
 

 

 

 

 



PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 PARA O CURSO 2021-22 

1. Denominación do centro, enderezo e teléfonos. 

 

Este plan corresponde ao centro: 

IES Alfoz-Valadouro 

Estrada Mondoñedo-Ferreira, s/n 

27775 Alfoz(Lugo) 

Tlf: 982 870051 

 

2. Membros do equipo COVID 

 

  

Mª José Barro Díaz 

(Directora) 

 

Mª Carmen González 

Basanta 
(Xefa de estudos) 

 

Belén Díaz Carreiras 
(Secretaria) 

 

 

 

3. Espazo de illamento COVID e elemento que inclúe 

A aula de illamento sitúase na planta alta do centro e conta con: 

 xel hidroalcohólico e desinfectante 

 panos individuais de papel 

 papeleira de pedal 

 máscaras cirúrxicas 

4. Nº de alumnos/as por nivel 

Curso Nº alumnos/as 

1º ESO 17 

2º ESO 25 

3º ESO 17 

4º ESO 14 

5. Cadro de persoal do centro educativo 

 

Nº de profesores/as 15 
Nº de subalternos/as 1 
Nº de administrativos/as 1 
Nº de limpadoras 2 

 



 

6. Determinación dos grupos estables de convivencia, con asignación da aula, do alum-

nado, do profesorado que exerza a titoría e os especialistas que impartan materias 

ao grupo 

 

 

 

 

1º ESO 

 

TITORA:  Mª Jesús Domínguez Lombardero 

 

Aulas asignadas para 

as materias 

Aula na planta baixa  (Todas as materias, agás as seguin-

tes) 

Aula Plástica (Plástica) 

Aula Bioloxía (Bioloxía) 
Aula Relixión (Relixión) 
Aula Desdobres (Teatro) 

Aula Plástica (Ed. Plástica) 

Aula Planta alta (Reforzo) 
Pavillón (Ed. Física) 

Profesores/as que im-

parten as materias 

 

Bioloxía: Sandra Pérez Coto 

Ed. Física: Yolanda Flórez Pandiella 
Ed. Plástica: Paz Quiroga Labrada 
Francés: Mª Jesús Domínguez Lombardero 

Inglés: Pilar Díaz Vázquez 
L. Castelá: Eva Fernández Fernández 

L. Galega: Mª Jesús Domínguez Lombardero 
Matemáticas: Sandra Pérez Coto 

Obradoiro Musical: Jorge Olivera González 

Relixión: Dolores Seijo López 
Teatro: Paz Quiroga Labrada 
Xeografía e Historia: Eva Mª Santín Vilor 
Valores éticos: Paz Quiroga Labrada 

Reforzo Matemáticas: Mª José Barro Díaz 

Apoio na aula: Mª Jesús Rábade Cacharrón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2º ESO 

 

TITOR: Eva Mª Santín Vilor 

 

 

Aulas asignadas para 

as materias 

Aula DESDOBRES na planta baixa (Todas as materias, 

agás as seguintes) 
Aula Bioloxía (Física e Química) 
Aula de desdobre na planta alta (Desdobre de Música e 

Inglés) 

Aula planta alta (Xadrez e Reforzo) 
Aula Relixión (Relixión) 

Aula Tecnoloxía (Tecnoloxía) 
Aula Música (Música) 
Pavillón (Ed. Física) 

 

Profesores/as que im-

parten as materias 

 

Ed. Física: Yolanda Flórez Pandiella 
Física e Química: Sandra Pérez Coto 
Francés: Mª Jesús Domínguez Lombardero 

Inglés: Pilar Díaz Vázquez 
L. Castelá: Eva Fernández Fernández 

L. Galega: Belén Díaz Carreiras 
Matemáticas: Susana Martínez 
Música: Jorge Olivera González 

Relixión: Dolores Seijo López 

Xadrez: Jorge Olivera González 

Xeografía e Historia: Eva Mª Santín Vilor 
Valores éticos: Paz Quiroga Labrada 

Reforzo Linguas: Eva Mª Santín Vilor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3º ESO 

 

 

TITOR:  Simeón Neira López 

 

 

Aulas asignadas para 

as materias 

Aula IDIOMAS na 2ª planta (Todas, agás as seguintes) 
Aula Informática  (Tecnoloxía) 

Aula Bioloxía (Bioloxía) 
Aula Plástica (Ed. Plástica) 
Aula Relixión (Relixión) 

Aula Tecnoloxía (Tecnoloxía, Física e Química) 
Aula Música (Música) 
Aula Informática (Tecnoloxía 3º) 

Aula planta alta (Cultura Clásica) 

Pavillón (Ed. Física) 
 

Profesores/as que im-

parten as materias 

Bioloxía: Sandra Pérez Coto 
Ed. Física: Yolanda Flórez Pandiella 
Ed. Plástica: Paz Quiroga Labrada 

Física e Química: Simeón Neira López 
Francés: Mª Jesús Domínguez Lombardero 

Inglés: Pilar Díaz Vázquez 
L. Castelá: Eva Fernández Fernández 
L. Galega: Belén Díaz Carreiras 

Matemáticas: Mª José Barro Díaz 

Música: Jorge Olivera González 
Relixión: Dolores Seijo López 

Cultura Clásica: Jorge Olivera González 
Xeografía e Historia: Eva Mª Santín Vilor 
Valores éticos: Jorge Olivera González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4º ESO 

