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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

Regras de índole xeral 

1. Cada día, antes de acudir ao centro, o alumnado deberá realizar unha auto enquisa de 

síntomas para comprobar se son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2. No 

caso de aparición dalgún dos síntomas compatibles non poderá acudir ao centro, 

debendo comunicar a ausencia ao mesmo por vía telefónica ou no correo 

covid@csmvigo.com, así coma consultar co seu centro de saúde. 

2. Se algunha persoa do núcleo de convivencia é sospeitosa de padecer a COVID-19, 

o alumnado que conviva con ela non poderá acudir ao centro ata que se coñeza o 

resultado da proba, e este sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia 

comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro.  

3. O alumnado que teña a consideración de contacto estreito da persoa cun diagnóstico 

confirmado (cunha obriga de illamento durante 10 días) deberá entrar en corentena 

no seu domicilio e suspenderá a ensinanza presencial por un período de 14 días. O 

restante alumnado da aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá 

continuar coa asistencia presencial á aula.  

4. Se un/unha alumno/a ten sospeita de que comeza a desenvolver síntomas 

compatibles con COVID-19 durante a súa estadía no centro educativo deberá 

comunicalo inmediatamente a calquera das persoas compoñentes do Equipo Covid a 

e seguir as indicacións do persoal do centro. 

5. Nos accesos ao centro habilitarase unha porta para entrada e outra para saída. O 

alumnado debera respectar os sentidos de entrada e saída e os diferentes sentidos 

de circulación en ambas marxes dos corredores. O uso do elevador quedará limitado 

ás persoas que o precisen por motivos de mobilidade reducida.  

6. De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros 

nas interaccións entre as persoas no centro. Deberán evitarse acumulacións de 

persoas nos puntos de entrada e saída do centro e nos corredores así como nas zoas 

comúns do centro.  
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

Normas hixiénicas básicas e de uso xeral 

 

1. Á entrada e saída do centro, todas as persoas terán a obriga de realizar unha correcta 

hixiene de mans mediante os dispensadores de solución alcohólica habilitados en 

todo o recinto. Na entrada do edificio principal habilitarase un control de temperatura 

para verificar ao usuario calquera sintomatoloxía de contaxio. 

2. Será obligatorio realizar unha hixiene completa de mans antes e despois da utilización 

de material compartido. O material que sexa de uso compartido (como poden ser 

atriles, cadeiras ou pianos) debe de ser desinfectado sempre polo usuario ao inicio 

da actividade e unha vez terminada a clase. 

3. O alumnado terá a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en 

todos os espazos do centro, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade, no 

caso dos alumnos das materia ou disciplinas de canto e instrumentos de vento, 

unicamente retirarase a máscara na aula destinada á materia correspondente e 

seguindo sempre as “Instrucións polas que se incorporan a declaración de 

actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consejo 

Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública (D.O.G nº 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 do 31 de agosto de 

2020.” 

4.  Os supostos de incumprimento polo alumnado do uso da mascara nos tempos e 

lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento das instrucións do profesorado en 

aplicación do presente protocolo terán a consideración de condutas leves 

contrarias á convivencia e conlevarán as correspondentes medidas 

disciplinarias. 

5.  Queda terminantemente prohibido o consumo de tabaco ou de cigarrillos 

electrónicos en todo o recinto escolar, incluidos os xardíns, terrazas e demáis espazos 

ó aire libre. 
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Conservatorio Superior de Música de Vigo 

Normas hixiénicas específicas 

1. O alumnado dos itinerarios de vento, disporá nas aulas de material para a recollida 

das condensacións dos seus instrumentos. Ao remate de cada clase ou sesión de 

estudo recollerá o recipiente das condensacións e o depositará no contedor habilitado 

no andar correspondente. 

2. O alumnado dos itinerarios de vento-madeira, vento-metal e canto, fara uso na aula 

(tanto nas sesións individuais como nas de música de cámara) das mamparas e 

mecanismos de protección. 

3. O alumnado de orquestra e coro que use a aula de orquestra mantera a distancia 

lateral interpersoal de 3 metros. A distancia co/a compañeiro/a anterior ou posterior 

deberá ser de 2 metros con mampara de protección entre ambos. Esta norma será 

de obrigado cumprimento sempre que se use esta aula en ratios de máis de 1/15. 

4. Os instrumentos de uso común (clarinete baixo, requinto, saxofóns, contrafagot, 

tubas, etc…), deberán ter un rexistro de uso que figurará en cada aula onde estean 

depositados. A tal fin os instrumentos de madeira ou metal, deberán ter unha 

cuarentena, cando menos, de 48 horas, e de 72, se os elementos teñen algún tipo de 

compoñente plástico. Nas aulas donde estea depositado este instrumental, haberá un 

rexistro de uso, onde as persoas que traballen co mesmo deberán asinar a hora de 

recollida e depósito do instrumento para a trazabilidade fronte a posibles abrochos. 

Compre o mesmo rexistro para o material que estea depositado na Conserxería, e que 

sexa de uso común. 

5. O alumnado e profesorado que use os pianos deberá desinfectar o teclado antes e 

despóis do seu uso. Para tal fin disporá na aula da mellor solución hixienica que 

aconsellen os luthieres. A limpeza farase sempre seguindo o sentido vertical de cada 

tecla. 

 

 

 

 

                                                                                   O Equipo Covid do CSMVIGO 
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NORMAS DE SEGURIDADE E

HIXIENE

       
    

      
   

      
     

    

        
        

       

        
     
      

 

    
    

   

Os estudantes de vento deberán traer un 
recipiente adecuado para recoller os restos da 
limpeza da condensación dos instrumentos

  
       

Non toques os pomos das portas directamente, 
faino cun anaco de papel dun só uso

Utiliza xel hidroalcohólico na entrada e na 
salida do centro

     
    

     

      
      

   
O servizo de préstamo quedará 
restrinxido atendendo ao protocolo que 
aparece na páxina web do centro

  
   

      
      

     

Se presentas síntomas compatibles 
coa COVID-19 no veñas ao centro.

Se mentres estás no Centro observas que 
ti ou outra persoa ten síntomas comunícao 
ao teléfono do Centro ou ao correo: 
covid@csmvigo.com

Estudantes de canto deberán traer o seu material 
específico. Os estudantes de Percusion 
compartirán o material soo que sexa 
estrictamente necesario.

     
   
    

     
  

   

     
   

    
     
         

    
      

  

Utiliza a máscara durante 
a túa estancia no centro e 
evita tocar a cara.

     
  

Respeta o aforo e mantén a 
distancia de seguridade.

Lavado de mans frecuente

     
     

   

     
       

     

Limpa o piano e outros instrumentos 
antes e despois de cada uso coa 
solución desinfectante e rolos de 
papel.

Non mover os instrumentos nin o 
mobiliario das aulas, nin desprazar 
materiais dunha aula a outra.

    
    

   

       
     

    

Utiliza os teus propios auriculares na aula 
de tecnoloxía e noutras situacións. Non 
compartas este tipo de material.

Utiliza o ascesor só para transportar 
instrumentos e obxetos voluminosos ou para 
persoas con mobilidade reducida. Lembra 
unha soa persoa por traxecto.


