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1. Datos do centro 

  

Código  Denominación 

15027851 IES PLURILINGÜE A CACHADA 

  

Enderezo C.P. 

AVENIDA DA MUNICIPALIDADE DE AVELLANEDA S/N 15930 

Localidade Concello Provincia 

BOIRO BOIRO A CORUÑA 

Teléfono Correo electrónico 

881866717 IES.ACACHADA@EDU.XUNTA.ES 

Páxina web 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesacachada/ 
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Id. Medidas de prevención básica 

  

1. Membros do equipo COVID 

  

Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso de 

desvío a un teléfono móbil) 

659460995 

Membro 1 FRANCISCO JAVIER PÉREZ BOO Cargo DIRECTOR 

Suplente GLORIA SANTOS MOLINOS Cargo SECRETARIO 

Tarefas asignadas ● Revisión do protocolo COVID. 

● Solicitar colaboración e nomear membros e suplentes no equipo 

covid. 

● Comunicación coa administración, familias e co centro de saúde de 

referencia. 

● Coordinación do equipo covid. 

● Xestionar a adquisición do material de protección necesario. 

● Revisión periódica das existencias do material de protección. 

● Revisión periódica do protocolo COVID. 

   

     

 

Membro 2 MARIANO MUÑIZ BLANCO Cargo PROFESOR 

Suplente  ÁNGELES FERNÁNDEZ  Cargo PROFESORA 

Tarefas asignadas ● Comunicación ao claustro das propostas relacionadas coas medidas 

de prevención do COVID. 

● Recollida das ausencias do profesorado e do persoal non docente 

relacionadas co COVID e comunicación das mesmas ao coordinador 

do equipo COVID. 

● Revisión periódica das existencias de material de protección. 

● Revisión periódica do protocolo COVID. 
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Suplente  OLGA LÓPEZ TALADRID Cargo  PROFESOR 

Tarefas asignadas 

● Recollida das ausencias do alumnado relacionadas co COVID e 

comunicación das mesmas ao coordinador do equipo COVID. 

● Revisión periódica das existencias de material de protección. 

● Revisión periódica do protocolo COVID. 

     

  

2. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de 

protección que inclúe) 

O espazo de illamento COVID sitúase na planta baixa do centro, na zona de dirección. O espazo está 

debidamente sinalizado e conta coa ventilación adecuada e co seguinte material de protección 

individual: 

● Caixa de luvas 

● Bote de xel hidroalcólico 

● Panos desbotables 

● Máscaras quirúrxicas e FFP2 

● Pantalla protectora 

● Papeleira con tapa e pedal 

● Bata desbotable 

● Mampara de protección. 

 

  

 

 

3.  Número de alumnado por nivel e etapa educativa 

1º E.S.O. (6 grupos)  

2º E.S.O. (6 grupos)  

3º E.S.O. (5 grupos)  
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4º E.S.O. (5 grupos)  

   

  

4. Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos)  

PROFESORADO ESO 43 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 5 

PERSOAL NON DOCENTE 5 

   

 

5. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo) 

  

Non existen grupos estables de convivencia pero tratouse de organizar os grupos o máis estanco 

posibles.  

  

Etapa   Nivel   Grupo   

Aula   Nº de alumnado 

asignado 

  Nº de profesorado asignado   
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6. Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas que 

xa figuren no protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo) 

 

 Non existen grupos estables de convivencia. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

7. Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía 

compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das 

familias co equipo COVID para comunicar incidencia e ausencias) 

PROFESORADO E PERSOAL NON DOCENTE: 

● Teléfono do centro: 881866717 

● Correo electrónico do centro: ies.acachada@edu.xunta.es 

ALUMNADO E FAMILIAS: 

● Teléfono do centro: 881866717 

● Correo electrónico do centro: ies.acachada@edu.xunta.es 

● Mensaxería: Abalarmóbil 

  

8. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado) 

 REXISTRO AUSENCIAS DO PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE:  
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● O persoal docente e non docente que tiña algunha sintomatoloxía compatible coa COVID-19 

poñerase en contacto co centro para comunicalo a un membro do equipo Covid ou, no seu 

defecto, co director. 

● Anotarase na fiicha de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible coa COVID-19. 

● Comunicarase ás autoridades sanitarias e educativas a través do protocolo establecido. 

 REXISTRO AUSENCIAS DO ALUMNADO: 

● As familias/responsables que detecten no alumnado algunha sintomatoloxía compatible coa 

Covid poñeranse en contacto co centro para comunicalo a un membro do equipo Covid. 

● Anotarase o nome na ficha de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible coa 

COVID-19 (este tipo de faltas  quedarán eximidas de xustificación). 

● Comunicarase ás autoridades sanitarias e educativas a través do protocolo establecido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Procedemento de comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das 

incidencias a través da apliación informática) 
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No caso de producirse una ausencia por sintomatoloxía compatible con COVID-19, o procedemento 

é o seguinte: 

 PROFESORADO E PERSOAL NON DOCENTE: 

● Informe ao coordinador COVID ou a calquera membro do equipo COVID 

● Comunicación do coordinador covid-19 e co seu centro de saúde. 

● Comunicación coa Inspección educativa 

● Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade 

● Subida dos datos á aplicación. 

ALUMNADO 

● Informe ao coordinador COVID ou a calquera membro do equipo COVID 

● Comunicación coa familia do afectado 

● Comunicación co seu centro de saúde de referencia. 

  

  

  

 

 

 

 

 

Id. Medidas xerais de protección individual 
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10. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou 

croque xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do 

profesorado) 

En función do número do alumnado de cada grupo levouse a cabo a medición (respectando a 

distancia establecida pola Consellería) e a distribución das mesas e sillas nas aulas que se amosa 

nos planos anexados. 

Haberá dous tipos de aula: 

● Aulas con distancia de seguridade (1,20 m): Aula de 19/21 alumnos/as coas mesas 

colocadas a tresbolillo. Para os grupos de 1º e 2º da ESO.  

● Aulas sen distancia de seguridade (1,20 m)  e con mamparas: Aulas de 21-24 alumnos 

/as, con mamparas colocadas en forma de “L”. 

  

  

11. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non 

permita as distancias mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos) 

  

 

 Para poder desdobrar os grupos habilitáronse as seguintes aulas: 

● 1 aula de Educación Plástica. 

● 2 aulas de Música. 

● 1 aula de Informática. 

● 2 Laboratorios. 

