
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN E ACTUACIÓN ANTE A COVID-19
ESCOLA MUNICIPAL DE FOLCLORE (EMuF) 

CURSO 2020-2021

Introdución

A EMuF considera oportuno realizar unha reflexión sobre as adaptacións que temos que
facer  para  a  reanudación  do  curso  2020-2021,  nas  distintas  actividades  que  se
desenvolven na Escola Municipal de Folclore, que atendan as distintas peculiaridades do
noso funcionamento. 

Isto  terá  en  consideración  as  medidas  coñecidas  e  publicadas  polas  autoridades
sanitarias relativas á prevención fronte á Covid-19. 

Comezaremos a actividade lectiva presencial o día 1 de outubro.

No caso de que houbese un repunte  da pandemia  o  profesorado intentará  manter  a
docencia  de  forma   telemática.  A atención  ao  alumnado  poderase  realizar  dende  o
domicilio do profesorado ou dende o centro se fose posible.

Obxectivo

Temos  que  establecer   as  medidas  preventivas,  colectivas  e  individuais,  que  deben
adoptarse no retorno á actividade, tanto polo persoal docente e non docente como polo
alumnado e as súas familias para protexer e previr o máximo posible o risco de contaxio
pola Covid-19. 

Fundamentos do plan de adaptación á situación Covid-19 para a EMuF

1.  Protocolo  de  adaptación  ao  contexto  da  Covid-19  nos  centros  de  ensino  non
universitarios  de  Galicia  para  o  curso  2020/2021  segundo  resolución  conxunta  das
consellerías de Educación, Universidade e Formación Profesional e de Sanidade. 

2.  Resolución de 25 de xuño de 2020 da Secretaría Xeral  Técnica da Consellería de
Sanidade publicada no DOG n.º 126 do 27 de xuño de 2020, apartados 2.11, 2.12 e 3.41.

3.   Instrucións  polas  que  se  incorporan  a  declaración  de  actuacións  coordinadas  en
materia de saúde pública aprobadas polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de
Saúde Pública (DOG n.º 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 ensino non universitario de Galicia para o curso 2020/2021.

4. O alumnado deberá respectar o distanciamento social, lavar as mans con auga, xabrón,
xel hidroalcólico etc e utilizar a máscara.

5.  Os  grupos  de  traballo  deberán  contar  con  espazos  dispoñibles  segundo  as
necesidades, respectar a ratio, o tempo de duración da actividade, as entradas e saídas
das aulas, os cambios de aula, as medidas de hixiene das aulas (limpeza, desinfección e
ventilación), as medidas de hixiene dos espazos comúns (aseos, zonas de agarda etc),
igualmente, deberán utilizar a auga, o xabrón e o xel hidroalcólico no lugar de traballo.



Plan de adaptación á situación de expansión da Covid-19 para a EMuF

Documento  público  do  centro  que  estará  a  disposición  de  calquera  membro  da
comunidade educativa.

1. Medidas de prevención básicas:

a) Principios sanitarios básicos:

• A EMuF deberá contar cunha persoa para coordinar e manter a interlocución coa
Administración (Concello de Betanzos).

• A EMuF terá un centro de saúde  de referencia. 
• Ante  a  aparición  de síntomas nunha persoa presente  na EMuF,  levarase a  un

espazo de uso individual,  que teña a ventilación axeitada e cunha papeleira de
pedal con bolsa, onde tirar a máscara e panos desbotables. Facilitaráselle unha
máscara ao/á alumno/a e outra para a persoa que coide del/a, contactarase  coa
súa familia ou persoa de referencia, que ten a obriga de contactar co seu centro de
saúde, para que se avalíe o seu caso. Se isto non fose posible contactarase co
equipo sanitario desde a EMuF.

• Se algunha persoa é sospeitosa de padecer a Covid-19 o/a alumno/a da EMuF non
poderá acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo.

• O Concello comunicaralle á Xefatura Territorial de Sanidade os posibles casos.

b) Medidas xerais de protección individual e colectiva:

• Nas  aulas  das  distintas  actividades  da  oferta  educativa  a  distancia  física  do
alumnado mínima será de 1,5 metros., a excepción da actividade de Baile e danzas
tradicionais  que  será  de  1,80  metros.  Cando  o  tamaño  da  aula  o  permita
adoptarase a maior distancia posible. Uso obrigatorio da máscara na aula ,  para
todo o alumnado.

• O alumnado e o profesorado teñen a obriga de usar as máscaras fóra das aulas.
• A obriga da máscara non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de

enfermidade  ou  dificultade  respiratoria,  deberá  ser  acreditado  polo  pediatra  o
facultativo.

• Informar sobre as medidas de prevención: a distancia interpersoal, a hixiene de
mans e o uso da máscara.