 

TITORA: Paz Quiroga Labrada 

 

 

Aulas asignadas para 

as materias 

Aula de 3º na 2ª planta (Todas as materias, agás as seguintes) 
Aula Bioloxía (Bioloxía) 
Aula Relixión (Relixión) 
Aula Informática (TIC) 

Aula Música (Música) 
Aula Plástica (Ed Plástica) 
Pavillón (Ed. Física) 

Aula Tecnoloxía (Física e Química) 
 

Profesores/as que im-

parten as materias 

 

Ed. Física: Yolanda Flórez Pandiella 
Ed. Plástica: Paz Quiroga Labrada 

Física e Química: Simeón Neira López 
Francés: Mª Jesús Domínguez Lombardero 
Inglés: Pilar Díaz Vázquez 

L. Castelá: Eva Fernández Fernández 
L. Galega: Belén Díaz Carreiras 

Matemáticas: Mª José Barro Díaz 
Relixión: Dolores Seijo López 
Xeografía e Historia: Eva Mª Santín Vilor 

Valores éticos: Jorge Olivera González 

 

 

 

 

 

7. Medidas específicas para os grupos os grupos de infantil. 

 

Non procede. 

 

 

8. Canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo Covid os casos de sintomato-

loxía compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a co-

municación das familias co equipo COVID para comunicar incidencia e ausencias. 

 

Se tras o test diario da familia ao alumno fose detectada sintomatoloxía compatible ca CO-

VID 19, o alumno non deberá acudir ao centro e deberá contactar co seu centro de saúde, 

asemade os pais deberán comunicarse con algún membro do equipo Covid para dar a coñe-

cer a incidencia, farase por vía telefónica. 



Igualmente se algún traballador do centro, profesorado ou persoal non docente tivese algún 

síntoma, deberá: quedar no seu fogar , contactar co seu centro de saúde e comunicalo a algún 

membro do equipo Covid do centro. 

 

9. Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado. 

 

O rexistro de ausencias do profesorado farase, como sempre, no libro de ausencias da sala 

de profesores;  as ausencias do alumnado anotaranse no parte de faltas diario de cada aula 

e na aplicación Xade.  

Ademais, neste curso o equipo Covid levará un rexistro das ausencias por sintomatoloxía 

compatible co virus. Nel anotaranse:  

 Os síntomas que presenta o afectado/a. 

 Evolución do afectado/a nos seguintes días. 

 No caso de contaxio, indicarase na aplicación Educovid e comunicarase ao centro 

de saúde e a Xefatura Territorial. 

 

10. Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educa-

tivas a través da aplicación informática. 

 

No suposto de aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no centro, un mem-

bro do equipo Covid (directora do centro), incluirá na aplicación informática Educovid 

a información do eventual afectado relativa aos contactos estreitos, dos compañeiros 

afectados e do seu profesorado, así como de quen sexa persoa próxima vencellada ao 

centro educativo. 

 

 

        11. Croques da situación dos pupitres nas aulas 

Os pupitres nas aulas de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO distribuiranse en filas e columnas. En hori-

zontal, entre o centro dun pupitre e o seguinte,  haberá,  como mínimo, 1,20 m, e igualmente 

en vertical. Marcarase no chan cunha cinta a situación da parte dianteira da mesa para que 

non se descoloquen.  

A mesa do profesor/a estará na parte de diante ao lado dos encerados. A distancia mínima 

entre o centro da mesa do profesor e do alumnado será de 1,20 m. 

 

12. Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas, identificación de es-

pazos ou salas para asignar a grupos. 

En todas as aulas se cumpren as distancias mínimas entre as mesas. 

 

 

 



13. Determinación das medidas para o uso de espazos do departamento de orientación. 

A orientadora atenderá ao alumnado de un en un ou como máximo a dúas persoas no seu 

despacho, sempre gardando a distancia interpersoal e as medidas hixiénicas. Unha vez o 

alumnado se retire, a limpadora encargarase de desinfectar a mesa e as cadeiras utilizadas, 

ventilar a aula e, se houbese algún material utilizado polo alumno (bolígrafos, libros,...), 

procederase á súa limpeza. 

 

14. Determinación de como realizar titorías coas familias 

As familias deberán evitar entrar no centro, polo tanto as titorías faranse de xeito telefónico 

ou de xeito telemático.  Pedirase cita previa, acordando data e hora, e o titor/a ou profesor/a 

comunicarase coa familia solicitante. No caso de que as familias deban acudir necesaria-

mente ó centro para a titoría, deberán presentarse con máscara e hixienizar as mans na porta 

de acceso ó centro con xel hidroalcohólico. Despois serán dirixidos pola conserxe ao local 

habilitado para a súa recepción polo titor/a. Esta estancia estará con ventilación e contará 

con xel hidroalcohólico, panos de papel e papeleira con pedal. Desinfectarase a aula ao aca-

bar a sesión de titoría. 

 

15. Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, 

persoal do concello, etc.) 

O centro comunicarase coas familias de xeito escrito, telefónico ou a través da páxina web.   

Calquera persoa allea ao centro, salvo casos inescusables, non deberá acceder ó seu interior, 

facendo as consultas que sexan necesarias vía telefónica. No caso de que o acceso sexa 

necesario (caso, por exemplo, de fornecedores), deberanse cumprir as medidas de distancia 

social, hixiene de mans e uso de máscara e realizarase o contacto co menor número posible 

de persoas. 

