
PROTOCOLO COVID19 CURSO ESCOLA DE ARTES ESCÉNICAS  2020-2021

1.-Alumnado e profesorado farán uso da máscara en todo momento.
2.-O alumnado deberá desinfectar as mans e os pes, antes e despois das clases, baixo a supervisión
do  profesorado.  Para  este  efecto,  contará  cunha  solución  hidroalcólica  e  con  alfombras
desinfectantes á súa disposición, á entrada do recinto. 
3.-O  traballo  grupal  levarase  a  cabo  en  grupos  reducidos  e  respectando  as  medidas  de
distanciamento. Neste senso, os exercicios previstos evitarán o contacto corporal entre o elenco de
actores.
4.-O alumnado deberá manter, en todo momento, a distancia de seguridade interpersoal cos demais
compañeiros.
5.-O número de persoas máximo por actividade establecerase en 18 persoas.
6.-Limitarase, na medida do posible, o uso de atrezzo e de escenografía. Todo o material que se
empregue nas sesións desinfectarase debidamente antes do seu uso.
7.-A saída e entrada do alumnado farase de forma escalonada, evitando as aglomeracións en zonas
de tránsito ou portas de entrada.
8.-Queda prohibido comer dentro das aulas e compartir obxectos de tipo persoal (móbiles, panos de
papel, roupa, libretos...) co resto do alumnado.
9.-O  profesorado  pasará  lista  para  deixar  constancia  do  alumnado  presente  en  cada  unha  das
sesións.
10.-O acceso aos baños estará prohibido, agás en casos de extrema necesidade. En todo caso, o seu
uso levarase a cabo de forma individual. 
11.-As clases impartiranse en aulas grandes que estean o máis ventiladas posible.
12.-Se un alumno presenta síntomas  de infección  respiratoria  coma tose  seca,  febre ou dor de
cabeza,  non  debe  acudir  á  clase.  Neste  caso,  deberá  poñerse  en  contacto  co  pofesorado  para
informalo desta continxencia.
13.-Os pais ou titores dos alumnos agardarán os cativos fóra do recinto, respectando, en todo caso,
as  medidas  de  distanciamento  social.  Non  poderá  entrar  ao  espazo  delimitado  para  os  ensaios
ningunha persoa allea á actividade que se estea realizando.
14.-O pagamento do curso 2020-2021 efectuarase,  obrigadamente,  en dúas  quendas;  a  primeira
metade durante o vindeiro mes de decembro e, a segunda, a partir do mes de maio de 2021. 
14.-A Escola  Municipal  de  Artes  Escénicas  velará  polo  cumprimento  da  normativa  vixente,
reservándose o dereito de admisión para a participación nas actividades.