● 1 aula de francés. 

  

 

 

 

12. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo 

cuestionario de avaliación (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, 

departamento de orientación ou aulas especiais do centro e modelo de cuestionario avaliación 

de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante ao que figura neste protocolo) 
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En todos os espazos realacionados co desenvolvemento de actividades co departamento de 

orientación adoptaranse as seguintes medidas: 

● Hixiene de mans antes e despois de entrar na aula. 

● Manter a distancia de seguridade de 1,50 metros. 

● As mesas estarán situadas segundo as medidas indicadas no protocolo da consellería (1,20 

m) 

● Uso obrigatorio da mascarilla para todas as persoas asistentes a aula. 

● No caso de que o profesorado PT ou AL o precisen, poderán usar mamparas de protección 

ou pantallas faciais xunto coa mascarilla quirúrxica. 

● Ao rematar cada sesión, o profesorado ventilará a aula, a lo menos 5 minutos antes do 

comezo da seguinte. Cubrirá a folla de control de ventilación. 

● Como modelo de cuestionario empregarase o indicado no protocolo.  

 

13. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias) 

Para solicitar unha titoría será obrigatoria a cita previa, empregando calquera das canles habituais: 

contactando por vía telefónica co centro, comunicándoo o alumnado ao profesorado titor ou a través 

da aplicación “Abalarmóbil”. 

Empregaranse os seguintes sistemas: 

● Telefónico (na hora indicada no horario do profesorado titor ou nunha hora 

establecida polo mesmo) 

● Telemático (se así o considera o profesorado titor), usando “Webex”. 

● Presencial: Soamente indicado para os casos nos que o uso dos dous primeiros 

sistemas non  fora posible ou cando as circunstancias esixan unha xuntanza 

presencial.  

● Neste último caso, a xuntanza levarase a cabo na sala de reunións da zona de 

dirección ou noutra aula habilitada para tal fin, debidamente ventilada e garantindo 

as medidas prevención (máscara, hixiene de mans, distancia social e, se fora 

necesario, mampara).  

● Se na reunión fora preciso amosar algunha proba escrita, solicitarase con 

anterioridade, para poder facer copias da mesma e evitar a manipulación conxunta. 

  

14. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, 

persoal do concello...) 

 SISTEMA DE COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS/ADMINISTRACIÓN/CONCELLO/ANPA: 
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● Teléfono do centro: 881866717 

● Correo electrónico do centro: ies.acachada@edu.xunta.es 

● Aplicación: “Abalarmóbil” 

 SISTEMA DE COMUNICACIÓN COS PROVEDORES/EMPRESAS….. 

● Teléfono do centro: 881866717 

● Correo electrónico do centro: ies.acachada@edu.xunta.es 

● O protocolo de descarga e entrega de material será o seguinte: 

○ Aviso do día e hora de entrega do produto. 

○ Entrega do produto: 

■ A través da ventanilla de conserxería. 

■ Depositándoo na zona habilitada para tal uso.  

○ Desinfeción do producto cun spray desinfectante e panos desbotables. 

○ Entrega do produto. 

  

15. Uso da máscara no centro 

● Establécese o uso obrigatorio da mascarilla para o profesorado e o alumnado en todos os 

espazos interiores e exteriores do centro (especialmente nas aulas, por ser o espazo onde 

hai maior concentración de persoas), seguindo así as indicacións das autoridades sanitarias. 

  

16. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

 O presente plan difundirase a través das seguintes canles: 

● Páxina web do centro (https://www.edu.xunta.gal/centros/iesacachada/) 

● Ligazón ao plan enviada pola mensaxería de “Abalarmóbil”. 

 

  

  

Id. Medidas de limpeza 

  

mailto:ies.acachada@edu.xunta.es
mailto:ies.acachada@edu.xunta.es
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17. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito 

frecuente  

● Limpeza e desinfección de baños, 3 ao día, 2 na quenda de mañá e 1 na quenda de tarde. 

● Limpeza e desinfección de vestiarios do ximnasio. 

● Limpeza e desinfección de pomos, pasamáns e portais de entrada e saída. 

● Limpeza e desinfección de espazos de traballo: dirección, administración e conserxería. 

● Limpeza e desinfección da sala de illamento. 

● Limpeza e desinfección de aulas e talleres. 

● Limpeza e desinfección de sala do profesorado. 

● Limpeza e desinfección de biblioteca e ximnasio. 

● Vaciado de papeleiras. 

  

  

18. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e 

da alternancia semanal ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis 

persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu traballo en horario de mañá—) 

(non incluír datos de carácter persoal) 

QUENDA DA MAÑÁ  1 membro do persoal de limpeza HORARIO  9:30-13:30 

QUENDA DA TARDE  2 membros do persoal de limpeza HORARIO  13:30- 21:00 
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19. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza 

Todo o persoal de limpeza conta co seguinte material: 

-Para protección persoal : 

● Mascarillas quirúrxicas e FFP2. 

● Luvas. 

● Pantalla protectora facial. 

● Xel hidroalcólico. 

-Para labores de limpeza: 

● Cada membro do persoal de limpeza terá os seus propios utensilios de limpeza. 

● Na quenda da mañá (e na quenda da tarde do martes) o persoal de limpeza levará unha 

sinalización para indicar ao alumnado e profesorado que está a desenvolver a súa labor de 

desinfección dunha determinada dependencia. 

  

20. Cadro de control de limpeza dos aseos 

En cada un dos aseos do centro haberá un cadro de control de limpeza diario onde se indicará a hora 

de limpeza e a sinatura da persoa que a realizou. 

  

21. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula) 

Na mesa do profesorado de cada aula contará cun rexistro de ventilación da aula, onde cada 

profesor/a indicará a hora e o tempo de ventilación da aula. 

● Persoal de conserxería e profesorado de garda abrirá as ventás das aulas antes da entrada 

do alumnado. 

● o profesorado deixará as ventás abertas da aula ao remate da súa clase (indicando a hora 

na que o levou a cabo) e as pechará o seguinte (indicando a hora ao que o levou a cabo) 

● As ventás quedarán abertas ao final da xornada lectiva para facer unha ventilación máis 

profunda de todas as instalacións. 

● O persoal de limpeza da tarde pechará as ventás antes do remate da súa xornada laboral. 

