
“PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO
2020-2021”

1. Datos do centro

Código  Denominación
32016339 IES DE ALLARIZ

Enderezo C.P.
Rúa Emilia Pardo Bazán s/n 32660

Localidade Concello Provincia
Allariz Allariz Ourense

Teléfono Correo electrónico
988 788 001 ies.allariz@edu.xunta.gal

Páxina web

www.iesallariz.gal
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Id. Medidas de prevención básica

2. Membros do equipo COVID

Teléfono móbil  de contacto (ou teléfono do centro con compromiso de
desvío a un teléfono móbil)
Membro 
1 

Silvia Gaspar García Cargo Directora

Suplente Belén Barril Gamonal Xefa de Estudos

Tarefas asignadas

● Manter a comunicación dende o centro educativo cos diferentes 
órganos da Consellería de Educación, e, de ser o caso, da 
Consellería de Sanidade ou do Sergas. 

● Comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado. 
● Coordinar o equipo Covid.
● Supervisar a elaboración do plan de adaptación á situación da 

COVID-19 e a súa posta en práctica.
Membro 
2

María Ángeles Miranda Babarro Cargo Orientadora

Suplente Elvira Macía González P.T.

Tarefas asignadas

● Educación en Saúde: 
○ Asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e 

as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde 
implantadas no centro educativo chega e son comprendidas por 
toda a comunidade educativa.

○ Proporcionar información e facilitar a adquisición de habilidades 
sobre as medidas de prevención e hixiene aos traballadores/as 
do centro educativo, que á súa vez facilitarán a comunicación ao 
resto da comunidade educativa.

○ Enviarase a información a todas as familias, mantendo unha 
canle dispoñible para a solución de dúbidas que poidan xurdir. 

● Deseñar e implementar actividades de educación para a saúde que 
inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción da 
mesma fronte a COVID-19, para facer do alumnado axentes activos 
na mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, estas 
actividades débense incluír de maneira transversal nos programas e 
actividades de educación e promoción da saúde que xa viñan 
desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se poida 
traballar a saúde de forma integral....

Membro 
3

Xosé Manuel Rodríguez González Cargo Secretario

Suplente José Antonio Alonso Vicedirector
Tarefas asignadas ● Potenciar o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o 

cumprimento e comprensión das medidas de prevención e hixiene. 
Coidarase que esta información sexa actualizada no caso de que 
cambien as indicacións das autoridades sanitarias.

● Supervisar as tarefas de limpeza e desinfección do persoal de 
limpeza e por parte da comunidade educativa.

● Supervisar os indicadores, cartelería, zonas relacionadas con este 
plan de adaptación.

● Supervisar as compras de material de protección e desinfección e o 
seu inventario.
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3. Centro de saúde de referencia
Centr
o 

Centro de Saúde de Allariz Teléfono 988 44 09 84

Contacto Referente médica

4. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe)
- Espazo Equipo LGBTI+ no edificio da ESO (fronte á cociña).

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o número total) 
1º ESO 58
2º ESO 61
3º ESO 49
4º ESO 38
1º BAC 35
2º BAC 37

6. Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos)  
Profesorado 35
Persoal de limpeza 2 xor. comp.

1 ½ xor.
Persoal non docente (conserxería e administración) 3

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

Etap
a

ESO Nivel 1º Grupo A

Aula
1 Nº de alumnado 

asignado
21 Nº de profesorado asignado 9

Etap
a

ESO Nivel 1º Grupo B

Aula
2 Nº de alumnado 

asignado
21 Nº de profesorado asignado 11

Etap
a

ESO Nivel 1º Grupo C

Aula
4 Nº de alumnado 

asignado
16 Nº de profesorado asignado 8

Etap
a

ESO Nivel 2º Grupo A

Aula
5 Nº de alumnado 

asignado
19 Nº de profesorado asignado 12

Etap
a

ESO Nivel 2º Grupo B

Aula
8 Nº de alumnado 

asignado
23 Nº de profesorado asignado 11

Etap
a

ESO Nivel 2º Grupo C

Aula
Inf ESO Nº de alumnado 

asignado
19 Nº de profesorado asignado 13

Etap ESO Nivel 3º Grupo A
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a

Aula
7 Nº de alumnado 

asignado
17 Nº de profesorado asignado 14

Etap
a

ESO Nivel 3º Grupo B

Aula
6 Nº de alumnado 

asignado
19 Nº de profesorado asignado 16

Etap
a

ESO Nivel 3º Grupo C

Aula
4 Nº de alumnado 

asignado
13 Nº de profesorado asignado 15

Etap
a

ESO Nivel 4º Grupo A

Aula
13 Nº de alumnado 

asignado
20 Nº de profesorado asignado

Etap
a

ESO Nivel 4º Grupo B

Aula
14 Nº de alumnado 

asignado
18 Nº de profesorado asignado

Etap
a

BACHARELATO Nivel 1º Grupo A

Aula
15 Nº de alumnado 

asignado
16 Nº de profesorado asignado 13

Etap
a

BACHARELATO Nivel 1º Grupo B

Aula
12 Nº de alumnado 

asignado
19 Nº de profesorado asignado 15

Etap
a

BACHARELATO Nivel 2º Grupo A

Aula
9 Nº de alumnado 

asignado
12 Nº de profesorado asignado

Etap
a

BACHARELATO Nivel 2º Grupo B

Aula
Usos múltiples Nº de alumnado 

asignado
25 Nº de profesorado asignado

8. 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)