16. Uso da máscara no centro 

Será obrigatoria en todo momento para o alumnado, profesorado e persoal non docente, así 

como aquelas persoas que tiveran que acceder, excepcionalmente, ao noso centro. O alum-

nado deberá traer unha máscara máis nun estoxo. 

Os alumnos/as só poderán sacar a máscara no recreo mentres comen ou beben algo, despois 

terán que poñela inmediatamente. 

Haberá máscaras cirúrxicas no centro por se é necesario darlla a algún alumno/a de xeito 

excepcional. 

17. Información e distribución do Plan entre a Comunidade Educativa. 

Informarase ao alumnado, familias, profesorado e persoal non docente de forma escrita, 

ademais darase publicidade na páxina web, a partir da data de aprobación. 

 

 



MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

18. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito 

frecuente.       (Ver o anexo cos horarios de limpeza para cada día) 

 

POLA MAÑÁ 

O persoal de limpeza deberá limpar: 

- Os baños do alumnado da planta baixa como mínimo dúas veces durante a mañá 

e unha pola tarde. 

- Os baños do alumnado da planta alta como mínimo dúas veces durante a mañá e 

unha pola tarde. 

- Os baños do profesorado dúas veces durante a mañá. 

- Sala de profesores/as unha vez durante a mañá. 

 

-      Ao rematar as clases na aula de informática limparanse as pantallas dos ordena-

dores, teclados e ratos. Así mesmo desinfectaranse as mesas e cadeiras usadas polos 

alumnos/as. No caso de que o persoal de limpeza non poida facer este traballo por 

coincidirlle con outra aula que tamén debe limpar, serán os alumnos/as que entren os 

encargados dese labor utilizando o desinfectante e os panos que haberá nestas aulas.  

Este traballo de desinfección deberá cumprirse tamén nas aulas de Tecnoloxía, Edu-

cación Plástica, Relixión, Música, Laboratorio e no ximnasio. Os pomos das portas 

destes locais deberán desinfectarse ó remate de cada clase por parte das limpadoras. 

 

 

-      Ao longo da mañá deberán limparse varias veces os pomos de portas (exteriores e 

interiores) de: 

 

 -Entradas ao centro (parte de diante e de atrás) 

 -Acceso á sala de profesores/as e dos seus baños 

 -Aulas de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO 

 -Baños dos alumnos/as 

 -Aulas comúns: Música, Plástica, Tecnoloxía, Informática, Laboratorio, 

ximnasio e Relixión, mentres non haxa clases nesas aulas e no cambio de clase. 

 

 

POLA TARDE 

 

    Farase a limpeza das aulas de todo o centro (salvo algunha que fora limpada pola    

    mañá e non volva entrar nela o alumnado) e, se fora necesario, estarán as dúas                                                            

    limpadoras. 

 

Se nalgún momento se necesitase desinfectar outras zonas do centro, indicaráselle ao                  

persoal de limpeza. 

 



19.  Distribución do horario do persoal de limpeza 

 

Unha limpadora terá  o horario de 9.00 a 14.30 h. e a outra de 15.00 a 20.00 h. 

Poderanse intercambiar as quendas por semanas ou por meses, debendo indicar a principio 

de curso como será o reparto. 

 

20. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza. 

 

O persoal de limpeza contará con máscaras e luvas para a realización das súas tarefas; así 

mesmo, ademais dos produtos habituais de limpeza, como a lixivia, disporán de desin-

fectantes homologados. 

 

21. Cadro de control de limpeza dos aseos 

 

Farase un cadro semanal onde se apuntarán as horas diarias de desinfección de cada baño. 

O modelo será o do horario do centro (similar ao presentado no punto 23 deste plan). 

 

22. Modelo de checklist  para anotar as ventilacións das aulas 

A ventilación realizarase en todos os cambios de clase, nos recreos e na última hora da 

mañá, como mínimo terá unha duración de 15 minutos. 

Entre clase e clase ventilarase a aula como mínimo 5 minutos e durante o transcurso dela 

cada 15 ou 20 minutos  como mínimo durante 2 ou 5 minutos. 

En cada aula haberá un rexistro semanal para anotar os tramos horarios de ventilación. 

Nas aulas comúns  haberá outro rexistro particular, o profesor encargarse de cubrilo. 

O modelo será o seguinte: 

 

  CONTROL DE VENTILACIÓN DA AULA:  ____________________ 

 

      LUNS     MARTES     MÉRCORES       XOVES 

8.30 - 

9.20 

    

9.20 –  

10.10 

    

10.10 – 

11.00 

    

11.00 – 

11.25 

RECREO  

1º e 2º ESO 

RECREO RECREO RECREO 

11.30 – 

12.55 

 RECREO 

3º e 4º ESO 
RECREO RECREO RECREO 



12.00 – 

12.50 

    

12.50 – 

 13.40 

    

13.40 – 

14.30 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Determinación dos espazos para a xestión de residuos. 

En todas as aulas e aseos haberá papeleiras con pedal con bolsa de plástico no seu interior. 

Ao remate da xornada lectiva, ou cando unha aula quede libre e non se volva usar no día, 

a persoa encargada da limpeza pechará ditas bolsas e depositaraas na fracción resto, que 

se levará ó colector situado na entrada principal do centro 

 

No caso de que algún alumno/a presente síntomas compatibles coa COVID-19, será con-

ducido á aula habilitada para esperar a chegada dun familiar ou titor/a legal. A bolsa de 

plástico da papeleira na que se tiren panos ou máscaras será cerrada hermeticamente e 

introducida nunha nova bolsa, que tamén se cerrará correctamente e que se depositará na 

fracción resto para levala posteriormente ao colector. 