 

22. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 
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● Na porta de todas as aulas haberá unha papeleira diferenciada con pedal  e cunha bolsa de 

cor diferente á do resto dos residuos para desbotar  todos aqueles elementos de hixiene 

persoal (panos desbotables, panos de papel usados para tusir ou esbirrar, luvas ou 

mascarillas). As papeleiras terán un rótulo indicando os residuos que se poden botar. 

● Na planta baixa e no exterior do centro  haberá contenedores con pedal para evitar o contacto 

directo coas tapas. 

  

  

Id. Material de protección 

  

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

O rexistro e inventario do material levarao a cabo un dos membros do equipo COVID en coordinación 

co secretario do centro.  

  

24. Determinación do sistema de compras do material de protección 

● A provisión de material de protección (luvas, panos desbotables,  mascarillas e xel 

hidroalcohólico) o serve a empresa que durante estos últimos anos ven proporcionando o 

material de limpeza, asegurando desta maneira a súa distribución en 24 horas e cun prezo 

fixo para todo o curso. No caso de cambiar estas condicións valorase a posibilidade de 

solicitar outros orzamentos. 

  

 

 

 

 

 

25. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 
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● O profesorado recibirá unha dotación de mascarillas de varios usos antes do comezo do 

curso provintes da Consellería. 

● Non se lle entregarán mascarillas ao persoal docente e non docente por ser un elemento de 

uso obrigatorio, se ben proporcionarase no caso de ser necesario. Recoméndase ao 

profesorado traer unha de resposto. 

● O material entregado a calquera traballor/a do centro, anotarase nun rexistro, sendo 

obrigatoria a sinatura da persoa que a recibe.  

  

Id. Xestión dos gromos 

  

26. Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das 

consellerías, unha propia do centro ou unha remisión ao plan de continxencia) 

● Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por 

diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito 

con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.  

● Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a 

desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase un protocolo 

de actuación previsto con antelación:  

○ No caso de detectarse na aula, o profesorado enviará ao delegado/a á conserxería 

para que avisen por teléfono a algún membro do equipo directivo ou, na súa 

ausencia, a alguén do equipo directivo. 

○ O membro do equipo Covid desprazarase a aula e levarase ao alumno/a  á sala de 

illamento e contactarase coa familia para que veña a recollelo o antes posible. 

○ O membro do equipo Covid chamará ao centro de saúde de Atención Primaria de 

referencia, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas 

instrucións.  

○ En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase 

ao 061. O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo 

protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a 

súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

● No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo 

tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro: 

○ A persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 contactará coa Xefatura 

Territorial de Sanidade para comunicarllo. 

○ Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que 

existan dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central 

de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das 

persoas identificadas como contactos. Estas terán a consideración de contactos 
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estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio 

durante o período que sinale a xefatura de sanidade.  

● A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica 

co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non 

houbese cita para as ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de 

atención primaria. 

● Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da 

Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha 

parte dun centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da 

forma habitual en función do número de contactos identificados en cada abrocho. 

- Escenarios no suposto de abrochos  

● A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun 

grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, 

dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na 

”Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos”, e o 

“Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 no ámbito 

educativo de Galicia”, cos seguintes supostos:  Tendo en conta que segundo o criterio 

epidemiolóxico considerase contacto estreito a calquera persoa do centro que compartise 

espazo co caso confirmado a unha distancia de menos de 2 metros (<2m) do caso confirmado 

durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara, os contactos serán determinados pola 

autoridade sanitaria segundo os protocolos vixentes en cada momento. 

● As persoas que teñan diagnóstico confirmado terán obriga de illamento durante 10 días. As 

persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico 

confirmado deberán permanecer en corentena ata que obteñan o resultado negativo da PCR 

que se solicitará transcorridos 10 días do último contacto co caso confirmado.  

● Se, polo motivo que fose, pasan 14 días do último contacto co caso confirmado e non se 

realiza a PCR, a corentena finalizará igualmente. O restante alumnado da aula que non teña 

a consideración de contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial á aula.  

● Aos contactos estreitos realizaráselles unha proba de Covid nun prazo non superior a 48 

horas para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por Covid-19.   

● En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e niveis 

educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da 

totalidade das persoas que conforman unha aula, 25 de 127 das que conforman un nivel 

educativo completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoas 

que integran un centro educativo.  

● A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de 

declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada 

en illamento de polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena 

de 10 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto estreito de 

conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias.  

● A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de 

Continxencia ante peches aprobado pola resolución que dite para a regulación do Plan de 

Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos 

centros de ensino non universitario sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma 

de Galicia para o curso 2021-2022, que desenvolverá as medidas previstas no presente 

protocolo relativas ao ensino a distancia. Os centros deberán incorporar a sistemática 
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prevista no plan de continxencia, naquelas cuestións que son da súa responsabilidade, ao 

seu propio Plan de Continxencia, previsto no Anexo III.  

● Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo 

ou centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial. O 

Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal 

se iniciará o retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao 

centro. 

 

  

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

(deben determinarse a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á 

autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo desempeñado e non incluír nome) 

● O responsable de comunicarse coas autoridades sanitarias e educativas será o director do 

centro, e na súa ausencia, a secretaria.  

● No caso de ausencia do director e da secretaria, sería o primeiro profesor do equipo Covid o 

encargado de levar a cabo as comunicacións e, no seu defecto, o seguinte compañeiro/a do 

mesmo equipo. 

 

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

  

30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa 

xefatura territorial e de solicitude, de ser o caso, de persoal substituto) 

Segundo o  apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino 

non Universitario de Galicia para o curso 2021-2022 a persoa solicitante do suposto de 

vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do centro o anexo debidamente cuberto 

xunto coa documentación que deba achegar. 

● Esta documentación poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao correo do colexio 

: ies.acachada@edu.xunta.gal 

● Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á xefatura 

territorial correspondente, en espera da resolución da mesma.  

● Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros 

reflectindo no apartado observacións a casuística. 

EXPLICACIÓN DO PROCEDEMENTO: 
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Cando un traballador /a do centro se atope dentro dun grupo vulnerable, deberanse seguir os 

seguintes pasos:   

● A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir 

a súa solicitude á dirección do centro educativo, na que exprese que concorren as causas 

para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e susceptible de ser considerado 

persoal sensible (consultar o anexo III do protocolo da consellería). 

● A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se indiquen 

as tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas 

de protección existentes. Porase a disposición das direccións un modelo de informe 

simplificado no Portal da dirección (consultar o anexo IV do protocolo da consellería). 

