
   
 

 

 
 

 
ESTA ESCOLA É SEGURA 
PROTOCOLO COVID 
  

 

 
 

 

 Pregamos máxima puntualidade (nin antes nin despois) na entrada ás clases para non 
coincidir con grupos que saen ou entran.  
 

 Os familiares dos menores deberán esperar na entrada da escola posto que a sala de espera 
queda deshabilitada.  

 
 O uso da máscara é obrigatoria a partir dos 6 anos e moi recomendable de 4 a 6 anos dentro 

do centro.  
 

 Para os alumnos de Estimulación Musical Temperá non será obrigatorio o uso da máscara 
pero si para o seu acompañante. 
 

 Na entrada dispoñemos de alfombras para a correcta desinfección do calzado. 
Primeiramente poñerémonos na parte de limpiar e despois na de secar. 

 
 

 Na entrada dispoñemos de xel hidroalcólico para a correcta desinfección das mans.  
 

 
 Entre clase e clase levarase a cabo un proceso de desinfección das aulas e da ventilación 

correspondente.  
 
 En todas as aulas contamos con xel hidroalcólico para poder empregalo cando sexa 

necesario.  
 

 Realizarase unha correcta renovación de aire cada 15 minutos nas clases grupais e nas 
instrumentais antes e despois de cada clase. 
 

 Nas clases grupais e de instrumento compartido manterase a distancia de 1,5 m mediante a 
sinalización correspondente nas aulas. 
 

 Os alumnos e acompañantes de Estimulación Musical Temperá deberán traer calcetíns 
antideslizantes ou zapatillas de casa exclusivamente para a clase.  
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 Os carriños dos pequerrechos de Estimulación Musical Temperá terán a súa propia zona 

con solución bactericida e viricida para que poidades desinfectalos totalmente. Os que 
teñades a opción de non traer carro é o máis aconsellable.  
 

 Os alumnos de Estimulación Musical Temperá e Formación Básica Musical terán o material 
necesario para o seu uso individualizado sen compartilos cos compañeiros. 
 

 As losetas empregadas nas clases de Estimulación Musical Temperá e Formación Básica 
Musical para sentarnos serán previamente desinfectadas. Tamén tedes a opción de traer o 
voso propio material (losetas ou esterillas como máximo de 58 cm de ancho).  
 

 No caso das clases de Formación Básica Musical cando un alumno esté tocando nun 
teclado, será previamente e posteriormente desinfectado para despois poder ser empregado 
por outro compañeiro.  
 

 Para as chaquetas teremos unha zona habilitada que atoparedes na entrada da escola. Os 
pequenos que teñan a opción de deixarvos a chaqueta a vós, é o máis aconsellable.  
 

 No caso de Formación Básica Musical será o profesor o que recolla aos cativos na porta da 
entrada á escola. 

 
 Cada profesor conta cun equipo de limpeza individual para desinfectar todo o material 

empregado nas aulas (instrumentos, cadeiras, teclados…). 
 
 Os aseos só se poderán empregar en caso de emerxencia.  

 
 Os alumnos deberán traer as súas partituras, lapis, goma e cores.  

 
 No caso das clases instrumentais compartidas os alumnos traerán os seus propios 

auriculares da casa.  
 

 As tutorías serán preferiblemente telefónicas ou mediante videoconferencia previo aviso en 
secretaría.  
 

 Se algún alumno presenta algún síntoma pregamos que nos avisedes e non acudades á 
escola para así poder protexernos todos.  
 

 Este curso máis ca nunca estaremos unidos profesores e familias para que a nosa gran 
familia Allegro esté máis protexida ca nunca por eso a importancia de que nos comuniquedes 
calquer dúbida ou calquer outra cuestión.  
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