 

 

 

 

 

VENRES  

8.30 – 9.20  

9.20 – 10.10  

10.10 – 11.00  

11.00 – 11.25 

RECREO 

 

11.30 – 12.20  

12.20 – 13.10  

13.10 – 14.00  



MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 

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

 

A secretaria do centro e membro do Equipo COVID fará o rexistro do material mercado e o 

inventario do material que hai no centro. 

 

25. Determinación do sistema de compras do material de protección 

 

A secretaria do centro encargarse de mercar o material de protección necesario e elixirase 

unha empresa que garanta a fiabilidade dos produtos de hixiene, desinfección e limpeza. 

 

 

26. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición. 

Cada aula conta con xel hidroalcohólico e panos de papel para a desinfección do alumnado 

cando entran. 

En cada mesa do profesor/a haberá desinfectante e panos de papel para que o docente limpe 

a mesa cada vez que entre nunha aula na que previamente houbera clase. 

Nas aulas de Tecnoloxía, Informática, Plástica, Música, Laboratorio, Relixión e no ximna-

sio, posto que son lugares onde reciben clases grupos distintos, haberá tamén desinfectante 

para a limpeza de todo o que deba ser usado polos alumnos/as. 

A reposición corre a cargo da secretaria do centro. 

 

 

XESTIÓN DOS ABROCHOS  

 

27. Determinación de medidas en caso dun abrocho. 

Estarán reflectidas no Plan de Continxencia. 

 

28. Persoas que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e 

educativa 

 

Realizarase por parte da directora do centro; no caso de que esta non puidera facer a comu-

nicación, encargarse a xefa de estudos ou a secretaria do centro, nesta orde. 

 

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

29. Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa xefatura territorial e de soli-

citude, de ser o caso de persoal substituto 

As solicitudes das peticións de supostos de vulnerabilidade por persoal docente, non docente 

e substitutos/as,  serán xestionadas pola directora do centro, e comunicarao á Xefatura terri-

torial. 

 

 

 



MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

30. Determinación das entradas e saídas do centro, organización das mesmas con hora-

rios 

ENTRADA AO CENTRO 

O alumnado que teña transporte escolar, tras saír do autobús, terá que colocarse nas marcas 

que haberá no patio exterior, estas marcas terán unha distancia de 1,50 metros e faranse para 

cada un dos cursos (1º, 2º, 3º e 4º de ESO). Durante este tempo estarán vixiados polo/s pro-

fesores/as de garda de transporte que correspondan.  

Estes alumnos/as esperarán en fila ata que toque o primeiro timbre (ás 8.25 h), nese intre os 

profesores/as que impartan clase á primeira hora deberán recollelos na fila e levalos ata a 

clase. No momento de entrar desinfectarán as mans no expendedor de xel hidroalcohólico 

situado nesa entrada (operación verificada visualmente pola conserxe ou profesor de garda 

da 1ª hora).  No desprazamento ata a aula deberán facelo en fila de un en un e manter unha 

distancia de 1,50 metros entre eles. 

O alumnado que non teña transporte deberá incorporarse ás filas do patio exterior citadas 

anteriormente atravesando polo vestíbulo do centro, e seguirá o procedemento indicado como 

o resto dos seus compañeiros. 

Se algún alumno ten a necesidade de ir ó baño, deberá ir na fila até a súa aula e, unha vez alí, 

o profesor daralle permiso para saír, procurando que vaia un só alumno de cada vez. 

As clases comezan ás 8.30 horas de luns a venres. 

SAÍDA DO CENTRO 

No momento que acaben as clases todos os alumnos/as deberán desinfectar as mans á saída 

da súa aula.  

Os profesores/as correspondentes deberán acompañar os alumnos/as que teñan transporte ata 

o patio exterior e deberán vixiar que manteñan a distancia ata que entren no correspondente 

autobús. 

Os alumnos/as que non teñan transporte sairán pola entrada principal e non deberán tocar as 

portas, que estarán abertas. 

31. Determinación das portas de entrada e saída, das circulacións no centro educativo, 

uso de elevadores, núcleos de escaleiras... 

Os alumnos/as non transportados entrarán pola entrada principal e, logo de limpar as mans 

no expendedor que hai ó lado desa porta, dirixiranse ó patio para colocarse na fila correspon-

dente. Ás 8.25 h.  os alumnos/as entrarán no edificio, acompañados dos respectivos profeso-

res/as cos que teñen clase a esa primeira hora, pola porta que dá acceso ó patio. Unha vez 

desinfectadas as mans no expendedor que hai ó lado desa porta (operación vixiada pola con-

serxe ou profesor de garda da 1ª hora), os alumnos/as  seguirán ao seu profesor e  entrarán 

nas súas respectivas aulas. 

A circulación nos corredores sempre será polo lado dereito (sinalizado con frechas pegadas 

no chan,  azuis nun sentido e vermellas no outro) e cando sexa necesario baixar da segunda 

planta á primeira, o descenso farase polas escaleiras situadas ó fondo dos corredores. 