● A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes unha relación das 

peticións de valoración da sensibilidade do/a traballador/a e do posto, xunto cos informes 

emitidos, á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de 

Educación do ámbito provincial onde radique o dito centro de traballo. 

● A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante correo 

electrónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte 

procedente para resolver a adaptación do posto de traballo ou a declaración de persoal como 

sensible. Coa análise da devandita documentación e da relativa aos posibles riscos 

existentes no centro de traballo da persoa solicitante, o facultativo emitirá informe. 

● A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un informe preventivo 

adicional de carácter complementario  ao Servizo de Prevención de Riscos laborais da 

Consellería de Educación, quen, a súa vez, o recadará do servizo sanitario preventivo 

contratado. 

A actuación do servizo sanitario non suporá a necesidade de desprazamento nin do/da traballador/a 

nin do facultativo e realizarase a través da análise da documentación que aquel/a lle achegue. 

IMPORTANTE:  

● Resulta obrigatorio para o/a traballador/a achegar toda a documentación requirida polo 

servizo sanitario nun prazo máximo de 3 días hábiles; no caso contrario, entenderase que 

desiste da súa petición.  

● O acceso á información médica de carácter persoal limitarase ao persoal médico e ás 

autoridades sanitarias que leven a cabo a vixilancia da saúde dos traballadores. 

● Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a obriga de acudir 

presencialmente ao centro. 

No que se refire ao informe que emitirá o servizo sanitario, deberá establecer algunha das 

seguintes medidas: 

a) Establecer que non concorre especial sensibilidade no/na traballador/a e que haberá que seguir 

mantendo as medidas de prevención establecidas no presente protocolo e que polo tanto pode 

realizar a súa actividade presencialmente de conformidade co previsto no anexo II. 

b) Se hai algunha circunstancia no posto de traballo que poida elevar o risco na saúde da persoa 

traballadora, realizará un informe de adaptación de posto no que se lle indiquen ao responsable da 

dirección do centro as medidas de prevención, adaptación e protección que se deban adoptar. Estas 
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medidas poderán consistir na adaptación do posto de traballo, dotación dunha protección adecuada 

que evite o contacto ou de recolocación a outras funcións exentas de risco, tendo en conta as pautas 

incluídas no anexo II. 

c) Como última medida e, unha vez acreditada a imposibilidade de realizar as medidas do punto 

anterior, o facultativo emitirá informe en que indique a imposibilidade de adaptación do posto de 

traballo e a imposibilidade de aplicar unha protección adecuada que evite o contaxio ou recolocación 

a outras funcións exentas de risco e, polo tanto, considerarase ao/a traballador/a como especialmente 

sensible para os efectos da tramitación, de ser o caso, da incapacidade laboral.  

  

 

 

 

 

 

 

Id. Medidas de carácter organizativo 

  

31. Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con 

horarios de ser o caso. Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o 

centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os lugares de 

entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas educativas; no caso de non dispoñer 

deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías 

anexos ao protocolo—) 

Organización das entradas: 

● Durante a entrada do alumnado ningunha persoa allea ao centro educativo poderá entrar no 

mesmo sen causa xustificada e sen permiso da dirección, tendo que esperar a que todo o 

proceso remate.  

● O alumnado accederá ás súas aulas correspondentes antes da hora oficial de comezo das 

clases para evitar as aglomeracións. 

● O centro conta con transporte escolar polo que a entrada ao centro farase a medida que 

vaian chegando os autobuses.  

● O alumnado dirixirase directamente a súa aula,  accedendo polas tres portas da fachada 

principal e por outra situada preto do taller de tecnoloxía,  en fila, de un en un, seguindo as 



 

  

 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 

E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

IES PLURILINGÜE A CACHADA 

 

Avda. Municipalidade de Avellaneda, s/n 

15930 BOIRO - A CORUÑA 
 881 86 67 17   ·  881 86 67 18 
ies.acachada@edu.xunta.es 

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

 

20 

frechas do chan (cada unha dunha cor diferente, correspondéndose cos diferentes niveis) e 

mantendo a distancia de seguridade. Deste xeito evitaranse as aglomeracións na entrada. 

● Un profesor/a situarase no pórtico de entrada, regulando a circulación, e outros dous 

situaranse en cada un dos dous andares comprobando que o alumnado entre nas aulas 

correspondentes. 

● O uso do elevador debe ser xustificado e individual (salvo aquel alumnado que precise axuda 

dunha persoa coidadora, a cal levará todas as medidas de protección. 

   Organización das saídas: 

● Cinco minutos antes do fin da xornada lectiva diaria, habilitaranse as tres portas da fachada 

principal e outra lateral do centro como vías de saída do mesmo, quedando prohibida a  

entrada a calquera persoa allea ao centro. 

● As escaleiras de subida serán só de baixada ao final de cada xornada lectiva para facilitar a 

saída do alumnado. 

● O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída preocuparase de que 

o material estea recollido e desinfectado polo alumnado e que este estea preparado para saír 

ordenadamente, respectando a distancia de seguridade, no horario establecido, de xeito que 

se eviten demoras. 

● 7 minutos antes de que soe o timbre, sairán gradualmente os grupos situados nos dous 

pasillos do segundo andar, circulando pola dereita, en fila de a un, e usando as escaleiras 

máis próximas as súas aulas. (o profesorado da ula máis próxima ás escaleiras abrirá a porta 

e indicará ao seu alumnado que saia ordeadamente. Unha vez que comprobe que non queda 

ningúen na aula, avisará ao profesor/a da seguinte aula, que xa estará na porta observando, 

que fará o mesmo e así sucesivamente. Unha vez que baixen os grupos do segundo andar, 

un profesor/a avisará ao profesorado de garda de transporte do 1º andar (Os grupos situados 

nos talleres ou na biblioteca esperarán o seu turno de saída cando o indique un dos 

profesores de garda que estará situado no hall do centro.) 

● Cada nivel sairá do centro usando o conxunto de escaleiras asignadas. 

● O terceiro profesor de garda regulará a saída do alumnado cara o transporte escolar, evitando 

as aglomeracións. 

Circulación no centro durante o horario lectivo: 

● A circulación en calquera momento do día (saídas ao baño, ás aulas de música, informática, 

ximnasio…) levarase a cabo pola dereita, seguindo as marcas do chan e mantendo a 

distancia de seguridade.  