• Gardarase a distancia de seguridade de 1,5 metros co demais persoal e alumnado
en todos os outros espazos.

• Realizarase unha limpeza e desinfección xeral do centro e do mobiliario antes do
comezo do curso.

• Non se compartirá material de uso propio.
• Os  equipos  de  traballo  serán  usados  só  polo  profesorado,  e  desinfectaranse

adecuadamente se se comparten. O mesmo para as contras, as ventás, as portas
etc.

c) Medidas xerais de hixiene e limpeza no edificio da  EMuF:  

• Asignación de tarefas e horario ao persoal de limpeza.
• Nos centros realizarase unha limpeza e desinfección das instalacións polo menos

unha vez ao día, e reforzarase naqueles espazos que o precisen en función da
intensidade de uso, como no caso dos aseos, polo menos 3 veces ao día, onde



haberá dispensadores de xabrón e papel desbotable para o secado de mans, no
seu defecto xel hidroalcólico, e o alumnado deberá lavar coidadosamente as mans
cada vez que utilice o aseo. 

• Prestarase especial atención ás zonas de uso común e ás superficies de contacto
máis frecuentes como os pomos das portas, as mesas, os mobles, os pasamáns, o
chan, os teléfonos, os colgadores e outros elementos de similares características. 

• Desinfección dos postos de traballo compartidos. As persoas usuarias realizarana
con panos desbotables unha limpeza e desinfección dos postos de traballo en cada
cambio  de  clase  con  especial  atención  ao  mobiliario  e  outros  elementos
susceptibles de manipulación, especialmente naqueles utilizados por máis dunha
persoa.   

• Colocarase un dispensador de xel desinfectante na entrada do centro e en todas as
aulas  . Debe terse  en conta  que  cando as  mans  teñen  sucidade visible  o  xel
hidroalcólico non é abondo e é preciso usar auga e xabrón.  

• Limpeza  de  papeleiras  (os  panos  desbotables  que  o  persoal  e  o  alumnado
empregue no secado de mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria”
desbotaranse en papeleiras con bolsa ou colectores protexidos con tapa e, de ser
posible,  accionados  por  pedal.  Estas  papeleiras  deberán  limparse  de  xeito
frecuente).  

• Débense realizar tarefas de ventilación periódica nas instalacións e, como mínimo,
de forma diaria e durante 10 minutos cando a sala estivo ocupada previamente.
Manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible. Non se debe usar a función
de recirculación do aire interior.

d)  Subministración  do material  de  protección  (xel,  panos  desbotables,  dispensadores,
papeleiras...): correspóndelle ao centro con cargo aos seus gastos de funcionamento.

e) Autoenquisa diaria de síntomas do persoal docente e non docente e do alumnado da
EMuF.

• Anexo I. Enquisa de autoavaliación Clínica da Covid-19.
• Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid-19 (polo menos unha das

relacionadas no anexo I)  o persoal  docente e non docente  e o alumnado non
acudirán ao centro.

 
f ) Escenario no suposto de gromos:

• Tendo en conta o que é un contacto estreito  segundo o criterio epidemiolóxico
(calquera  alumno/a  ou  profesional  do  centro  educativo,  profesor/a  ou  outro
traballador/a que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia menor a
2 metros arredor do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a
máscara)

• Un caso confirmado, as persoas que teñan a consideración de contactos estreitos
de persoa cunha diagnose confirmada, deberán entrar en corentena, o restante
alumnado que non teña a consideración de contacto estreito poderá continuar co
ensino presencial na aula.

• En función da intensidade e virulencia do gromo a Autoridade Sanitaria acordará as
medidas a tomar.

• Co peche da actividade presencial intentarase o ensino a distancia. 



• Finalizado o período de peche, realizarase un período de reactivación por fases.

2. Medidas de carácter organizativo:

a) Regulación de circulación das entradas e saídas a EMuF: 

• Estableceranse as quendas de entrada.
• O alumnado de 4 a 6 anos poderá chegar e entrar na EMuF acompañado dunha

persoa familiar.
• Sentidos de entrada e saída diferentes nos corredores.
• Non se lle permite que o alumnado, na saída, quede formando grupos.
• O profesorado velará pola orde dos movementos.
• O elevador limitarase para as persoas que o precisen por motivos de mobilidade. 

b) Os desprazamentos terán en conta as medidas xerais sobre distancias de seguridade:

O desprazamento do alumnado pola EMuF hai  que reducilos ao mínimo.  Evitarase o
desprazamento do alumnado na aula. 

c) Consideracións xerais para as distintas actividades: 

As aulas serán de 45 minutos, organizaranse as saídas e entradas das aulas e outros
espazos con distancia interpersoal de 1,5 metros. Antes e despois de cada cambio de
aula abriranse as ventás durante 10 minutos e extremaranse os protocolos de limpeza por
tratarse de aulas de uso compartido. O grupo desinfectará o seu espazo (a cadeira) con
panos  desbotables  e  solución  desinfectante.  O  profesorado  velará  pola  orde  dos
movementos e o fluxo do alumnado. 