Os alumnos/as de 3º e 4º ESO subirán as escaleiras que hai próximas ás portas de entrada 

seguindo o   profesor e circulando pola dereita, gardando tamén unha distancia de 1,50 m 

entre cada un. 

Á última hora da mañá, utilizaranse as mesmas portas para saír do centro que xa foron men-

cionadas ó principio deste apartado,  segundo os alumnos/as viaxen en autobús ou os recollan 

as persoas autorizadas, neste último caso sairán pola porta principal. 

Os elevadores poderán utilizarse en caso de necesidade e deberá viaxar unha soa persoa; no 

caso de que tivesen que ir dúas persoas deberán ir con máscara e en diagonal para gardar a 

máxima distancia entre elas. 

32. Previsión sobre a colocación da cartelaría e sinaléctica do centro 

No chan colocaranse frechas para circular pola dereita (azuis nun sentido e vermellas noutro). 

Nos aseos haberá carteis indicando  que se deben lavar as mans con xabón e desinfectalas 

con xel hidroalcohólico; na entrada destes sinalarase que o aforo máximo é de tres persoas. 

Na entrada do centro tamén se poñerá cartelaría indicando o que hai que facer unha vez se 

entra no edificio (limpeza de mans, mantemento de distancia de seguridade e uso de máscara). 

Nas aulas colocouse unha cinta adhesiva no chan, coincidindo coas patas dianteiras dos pu-

pitres, para que ningún alumno mova as mesas e se respecte así a distancia de seguridade. 

33.Determinacións sobre a entrada e saída do alumnado transportado 

Están especificadas no punto 31. 

34. Asignacións do profesorado encargados da vixilancia 

Os profesores/as que deberán vixiar a entrada e a saída dos alumnos/as (con transporte e sen 

transporte) serán os que lles impartan clase á primeira e última hora da xornada e os que teñan 

clase antes e despois do recreo. 

No patio serán as persoas con garda de transporte ou garda de patio as encargadas da super-

visión. 

Todos os días haberá un profesor/a de vixilancia á hora do recreo no baño da planta alta. 

 

35. Previsión en relación co programa de madrugadores. 

Non procede. 

 

 

36. Previsión para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva 

As actividades complementarias e extraescolares que se aproben para este curso terán que 

coordinarse co profesorado necesario por alumnado e sempre cumprindo as medidas antico-

vid.  

 

 



37. Determinación para as xuntanzas de ANPA e Consello Escolar 

Deberá evitarse calquera xuntanza no centro.  

Se a ANPA solicita facer unha reunión nas nosas instalacións, permitiráselle, pero deberá 

facerse, preferiblemente, en espazos abertos.  

O Consello Escolar intentarase facer presencialmente, sempre que sexa posible.  

 

38. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias. 

Pedirase cita para a realización dunha titoría das familias co profesor/a titor/a do curso. O 

profesor recollerá información das distintas materias e conectará cos pais/nais/titores legais 

por teléfono, por videoconferencia ou videochamada.  

No caso de ser necesario, a xuntanza, preferiblemente, non se fará á hora de entrada e saída 

do centro nin durante os cambios de clase.  

O familiar entrará no centro cumprindo as medidas sanitarias de limpeza de mans con xel e 

mantendo unha distancia interpersoal de 1,50 m  con calquera membro da comunidade edu-

cativa.  

O local habilitado para a recepción do familiar contará con xel, panos de papel e terá unha 

ventilación axeitada. 

 

39. Normas para a realización de eventos. 

Calquera evento intentarase realizar no exterior, no patio do centro ou  nunha aula grande e 

cumprindo todas as medidas hixiénicas, de distanciamento e de uso de máscara. Ademais 

serían vixiadas polo número de profesorado necesario, aínda que se intentara facer o menor 

número posible de eventos ou polo menos que sexa con pouco alumnado. 

 

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

40. Establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro, establece-

mento dun espazo de espera para o alumnado transportado. 

Os autobuses entrarán e sairán pola porta exterior do patio coma sempre. Foron informadas 

as empresas transportistas de que non deben chegar até cinco minutos antes de proceder á 

entrada no centro cos alumnos/as (comezarán a entrar ás 8.20h.). 

O alumnado transportado e non transportado esperará na fila correspondente de cada curso 

pintada no chan, mantendo unha distancia de 1,50 m (esa distancia está marcada cunha raia). 

O/a profesor/a de garda de transporte deberá vixiar que se cumpre con ese protocolo até as 

8.25 h., momento en que o/a profesor/a de cada grupo lles fai entrar ós correspondentes alum-

nos/as e os dirixe á aula. 

Ó remate da mañá, o alumnado transportado e non transportado sairá da aula en fila respec-

tando as distancias de seguridade e  acompañado polo profesorado da última clase. Os non 

transportados sairán do centro pola porta principal e os  transportados sairán pola porta do 



patio para acceder ós respectivos autobuses, sendo vixiados polo/a profesor/a até que suban 

ós autobuses para garantir que cumpren as normas de distanciamento. 

 

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 

41, 42 e 43 

Non proceden 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

44. Realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do centro tales como 

aulas especiais (tecnoloxía, música, debuxo, laboratorios, etc.) ximnasios, pistas cuber-

tas, etc.  As previsións incluirán as normas de uso e limpeza. 

 

Aula de Tecnoloxía 

 Haberá xel hidroalcohólico e panos de refugallos na entrada da aula, ademais de 

papeleira con pedal. Todos os alumnos/as deberán limpar as mans ao entrar nesta 

aula. 