● O uso do elevador debe ser xustificado e individual (salvo aquel alumnado que precise axuda 

dunha persoa coidadora, a cal levará todas as medidas de protección) 

 

  

32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas 

de entradas e saídas, as circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de 

escaleiras, etc. —cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha copia dos 
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mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar 

acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—) 

● Habilitaranse catro portas de entrada e saída que corresponderán a cada nivel. 

● O profesorado entrará e sairá pola porta de dirección. 

  

33. Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, 

coa premisa de que a de prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa 

colocación) 

● A cartelería relacionada da coa información e prevención do Covid-19  ten prioridade sobre 

calquera outra. 

● A cartelería localízase nos espazos comúns (baños, comedor, biblioteca, ximnasio…..) e nas 

aulas para concienciar ao alumnado sobre a importancia de manter as medidas de 

prevención.  

● A cartelería consta de pictogramas para seguir favoreciendo a inclusión de todo o alumnado. 

● Todos os corredores estarán marcados con frechas  e paneis indicativos de dirección para 

sinalar ao alumnado a ruta a seguir. 

● Os espazos máis sensibles para que se produzan aglomeracións (baños, cafetería…) terán 

unha sinalización especial para evitalas. 

  

  

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

●  Na entrada ao centro, o alumnado accederá ás aulas a medida que vaian chegando os 

autobuses. O profesorado, na entrada do centro, regulará a circulación do mesmo cara as 

tres portas principais de entrada ao centro. Haberá un profesor/a en cada un dos dous 

andares para evitar aglomeracións e comprobar que o alumnado accede a súa aula 

correspondente. 

● O alumnado transportado, tanto na ida como na volta á casa ocupará o mesmo asento no 

autobús para poder localizar aos contactos en caso de contaxio. 

  

 

 

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos) 
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● Nas entradas e saídas ao centro do alumnado haberá tres profesores/as (un deles será un 

membro do equipo Covid-19 ) 

● Nos dous  recreos  o centro contará con 3 profesores/as para vixilar o correcto cumprimento 

das normas, estando situados en diferentes espazos. 

  

 

 

 

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA 

  

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (previsións en relación co 

programa de madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e 

determinacións que figuren no plan deberán ser coordinadas coa ANPA ou o concello que 

preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente plan) 

 NON HAI SERVIZO DE MADRUGADORES 

  

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de 

comedor (previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva 

ou posteriores ao servizo de comedor, deberán ser coordinadas co organizador do servizo) 

●  A ANPA non levará a cabo actividades durante o presente curso escolar 

  

38. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 

ANPA: 

- As reunións das xuntanzas da ANPA poderán levarse a cabo a través de dous sistemas: 

● Reunións presencias da xunta directiva debido o seu número reducido de membros, si así o 

solicitan. A xuntanza levarase a cabo nunha aula ordinaria ventilada e desinfectada 

previamente e atendendo ás medidas de seguridade.  
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● Reunións telemáticas cando o número dos asistentes á xuntanza sexa moi elevado e ata que 

a situación epidemiolóxica non cambie.  

CONSELLO ESCOLAR:  

● As reunións do Consello Escolar levaranse a cabo de xeito telemático, salvo que as 

circunstancias o permitan. 

  

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

 Para solicitar unha titoría será obrigatoria a cita previa, empregando calquera das canles habituais: 

contactando por vía telefónica co centro, comunicándoo o alumnado ao profesorado titor ou a través 

da aplicación “abalar móbil”. 

Empregaranse os seguintes sistemas: 

-  Telefónico (na hora indicada no horario do profesorado titor ou nunha hora establecida 

polo mesmo) 

-   Telemático (se así o considera o profesorado titor), usando a plataforma “Google 

Classroom” ou “Webex”. 

-    Presencial: Soamente indicado para os casos nos que o uso dos dous primeiros 

sistemas fora imposible ou cando as circunstancias esixan unha xuntanza presencial. 

Neste caso, a xuntanza levarase a cabo na sala de reunións da zona de dirección, 

debidamente ventilada e garantindo as medidas prevención (máscara, hixiene de 

mans, distancia social e, se fora preciso, mampara). Se na reunión fora preciso 

amosar algunha proba escrita, avisarase con anterioridade, para poder facer copias 

da mesma e evitar a manipulación conxunta. 

 

A comunicación coas familias levarase a cabo a través dos seguintes sistemas: 

● Mensaxe a través de “Abalarmóbil”. 

● Páxina web do centro. 

● Contacto telefónico. 

  

40. Normas para a realización de eventos 

● Non se levarán a cabo eventos, actos masivos, nin actividades que supoña unha grande 

cantidade de xente, ademais de evitar aquelas actividades no centro que supoñan a mestura 

do alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases, así como as que exixan unha 

especial proximidade.   

● Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar nos centros educativos realizaranse 

sen asistencia de público.   

● As actividades que se leven a cabo deben observar as seguintes premisas: 

○ Todas as actividades comunicaranse previamente á dirección do centro ou a algún 

membro do equipo Covid para ter coñecemento das mesmas. 
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○ Informarase as familias das normas que se observarán na realización das 

actividades. 

○ No caso de quedar a comer no centro ao mediodía, o alumnado estará baixo 

supervisión continúa do profesorado nun espazo determinado, quedando prohibido 

a circulación polos pasillos. 

○ A comida a traerá o alumnado da casa, quedando prohibido que saia a comprala ou 

a recibila de calquera outra persoa allea ao centro. 

○ Sempre que o tempo o permita, recoméndase realizar as actividades ao aire libre, 

mantendo as medidas de seguridade. 

● As saídas didácticas, no caso de ser posible, poderanse levar a cabo respectando a 

normativa vixente, sobre todo en canto ao aforo de museos e as de transporte.  

● Aconséllase a realización das actividades dentro do mesmo concello e ao aire libre, sendo 

unha boa oportunidade para explotar os recursos que ofrece o entorno do centro. 

  

  

 

 

Id. Medidas para o alumnado transportado 

  

41. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, 

establecemento dun espazo de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios 

de priorización para o uso do transporte) 

● O alumnado transportado terá un asento asignado fixo no autobús, sendo o mesmo na viaxe 

de ida e na de volta, non podendo cambiarse con outros compañeiros/as. 

● Non hai un espazo de espera do alumnado transportado xa que sae directamente das aulas 

cara o transporte escolar.  

