventilación do espa-
zo. 

 

41. Materias teóricas 

Nestas disciplinas o alumnado estará sentado no seus pupitres mantendo unha distancia física mínima 
de 1,2 metros.  
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Medidas específicas para o uso doutros espazos  

 

42. Aulas especiais 

A Aula Magna, de coro e o Auditorio disporán de dispensadores de xel hidroalcohólico, desinfectante de 
superficies, panos desbotables e papeleira, e serán ventiladas e desinfectadas antes e despois de cada 
clase e, se é posible, tamén durante a mesma. 
Para cada unha desas salas é esencial o cumprimento do horario estipulado para cada profesor/a. 

 

43. Cabinas e aulas de estudo  

Durante este curso 2021/22 estará permitido o uso de cabinas de estudo para todo o alumnado. O seu 
correcto uso e desinfección será supervisado polo profesorado de garda. 
O alumnado de 6º GP de piano poderá utilizar aulas con piano de cola en horario de mañán, previa 
reserva en conserxería. 

 

44. Cambio de aula  

As clases deben rematar 15 minutos antes da hora sinalada para poder limpar e ventilar os espazos e 
que estean en perfectas condicións antes de que chegue o grupo seguinte. Lembremos que o alumna-
do é responsabilidade de cada profesor/a ata a hora oficial de remate da clase. 
No caso das clases de 30 minutos as clases rematarán 5 minutos antes para esas tarefas. 
A circulación nos corredores será fluída, quedando prohibida a aglomeración de alumnado. 

 

45. Biblioteca  

O aforo da biblioteca será de 12 persoas, incluíndo o profesor bibliotecario. Estarán sinalizadas as me-
sas e postos de traballo que non poidan ser usados para garantir a distancia de seguridade interperso-
al. 
Os préstamos dos libros faranse de forma individual, os libros devoltos permanecerán en caixas identi-
ficativas 24 horas antes do seguinte préstamo. 
Haberá información visual avisando do aforo máximo así como das normas de seguridade e hixiene. 
Deberá ventilarse alomenos cada hora, e sempre que sexa posible, as fiestras permanecerán abertas. 
No chan estarán sinalizadas as liñas de espera. 
O alumnado non tocará os andeis onde están colocados os libros. 
Os espazos utilizados polo alumnado serán desinfectados polo profesorado bibliotecario ao rematar 
cada usuario (ordenadores, cadeiras, pupitres...). 
O acceso á sala de lectura quedará restrinxido á consulta. O profesorado bibliotecario acompañará ao 
usuario para abrirlle o andel. 
O profesorado bibliotecario terá que desinfectar o seu posto de traballo ao inicio e ao final da súa quen-
da (ordenador, teléfono, impresora...). 
O profesorado que peche a biblioteca ao final do día deberá tamén pechas as fiestras. 

 

 

46. Aseos  
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Estará sinalizada na entrada o aforo máximo permitido en cada aseo. 
O persoal de limpeza levará a cabo unha limpeza dos aseos, como mínimo, tres veces cada xornada. 
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Medidas especificas para material compartido  

 

47. Emprego do equipamento 

Está permitido compartir obxectos asegurando unha axeitada hixiene de mans.  
O préstamo interno de instrumentos de vento queda suspendido.  
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Medidas especificas para alumnado de NEE  

 

48. Medidas  

Para o alumnado invidente ou con dificultades de mobilidade permitirase o acompañamento ás aulas 
por parte dun convivinte.  
De precisar o ascensor, poderán ser acompañados por un convivinte. 
O alumnado invidente, antes de utilizar as máquinas Perkins, desinfectarase as mans. 
O alumnado con necesidades especiais terá prioridade nas entradas e saídas ao centro e nas aulas. 
O equipo Covid xunto coa dirección do centro, establecerá as medidas concretas en relación coa dife-
rente tipoloxía de alumnado NEE. Ditas medidas serán obxeto de seguimento para a súa adaptación a 
cada circunstancia.  
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Previsións específicas para o profesorado  

 

49. Medidas  

Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplar no cumprimento das medidas de protec-
ción, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase calquera contido para inculcar no 
alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do cumprimento 
das normas. 
O profesorado disporá dunha dotación de material de hixiene composto por panos desbotables, solu-
ción desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que usará en cada cambio de aula e 
na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do profesorado de uso non individual que teña 
utilizado en cada unha das aulas. O material de limpeza e desinfección será subministrado polo centro 
educativo. 
En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do material de 
uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as medidas hixiénicas e de se-
guridade ao alumnado.  
Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e o aforo dos lo-
cais.  
O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas de profesores e departamentos que permita 
cumprir a distancia de seguridade. 
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Medidas de carácter formativo e pedagóxico  

 

50. Formación en educación en saúde  

O profesorado informará ao alumnado e velará polo cumprimento das normas de protección, 
prevención e hixiene contra a Covid-19 recollidas neste plan.  

 

51. Difusión das medidas de prevención e protección  

O equipo Covid será o encargado de publicitar as medidas recollidas neste plan así como as que puide-
ran incorporar as diferentes administracións.  

 

52. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais  

O noso centro conta cun equipo TIC que será o encargado da organización e coordinación de todo o 
referido coas novas tecnoloxías, prestando especial atención á creación de espazos de ensino online e 
a formación no seu uso. 

 

53. Difusión do plan  

O “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a disposi-
ción das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da comuni-
dade educativa, será obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas canles que o centro 
considere oportunas. 

 
 
 