 Haberá un produto desinfectante e panos de refugallos na zona onde se realizan 

as actividades e tarefas. Sempre que sexa posible, ó rematar a clase entrará a per-

soa da limpeza para limpar as mesas, cadeiras e o material que se considere. No 

caso de que non lle sexa posible ó persoal de limpeza acceder á aula, a desinfec-

ción correrá a cargo do grupo de alumnos/as que entra, procurando o/a profesor/a 

desinfectar o pomo da porta cando saia un grupo e antes de entrar o seguinte. 

 Tratarase de que cada alumno/a teña os mesmos utensilios durante todo o curso 

(nun pack individualizado),  e estes gardaranse nunha zona asignada nesa mesma 

aula. 

 Se un utensilio ou máquina tivese que ser usada por varios alumnos/as, esta lim-

parase despois de cada uso. Esta limpeza será feita polo alumno/a que fixo o uso 

ou polo/a profesor/a e despois dela deberán desinfectar as mans con xel hidroal-

cohólico.  

 Calquera alumno/a poderá desinfectar as mans ou os utensilios que use en cal-

quera momento se así o necesitase. 

 Todos os alumnos/as deberán limpar as mans co xel á saída da aula. 

 

Aula de Música 

 Ao entrar e saír da aula o alumnado limpará as mans con xel. 

 Utilizarase material propio do alumno/a. 

 Se o persoal de limpeza non puidera desinfectar as cadeiras no cambio de clase, 

cada alumno/a deberá limpar a súa co desinfectante e panos situados na entrada 

da aula e a continuación limpar as mans con xel hidroalcohólico. O material de 

irá á papeleira con pedal. 



 Para a práctica musical con instrumentos de vento gardaranse tres metros de dis-

tancia entre o/s intervinte/s e o resto do alumnado. 

 

Aula de Ed. Plástica 

 Ao entrar e saír da aula o alumnado limpará as mans con xel. 

 Utilizarase material propio do alumno/a. 

 Se o persoal de limpeza non puidera desinfectar as cadeiras e mesas no cambio 

de clase, cada alumno/a deberá limpar as súas co desinfectante e panos que haberá 

na aula e, a continuación, limpar as mans con xel hidroalcohólico. 

 Todos os alumnos/as/a deberán limpar as mans co xel á saída da aula. 

 

 

 

 

Aula de Informática 

 Haberá xel hidroalcohólico, produto desinfectante e panos de refugallos na en-

trada da aula. A aula disporá tamén papeleira con tapa. Todos os alumnos/as de-

berán limpar as mans ao entrar e lavalas  

  Sempre que sexa posible, ó rematar a clase entrará a persoa da limpeza para lim-

par as mesas, cadeiras, teclados, ratos e pantallas dos ordenadores. No caso de 

que non lle sexa posible ó persoal de limpeza acceder á aula, a desinfección co-

rrerá a cargo do grupo de alumnos/as que entra. 

 A separación entre alumnos/as será de 1,20 m. 

 

Laboratorio de Bioloxía 

Utilizarase para as prácticas de laboratorio co alumnado. Para a realización das mesmas, 

tomaranse as seguintes medidas: 

 Desdobraranse os grupos ordinarios para evitar que o alumnado comparta o 

material de laboratorio e se manteña a distancia de seguridade de 1,5 m (como 

mínimo). 

 Ademais do hixienizado de mans o entrar e saír do laboratorio, realizarase o 

lavado das mesmas de maneira regular mentres dure a sesión. 

 Procurarase que cada alumno/a teña o seu propio material.  

 Sempre e cando haxa que compartir algún instrumento ou aparato, será de-

sinfectado tralo uso do mesmo. 

 

 

 



Aula de Relixión 

 Ao entrar e saír da aula o alumnado limpará as mans co xel que se situará na entrada 

da aula. 

 Utilizarase material propio do alumno. 

 Se o persoal de limpeza non puidera desinfectar as cadeiras e mesas no cambio de 

clase, cada alumno/a deberá limpar as que ocupe con produto desinfectante e os panos 

que haberá tamén na entrada da aula;  a continuación, limparanse as mans con xel 

hidroalcohólico. 

 A aula disporá de papeleira con pedal. 

 

Clase de Xadrez 

 A aula estará na planta alta. 

 Poderase xogar con taboleiros e para iso enfrontaranse dúas mesas para que se cum-

pran a distancia interpersoal de 1,20 m. 

 O alumnado desinfectará as mans  antes de comezar a xogar e ao remate. 

 Se dous alumnos/as teñen que utilizar un taboleiro que xa fora usado por outros com-

pañeiros/as, desinfectarano,  ademais de facelo con todas as pezas do xadrez. 

 Desinfectaranse os taboleiros e as pezas ao remate da sesión. 

 

 

Tempo de recreo 

 

 Poderanse realizar actividades como: bádminton, tenis de mesa e fútbol, sempre coa 

máscara posta. 

Se non se cumpriran as medidas sanitarias ou a situación epidemiolóxica o requerise, 

o equipo directivo podería cancelar calquera das actividades anteriores. 

 Despois do recreo, e para comezar de novo as clases, todo o alumnado deberá limpar 

as mans co xel hidroalcohólico que hai na entrada ao edificio.  