● O alumnado transportado e non transportado accederá directamente as súas aulas 

correspondentes a medida que baixe dos autobes, evitando así as aglomeracións. 
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Id. Medidas de uso da cafetería 

  

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado 

(establecemento de quendas para o uso da cafetería, determinación dos lugares ocupados 

polo alumnado sobre o resto do persoal do centro) 

 A cafetería contará con: 

● Xel Hidro alcohólico. 

● Panos desbotables. 

● Cartelería sobre a prevención da transmisión da COVID19. 

● Sinalizacións de circulación e de espera de quenda. 

Normas xerais: 

● Non poderá haber máis de seis alumnos/as comprando  á vez na cafetería. 

● Continuará usándose a ventá no lateral de cafetería, que conecta co exterior do centro, onde 

o alumnado poderá comprar, gardando a súa quenda e mantendo a distancia de seguridade.  

● O alumnado non poderá permanecer  nin  consumir no interior da cafetería debido á limitación 

de espazo. 

● Recoméndase ao profesorado non consumir no interior da cafetería e de facelo, terá un aforo 

másico de seis persoas. 

  

43. Persoal da cafetería 

● Uso obrigatorio de mascarillas. 

● Desinfeción continua das mans, sobre todo cando sirva os pedidos. 

● Desinfectar o espazo da cafetería dúas veces ao día, como mínimo. 

● Mantemento da distancia de seguridade. 

  

44. Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) (non incluír 

datos de carácter persoal) 

A manipulación de alimentos, bebidas…..regularlase polas  medidas indicadas polas autoridades 

sanitarias para este tipo de establecemento. 
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Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

  

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan 

precisas noutros espazos do centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, 

inglés, laboratorios...— ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera outro espazo de uso 

educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza) 

● Nas aulas diferentes ás aulas ordinarias do alumnado, observaranse as mesmas medidas de 

prevención (hixiene de mans na entrada e na saída das mesmas) e contarán cos mesmos 

medios de protección (cartelería, dispensadores, contenedores con pedal, panos 

desbotables…) 

● Ao ser espazos compartidos por diferentes grupos levarase a cabo unha ventilación cunha 

duración comprendida entre 5 e 15 minutos, ademais de levar a cabo unha labor de limpeza 

básica por parte do alumnado que o use e do persoal de limpeza.  

● O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe de 

ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. Implicárase ao 

alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo.  

● Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con 

medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material.  

●  En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de 

grupos e minimizando o contacto con materiais.  En todo caso evitarase que o alumnado 

estea encarado a unha distancia inferior a 1 metro.  

XIMNASIO 

● O persoal de conserxería abrirá as portas antes do comezo da xornada lectiva para proceder 

a súa ventilación antes do comezo da primeira sesión. 

● As portas do ximansio permanecerán abertas durante toda a xornada lectiva para que a 

ventilación do mesmo sexa continua. 

● Os desprazamentos ao ximnasio levaranse a cabo en fila, mantendo a distancia de 

seguridade e circulando pola dereita.  

AULA DE MÚSICA (no caso de habilitala):  

● Para evitar aglomeracións na porta de entrada da aula de música, o profesorado de música 

acudirá á aula ordinaria do grupo co que teña clase para acompañalo. 
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● Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e 

recomendacións a seguir. 

● A organización da aula de música será a mesma que na aula ordinaria no referido a situación 

das mesas e das sillas do alumnado.  

● Antes e despois  de usar calquera instrumento dos dispoñibles da aula, desinfectarase co kit 

de desinfeción de cada alumno/a. 

● Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente no caso da frauta) nas 

clases de música ou nos exercicios de canto a distancia interpersonal elevarase a 3 metros. 

  

46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física) 

● O uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de maneira individual, a 

máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. Na 

medida do posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios 

alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización de 

hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da mascara nos ximnasios ou 

polideportivos pechados con ventilación reducida. 

● O profesorado de educación física irá a buscar ao alumnado á aula para trasladarse co grupo 

ao ximnasio. 

● Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e 

recomendacións a seguir. 

● As sesións no ximnasio rematarán 10 minutos antes da hora establecida no horario para que 

o alumnado poida acudir ao vestiario (non se permiten máis de 3 persoas ao mesmo tempo) 

para recoller as súas pertenzas ou  cambiarse. 

● A medida que o alumnado vaia saíndo do ximnasio, dirixirase en fila de a un cara a súa aula, 

sen esperar aos outros compañeiros, para evitar as aglomeracións.  

  

47. Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos 

de uso educativo) 

● Na medida do posible, mediante a asignación de grupos ou de horarios, a norma xeral é que 

o alumnado non cambiará de clase agás nos supostos excepcionais.  

● O alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. 

● O profesorado de música, educación física ou tecnoloxía acudirá a buscar ao grupo co que 

teña clase, salvo nos casos nos que o alumnado proceda de diferentes grupos (nestos 

supostos, o alumnado dirixirase a aula específica, en fila, de 1 en 1, gardando a distancia de 

seguridade). 

● No caso de que o alumnado de diferentes grupos teña que acudir ás aulas das materias non 

comunes, o fará en fila, de 1 en 1, e mantendo a distancia de seguridade. 

●  A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade.  

● Se houbera outro grupo na nova aula agardarase a que saia por completo o grupo anterior 

antes de entrar.  
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48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas 

ás xerais establecidas no protocolo) 

● A biblioteca poderá ser usada ata o 50% do seu aforo.  

● O equipo de biblioteca (PLAMBE) sinalizará os postos, seguindo as indicacións do equipo 

Covid, nas mesas que poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de 

seguridade. 

● Non permitirase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso 

compartido.  

Protocolo de acceso á biblioteca:  

● O espazo deberá solicitarse con antelación para que lle sexa concedido o seu uso. 

● Deberán hixienizar as mans todos os usuarios tanto á entrada como á saída da mesma. 

hixienizaranse os postos usados cando rematen.  

● O préstamo de libros e outros materiais realizarase do xeito habitual, aínda que o devolto 

permanecerá en estantes como mínimo 24 horas antes de volver aos andeis.  

● Antes e despois de empregar os equipos informáticos será necesario que os usuarios realicen 

unha limpeza de mans e desinfección dos elementos de uso (teclado e rato) 

  

49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter 

exclusivo en atención á realidade do centro) 

● Por norma xeral, o alumnado usará os aseos correspondentes ao seu andar. 

● Existe cartelería nas portas de entrada aos aseos que indica as normas do seu uso. 

● O uso dos aseos limitarase a dúas persoas por cada aseo. 