Na ocupación das aulas de actividades musicais a distancia interpersoal mínima será de
1,5 metros. A cada alumno/a correspóndelle 2,25 metros cadrados de superficie. 

Na ocupación das aulas de actividade de baile o espazo asignado a cada alumno/a será
de 1,8 metros x 2 metros, correspondéndolle a cada alumno/a  3,6 metros cadrados de
superficie.

As aulas que imos a utilizar para cada actividade: 
Actividade de baile e danzas tradicionais, de gaita e percusión tradicional e agrupacións
Azougue e Untia desenvolveranse na aula do Vello Rilo.

Actividade de pandeireta e canto tradicional na aula do ático e tamén na biblioteca da
EMuF.

Para a Agrupación Instrumental EMuF, utilizarase como espazo o Cine Alfonsetti. Para
que o grupo duns 43 alumnos e alumnas poida estar, como mínimo, distanciado de 1,5
en 1,5 metros, e poder facer a actividade de xeito conxunto. 

Segundo o tamaño das aulas e a distancia interpersoal que establecemos, determinarase
o número de alumnos/as.

Asignaranse postos fixos en todas as actividades ao alumnado para todo o curso escolar
co obxectivo de realizar  unha mellor trazabilidade dos contactos.



Teremos armarios para colocar as cousas do xeito individualizado.

O  material  que  se  comparta  debe  desinfectarse  ao  inicio  da  actividade  e  unha  vez
rematada a clase.

d) O material

A roupa e  os  instrumentos  de uso común:  para  compartir  a  roupa ten  que pasar  un
proceso de limpeza e desinfección.

Non se poden compartir gaitas. 

Os outros instrumentos (pandeiretas, pandeiros, tamboril, bombo, tixolas, latas etc) si que
se poderán compartir tras unha correcta desinfección por conta do alumnado que o utiliza
para pasarllo a outro compañeiro ou compañeira.

O  profesorado  ten  que  velar  porque  o  material  estea  recollido  e  desinfectado  polo
alumnado.

Limitarase ao máximo posible o emprego de documentos en papel e a súa circulación.

3. Medidas específicas para o ensino de música e artes escénicas que imos aplicar
na EMuF

Aplicaranse as medidas do apartado dezaoito do Acordo do Consello da Xunta de Galicia
do 25 de xuño de 2020.

No ensino de danza ofreceranse tempos de descanso sen a máscara para osixenar o
corpo durante a actividade  na EMuF, sempre baixo a supervisión dun/ha profesor/a e
mantendo como mínimo 1,5 metros de seguridade.

Así mesmo, no ensino de danza poderanse realizar traballo físico en contacto co chan
nun espazo delimitado para cada alumno/a dentro da aula de danza, sempre mantendo a
distancia de 1,5 metros de seguridade e nun espazo previamente desinfectado.

Nas clases de danza e baile deberase levar a máscara durante toda a clase e evitarase o
contacto físico.

Non se poderán realizar representacións escénicas sen máscara. 

Na  actividade  formativa  en  conservatorios,  escolas  de  música  e  danza,  todos  os
profesores/as  e  alumnos/as  que  non  utilicen  instrumentos  de  vento  deberán  levar
máscara durante toda a clase. O alumnado e o profesorado de instrumentos de vento só
quitará a mascara no momento do uso do instrumento, recomendarase o uso de outros
instrumentos  como pantallas e anteparos de separación.

Evitarase que o alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1,5 metros. (No caso
de instrumentos de vento (especialmente no caso da frauta) nas clases de música ou nos
exercicios de canto a distancia interpersoal encarados elevarase a 3 metros.

Os instrumentos musicais que comparta o alumnado deberán ser desinfectados  tras o



seu uso por cada alumno/a.

Recoméndase  limpar  e  desinfectar  con  maior  periodicidade  os  chans  das  aulas  de
instrumentos de vento.
 
4. A docencia de forma  telemática intentarase no caso de que fose imposible a
asistencia presencial por un gromo

A formación telemática utilizaranse co alumnado a partir dos 9 anos en adiante, os máis
pequenos quedará a discreción da EMuF.

Na Educación Infantil e primeiro e segundo de Educación Primaria arbitrarase un modo
alternativo para a  comunicación cos pais: foros, vídeos chamadas etc.

Durante os primeiros días de clase, identificarase ao alumnado que por falta de recursos
ou de conexión no seu fogar, puidese perder o acceso á educación telemática.

A metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a distancia, corresponderalle
determinala ao profesorado.