 

 

45. Determinacións específicas para a materia de Educación física. 

 

RECOMENDACIÓNS XERAIS DE PREVENCIÓN:  

 Lavar as mans ó chegar e ó saír da clase 

 Uso obrigatorio de máscara  

RECOMENDACIÓNS ESPECÍFICAS: 

 Kit persoal: cada alumno debe acudir á clase cun kit composto de botella de agua, 

solución desinfectante, toalla pequena e máscara Preferiblemente non usaremos os 

vestiarios e colocarán a súa bolsa no seu espazo de traballo persoal. - Desinfección: 

É obrigatorio o uso de xel desinfectante ó entrar e saír da clase. Haberá este produto 

dispoñible no ximnasio. - Uso de instalacións: A profesora recibirá ós alumnos na 

entrada do ximnasio, procederemos a desinfectar as mans e despois entraremos nos 



vestuarios camiñando gardando a distancia de seguridade. Despois de deixar as mo-

chilas, abrigos,etc, comezaremos a clase, priorizando sempre o traballo no exterior, 

se o tempo o permite. En caso de necesidade, usaremos os baños destinados para o 

alumnado no propio ximnasio. O uso de duchas ó rematar as sesións non está permi-

tido este ano.  

 Uso de Materiais: Usaremos material común que se desinfectará o rematar a clase. 

Implicarase ó alumnado nas tarefas de desinfección e almacenamiento do material. - 

Distancia interpersoal: Distribúese o espazo de traballo interior con marcas no chan 

para garantir a distancia interpersoal de seguridade. O uso de máscara é obrigatorio 

en todo momento salvo xustificación médica. 

 Pictogramas: Haberá carteis e pictogramas que recorden as normas xerais de preven-

ción. 

 

46. Regulación do proceso de cambio de aula ou visita aos espazos de uso educativo.    

      No caso de cambio de aula, será o/a profesor/a da clase seguinte, ou da actividade que se 

vaia realizar,  o/a encargado/a de ir buscar os alumnos/as.  

 

47. Normas de uso da biblioteca acomodadas ás xerais establecidas no protocolo. 

 

Aforo limitado 

 O número de usuarios/as simultáneos na mesma franxa horaria será de 12 persoas 

máximo. Poderase modificar o aforo tendo en conta que as bibliotecas escolares 

neste curso poderán ser usadas de acordo co aforo xeral previsto para as 

bibliotecas públicas. 

 

Medidas de prevención 

 Están sinalizadas as mesas e outros postos de traballo que poden ser utilizados 

mantendo a distancia de seguridade. 

 Gardarase a distancia interpersoal de, polo menos, 1,5 metros entre usuarios/as. 

 Será obrigatorio o uso das medidas de protección física: 

 

Uso de máscara en todo momento e hixiene de mans sempre ao entrar e ao saír 

da biblioteca. Haberá dispensadores de solución hidroalcohólica ou xabón antiséptico a 

disposición dos usuarios/as da biblioteca. 

 

 En relación coa desinfección do espazo e dos materiais recoméndase:  

A desinfección do espazo utilizado, ao rematar a sesión, por parte do usuario. Para 

esto usaranse desinfectantes con actividade virucida que estarán accesibles e visibles. Ha-

berá papeleiras para tirar o papel desbotable tras a limpeza de mesas, cadeiras, ordenado-

res e ratos. 



A desinfección do equipo de traballo da mesa de xestión (ordenador, monitor, teclado, 

rato, superficie da mesa, teléfonos ou material de oficina) deberá ser usado preferente-

mente polos integrantes do equipo de biblioteca, e desinfectarase adecuadamente antes e 

despois de ser empregado. 

 

Consulta de libros e outros recursos da biblioteca 

 Antes e despois de manipular cada material deberanse lavar ou desinfectar as 

mans. 

 Durante a consulta na biblioteca: 

 Libros, prensa, publicacións periódicas e outros recursos de papel non terán 

medidas de depósito temporal entre usos. 

 Auriculares de audición para aparellos electrónicos: os usuarios/as utilizarán 

os seus propios. Non se poderán compartir.  

 Ordenadores e ratos. Os usuarios/as deberán hixienizar o ordenador e o rato 

antes e despois do seu uso.  

 Ao rematar, os usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan 

ocupado. 

 Non se fará uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando impliquen un uso 

compartido. 

 

Servizo de préstamo 

 No referente ao servizo de préstamo de libros ou outro material, realizarase de 

xeito habitual.  

 

    48.-Asignación de aseos ó alumnado. 

    Dado que os alumnos/as de 1º e 2º ESO teñen as aulas na planta baixa do edificio, usarán 

os aseos que hai nesta planta. En certas materias haberá un desdobre en 2º ESO, que estará 

localizado na planta superior, debendo estes/as alumnos/as usar os baños do piso inferior ó 

igual que os seus compañeiros/as de curso. O aforo máximo por aseo será de tres persoas. 

Os baños que usarán os/as alumnos/as de 3º e 4º ESO son os da planta superior, onde teñen 

as aulas de referencia, facendo sempre uso deles, incluso cando estean na primeira planta ou 

no recreo. Na aula de Plástica  hai baños, que tamén poderán ser usados cando teñan clase 

nese local. Non se usarán os baños do ximnasio; estes/as alumnos/as deberán facer uso dos 

baños xerais que teñen asignados por cursos. 