● O alumnado que teña que esperar, o fará nas sinalizacións colocadas no chan e, no seu 

defecto, mantendo sempre a distancia de seguridade.  

● O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.  

● Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando 

o aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída.  

● O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro non poderá usar os aseos 

sen comunicalo previamente e con permiso do persoal do centro.  

● Antes da baixada ao recreo, o profesorado que teña clase nun mesmo andar, controlará o 

acceso ordenado do alumnado aos aseos. 
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Id. Medidas especiais para os recreos 

  

50. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso 

incluso as divisións dos mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no 

plan con asignación de espazos a grupos ou niveis coas previsións propias para os grupos 

estables de convivencia) 

● Non poderán levarse a cabo actividades que comporten o uso compartido de obxetos (balóns, 

raquetats, xogos…..) 

● A saída e a entrada das aulas para os recreos faranse de forma escalonada. 

● Nos casos nos que se produzan situacións metereolóxicas adversas que implique a 

imposiblidade de usar os espazos abertos do centro, o alumnado permanecerá na aula 

ordinaria, podendo estar de pé, en pequenos grupos, con mascarilla e coas portas abertas e 

as ventás entreabertas para unha correcta ventilación. 

● No exterior manterase a distancia de seguridade e evitarase as aglomeracións. 

● Os espazos a usar polo alumnado durante os recreos serán: 

○ Pórtico cuberto  de entrada ao centro. 

○ Pórtico cuberto do ximnasio. 

○ Pista deportiva exterior. 

○ Zonas exteriores traseiras do centro. 

○ Zonas exteriores laterais do centro.  

○ Ximnasio, no caso de choiva.  

○ Zona exterior delanteira do centro. 

● As instalacións dividíronse en catro zonas, que ocuparán cada nivel, alternándose durante a 

semana. 

 

  

51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do 

profesorado de vixilancia, existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia 

estable) (non incluír datos de carácter persoal) 

● Haberá tres profesores/as asignados para gardas de recreo. 

● O profesorado das horas anteriores e posteriores ao recreo axudará a que o alumnado 

desaloxe os pasillos e abandone ou acuda ás aulas seguindo as normas establecidas. 

● O alumnado, antes de baixar ao recreo, irá ao aseo correspondente ao seu andar ( o 

profesorado que teña as aulas máis próximas co alumnado vixiará o correcto cumprimento 

de acceso aos mesmos). 

● O profesorado de garda de recreo distribuirase da seguinte maneira: 

○ 1 no pórtico exterior de entrada e zona lateral dereita do centro. 

○ 1 na parte traseira do centro. 
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○ 1 na zona do pórtico e pista deportiva exterior. 

● O profesorado de educación física ofrecerá actividades deportivas controladas e cun número 

reducido de alumnado durante os recreos. 

 

  

 

 

 

 

 

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

  

54. Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e 

hixiene dos elementos e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e 

protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os detalles de utilización do equipamento 

e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención) 

 AULA DE TECNOLOXÍA/LABORATORIOS:   

● Por norma xeral, o profesorado acudirá a buscar ao alumnado co que teña clase, salvo nos 

casos nos que proceda de diferentes grupos (nestos supostos, o alumnado dirixirase a aula 

específica, en fila, de 1 en 1, gardando a distancia de seguridade). 

●  Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida 

desenvolver as actividades.  

● Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do 

alumnado deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso.  

● O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización da 

práctica supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados antes e despois 

de cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo ou alumno/a.   

● Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e 

recomendacións a seguir  

● Na medida do posible, o alumnado traerá da casa o material propio para o desenvolvemento 

da actividade.  

● Manterase a distancia de seguridade no caso de ter que traballar en grupos. 
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Id. Medidas especificas para alumnado de NEE 

  

55. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as 

medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE) 

● No caso do alumnado con NEE seguiranse as mesmas indicacións que para o resto do 

alumnado. 

● No caso de que o alumnado non poidera facer uso da máscara, optarase polo uso da pantalla 

ou mamparas. 

● O persoal coidador, e todo aquel que colabore, que teña que acompañar ao alumnado 

durante toda a xornada lectiva usará máscara e pantalla protectora ante imposiblidade de 

manter a distancia social. 

● No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas 

entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans 

nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, 

tras esbirra ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando 

sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía.  

● Intensificarase a limpeza e a desinfección do bano adaptado (2 veces ao día) 

● O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades 

de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. No caso dunha 

escolarización combinada, coidarase adoptar as mesmas medidas co fin de facilitar a 

comprensión das mesmas por parte deste alumnado.   

  



 

  

 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 

E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

IES PLURILINGÜE A CACHADA 

 

Avda. Municipalidade de Avellaneda, s/n 

15930 BOIRO - A CORUÑA 
 881 86 67 17   ·  881 86 67 18 
ies.acachada@edu.xunta.es 

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

 

32 

56. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal 

docente e coidador debe de extremar en relación co alumnado, as medidas serán obxecto de 

seguimento continuo para a súa adaptación a cada circunstancia) 

Recollidas no punto 55. 

  

  

 

 

 

 

Id. Previsións específicas para o profesorado 

  

57. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos 

estableceranse as medidas que sexan oportunas en función do número de persoas e aforos 

dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de vending ou cafeteiras) 

● O profesorado temos que manter unha conducta exemplarizante na observancia das normas, 

inculcando e concienciando ao alumnado do seu cumprimento polo beneficio común. 

● O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene.  

● 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 (indicadas no presente 

documento,  e de lembrar as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado) 

● O uso dos departamentos limitarase a dúas persoas (pola imposiblidade de manter a 

distancia social) e ventilando o espazo 5 minutos antes do comezo da xuntanza. As reunións 

de departamento con máis de dous membros poderanse levar a cabo nas aulas ordinarias, 

seguindo as medidas de prevención e, de non ser posible, usaranse medios telemáticos. 

● O aforo da sala de profesores redúcese a 10 persoas para poder manter a distancia de 

seguridade, dispoñendo este espazo de xel, panos desbotables e unha papeleira con pedal. 

Seguiranse as seguintes indicacións: 

○ Uso obrigatorio da mascarilla. 

○ Mantemento da distancia de seguridade. 

○ Hixiene das mans antes e despois de usar algún dos elementos comúns deste 

espazo. 
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○ Limpieza antes e despois do seu uso dos ordenadores, ratos, cafetera e outros 

elementos comúns. 