 

49.-Horarios de recreos 

De luns a xoves, os alumnos/as de 1º e 2º ESO terán o recreo de 11.00 h a 11.25 h. O recreo 

correspondente a 3º e 4º ESO será de 11.30 h a 11.55 h, de luns a xoves, e de 11.00 h a 11.25 

h os venres (este día comparten recreo cos alumnos/as de 1º e 2º ESO, polo que se dividirá o 

patio en dúas zonas, separadas con cinta, para que non se xunten). Para a entrada novamente 

ás aulas, procederase a facelo como á primeira hora da mañá, esperando cada grupo na fila 

correspondente a chegada do/a profesor/a co/a que ten clase. 



50.- Criterios para a asignación do profesorado de vixilancia. 

 De luns a xoves haberá tres profesores/as de garda en cada un dos recreos (dous no patio e 

outro na Biblioteca) e no recreo de 3º e 4º haberá ademais un profesor/a de garda no baño da 

planta alta.  

O venres, como coinciden os catro cursos á vez, haberá seis profesores/as de garda de recreo: 

catro no patio (dous vixiando os alumnos/as de 1º e 2º ESO e outros dous vixiando os de 3º 

e 4º ESO, que como xa foi explicado, estarán separados mediante unha cinta divisoria), un 

no aseo da planta alta  e un na Biblioteca. 

Durante todas as horas lectivas, coma todos os cursos, haberá profesores/as de garda. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACION INFANTIL E DOS 

DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 

51 e 52 

Non procede. 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL. 

53 

Non procede. 

54/55- Normas específicas para o alumnado con NEE. 

Durante o curso 2021-22,  no noso centro non hai matriculado alumnado con NEE.  

Con todo,  se fose escolarizado ao longo do curso algún alumno ou alumna con NEE que non 

puidese facer uso da máscara, optaríase por outras fórmulas para garantir a protección indi-

vidual, como pode ser o uso de pantallas ou mamparas. En todo caso, seguiríase o disposto 

no punto 24 das instrucións do 1 de outubro de 2021. 

 

56/57.-Previsións específicas para o profesorado. 

Na sala de profesores/as permítese un aforo de oito persoas como máximo (hai un total de 15 

profesores/as). É un local que se pode ventilar facilmente e dispón de dúas mesas separadas 

entre si con catro cadeiras cada unha, colocadas coa suficiente separación para garantir a 

distancia de 1,5 m de distancia interpersoal. 

Como non hai cafetería no centro nin máquinas de alquiler, poderase utilizar a cafeteira e a 

nevera, pero deberanse limpar as mans antes de usalas. Mentras se coma ou beba deberanse 

abrir as ventás.  

A ventilación debe ser frecuente, haberá que abrir as ventás o máximo tempo posible, sobre 

todo nas horas de 10 a 13 h que é cando máis profesorado hai na sala. 



As reunións dos órganos colexiados do centro, se non se realizan a distancia, celebraranse 

nunha aula da planta alta. Contará con xel hidroalcohólico, panos de papel, solución desin-

fectante e papeleira de pedal. Terá boa ventilación e permitirá manter a distancia de seguri-

dade. 

Os departamentos do centro son, na súa maioría, unipersoais, polo que non hai problemas de 

aforo. Como máximo poderá haber 2 profesores/as. 

58.-Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

Nas titorías de todos os cursos tamén se informará e se realizarán actividades relacionadas 

coa COVID-19. 

En canto ó profesorado, procurarase ó longo do curso realizar cursos relacionados coas fe-

rramentas a utilizar no caso de ensino telemático ou co coidado do benestar emocional, dada 

a situación excepcional vivida en relación coa COVID-19. 

59.- Difusión da información das medidas de prevención e distribución das medidas e 

comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación.  

Toda a comunidade educativa será informada a través da páxina web do centro, podendo 

tamén realizarse comunicacións escritas se se considerase necesario. 

60.-Profesorado que, en función do seu coñecemento e experiencia, será o encargado de 

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

Abalar ou Edixgal e coa UAC. 

No caso de que sexa necesaria a continuación da actividade académica de forma non presen-

cial, o profesorado do centro continuaría a traballar coa aula virtual. Por este motivo, cada 

profesor/a debe informar aos seus alumnos/as desta posibilidade de traballo. 

O coordinador do equipo TIC será o responsable do traballo de mantemento da aula virtual, 

así como do resto de funcións (comunicación coa UAC, divulgación de actividades de for-

mación para  o manexo de aulas virtuais, tanto para profesorado como alumnado, e colabo-

ración co profesorado e alumnado que teña máis dificultade no uso deste tipo de ferramenta). 

 

61.- Previsións existentes no documento de “instrucións de inicio de curso” aprobadas 

pola Dirección Xeral que teñen relación coas medidas de adaptación ao contexto da 

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

O equipo directivo elaborará o Plan de Acollida, que será publicado na páxina web do centro. 

Recollerá o horario de entrada e saída do primeiro día e o horario do resto do curso, así como 

as medidas organizativas especiais que se tomarán neste curso 2021-22 por mor da COVID-

19. 

 

 

 

 



62.-O “Plan de adaptación á situación COVID-19”. Difusión e acceso ó mesmo. 

Trátase dun documento público que está á disposición das autoridades sanitarias e educativas 

e pode ser consultado por calquera membro da comunidade educativa na páxina web do cen-

tro. No caso de que alguén o solicite, tamén se poderá facilitar unha copia do documento en 

formato papel. 

 

 

 

 