  

 

 

58. Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras 

a reunión dos órganos colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de 

comunicación a distancia) 

● As reunións dos órganos colexiados así, como as súas convocatorias, acordos e envío de 

actas faranse de xeito telemático usando a plataforma Google Classroom ou similar e 

garantindo a identidade dos membros que participen, o contido das súas manifestacións e o 

sentido do seu voto, polo que o comezo de cada xuntanza pasarase lista. 

● Cando a situación o permita, as xuntanzas poderán ser presenciais. 

 

 

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

  

59. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación 

do profesorado e cos programas formativos existentes no centro intensificarase a educación 

en saúde, particularmente na prevención fronte a COVID-19, no plan existirá unha previsión 

das actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha previsión xeral do 

carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2) 

● Todas as medidas tomadas no centro para a protección e a prevención da transmisión da 

infeccións estarán presentes no plan de acollida de principio de curso a través da cartelería, 

sinalizacións e actividades diseñadas a tal efecto. 

● Na primeira semana de curso o profesorado lembrará ao alumnado as medidas de prevención 

comúns e as específicas da súa materia. 

● Incorporarase ao plan de acción titorial de todos os grupos e trataremos de modo transversal 

en todas as programacións a educación para a saúde e as medidas de prevención.  

● Compartirase información coas familias (vídeos, documentación, novas…) a través da páxina 

web, Abalarmóbil.... 
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60. Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da información 

das medidas de prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a 

Consellería de Sanidade e a de Educación, así mesmo, en colaboración co centro de saúde 

de referencia, incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a prevención e protección; 

establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro). 

● Todas as novas sobre as medidas de prevención e protección serán comunicadas ao 

profesorado inmediatemente despois de recibilas a través do correo corporativo. 

● Solicitarase ao centro de saúde unha charla telemática sobre medidas de prevención e 

protección.  

  

 

 

61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan 

determinará o profesorado que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o 

encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas 

asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC; o persoal docente designado colaborará cos 

compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de 

formación que estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos 

existentes —engadir unha fila por profesor/a—)  

● O equipo directivo do centro será o encargado de facilitar ao alumnado, profesorado e familias 

o uso da aula virtual. 

  

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá 

conter aquelas previsións existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” 

aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas medidas de adaptación ao contexto 

da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da comunidade educativa) 

Elaboración dun plan de acollida:  

a)  Novas normas de organizacion e funcionamento do centro.  

b)  Actuacions de prevencion, hixiene e proteccion.  

c) Accions formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria para o seu 

desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, non presencial.  

d) Atencion aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realizacion de actividades grupais de 

acollida e cohesion.  
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1. Avaliación inicial: 

a) Levarase a cabo durante as primeras semanas do curso. 

b) Analise dos informes de avaliacion individualizados do curso anterior.  

c) Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situacion emocional co fin de tomar as e 

decisions profesionais de actuacion por parte do profesorado.  

2. Programacións didácticas: 

      4. Departamento de orientación:  

● Para atender ás necesidades educativas y emocionais  de todo o alumnado levaranse a cabo 

as seguintes actuacións: 

a) Na atencion ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) 

lprocurarase que  todo o alumnado teña acceso ao proceso de ensinanza e aprendizaxe en 

calquera dos escenarios presentes e asegurarase a súa participacion e implicacion no 

desenvolvemento das accions educativas.  

b) Atenderase aos diferentes modos que ten o alumnado de percibir e expresar a informacion 

para garantir a comprension e a comunicacion da mesma así como o axuste, de medios, 

tempos, instrumentos ou procedementos de avaliacion, as súas circunstancias.  

c) Deseñaranse e desenvolveranse plans de recuperacion dos aspectos curriculares afectados 

pola suspension da actividade lectiva presencial no curso 2019/2020, incluíndo neles as 

medidas de atencion a diversidade en xeral e en particular as referidas ao alumnado con 

NEAE. 

d) Reforzaranse as actuacions dirixidas a identificacion das necesidades educativas 

ocasionadas pola situacion de pandemia en coordinacion coas persoas titoras, as medidas e 

programas para a atencion das mesmas así como as accions dirixidas ao coidado do 

benestar da comunidade educativa. Estas medidas e accions concretaranse no Plan de 

orientacion académica e profesional, Plan de accion titorial, concrecion anual do Plan Xeral 

de Atencion a Diversidade e na PXA.  

e) Proporcionaran asesoramento pedagoxico aos docentes para axustar a súa practica 

educativa telematica na atencion a diversidade así como adaptar a súa propia funcion de 

orientacion a situacion do momento.  

f) Prestarase especial atencion a orientacion vocacional e profesional do alumnado, 

descubrindo e desenvolvendo as súas potencialidades para favorecer o proceso de toma de 

decisións 

g) Coordinaranse na atencion do alumnado con necesidades educativas ou con vulnerabilidade, 

no coidado do seu benestar e na atencion as familias.  

h) Planificaranse actividades informativas e de orientacion para coidar o transito entre etapas, 

ensinanzas e modalidades de escolarizacion axustadas aos diferentes escenarios.  

     5. Ensino non presencial. 

     No caso de suspension da actividade lectiva para facer efectivo o ensino non presencial e os 

supostos de reactivacion da actividade lectiva presencial, de conformidade coas instrucions da 

autoridade sanitaria levaranse a cabo as seguintes accións:  



 

  

 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 

E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

IES PLURILINGÜE A CACHADA 

 

Avda. Municipalidade de Avellaneda, s/n 

15930 BOIRO - A CORUÑA 
 881 86 67 17   ·  881 86 67 18 
ies.acachada@edu.xunta.es 

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

 

36 

a) No caso de suspensión da actividade lectiva presencial a atención educativa levarase a cabo 

por vía telemática, a través da aula virtual do centro. 

b) Manterase un contacto continuo coas familias e alumnado a través da aula virtual do centro, 

o correo corporativo, Abalarmóbilm ou telefonicamente. 

 

  

63. Difusión do plan (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do 

centro que estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser 

consultado por calquera membro da comunidade educativa, será obxecto de difusión na páxina 

web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas) 

 O plan difundirase a través das seguintes canles: 

Para as familias: 

● Páxina web do centro. 

● Sixa. 

● Abalarmóbil. 

Para o profesorado: 

● Presentación na CCP e no claustro do inicio de curso. 

● Correo corporativo. 

● Google Classroom. 

Para a Inspección Educativa: 

● Correo electrónico. 

● Formato papel. 

 

  

  