PRIMARIA

9. 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: vía telefónica ao centro educativo 988 788 001
- Familias: vía telefónica ao centro 988 788 001 ou correo electrónico 
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10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado)
- PROFESORADO: 

- Libro de gardas. A ausencia anótaa o profesorado de garda ou a xefa de estudos.
- Comunicarase á directora e a xefa de estudos a ausencia por sospeita ou confimación

de COVID-19 que a rexistrarán nun documento  de ausenciaspor COVID-19 .
- ALUMNADO :  

- Rexistro no XADE.
- Rexistro en documento de ausencias por COVID-19 do alumnado.

11. Comunicación  de  incidencias  (procedemento  de  comunicación  das  incidencias  ás  autoridades  sanitarias  e
educativas)

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o ALUMNADO NON ACUDIRÁ 
ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do 
alumno/a e con algunha das persoas membros do equipo COVID.

Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou o 
persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao IES  ata que se coñeza o 
resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á 
persoa coordinadora COVID do centro escolar.

Ante o suposto dun caso de COVID-19:
A coordinadora do equipo covid-19 prdederá a:

- Inserir o dato na aplicación de comunicación COVID-19.
- Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia.
- Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade 988 066 371 e fóra horario 

8:00 e 15:00 649 829 090 ou 061.
- Comunicación co Equipo de coordinación COVID-19 da Xefatura Territorial de 

Educación vía correo electrónico e teléfono 
- Comunicació ao inspector vía telefónica e correo electrónico.

Id. Medidas xerais de protección individual

12. 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)

Os pupitres están organizados todos mirando a frente gardando unha distancia de 1,5 m. desde o
centro do pupitre.
O alumnado de xeito xeral sentarase sempre no mesmo pupitre que terá pegado o seu nome.
En caso de ter que cambiar de aula desinfectará o pupitre antes e despois do seu uso.

13. 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)

cando non sexa posible, usaremos outra aula ??? ou en caso de necesidade analizarase a 
posibilidade de adquirir mamparas (que é o caso da aula de música) ??

14. 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 no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia
para o curso 2020-2021) 

É obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas dos departamentos de orientación e aulas
especiais.
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. Implicarase ao alumnado na
concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo.
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Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con medios
informáticos co fin de diminuír os contactos co material.
No despacho de orientación:

1. A zona de traballo (mesa despacho, ordenador, teléfono) será de uso exclusivo da orientadora
(zona limpa).

2. Aforo máximo dúas persoas e a orientadora (distancia de 2metros).
3. Pódense por marcas na mesa reunión indicando a disposición das persoas.
4. Evitar compartir material coas persoas que acudan ao despacho.
5. Unha  vez  finalizada  a  visita  ao  departamento,  a  orientadora  procederá  a  desinfección  e

ventilación (10 minutos) antes da entrada doutra persoa.
Na aula de AL e PT:

1. A aula permanecerá pechada con chave e será de uso exclusivo por parte dos membros do
departamento de orientación (orientadora, PT e AL)

2. Dispensador de gel  desinfectante  na entrada a aula para desinfección de mans antes de
entrar.

3. Dispensador de papel dentro da aula.
4. Limpiador desinfectante multiusos.
5. Papelera con bolsa e tapa accionada por pedal.
6. A zona de traballo (ordenador, teléfono) será de uso exclusivo de AL., PT e orientadora.
7. Aforo máximo tres persoas e profesor/a AL ou PT (distancia de 1.5 metros)
8. No caso de non ser posible o uso de máscara na intervención directa cun alumno/a utilizarase

unha mampara de separación.
9. Pódense por marcas nas mesas indicando a disposición do alumnado.
10. Evitar compartir material coas persoas que acudan a aula.
11. Unha vez finalizada a clase, o profesor/a AL, PT procederá a desinfección e ventilación (10

minutos) antes da entrada doutro/a alumno/a.

15. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias)
- Atención telefónica e vía correo electrónico.
- De  non  ser  posible  ningunha outra  vía  poderá  realizarse  unha titoría  presencial  con  cita

previa: 
- nun espazo ventilado variable en función da disposición do centro segundo horario
- mantendo unha distancia superior a 2 m
- con máscara
- con hixiene de mans previa
- sen partillar material (papeis, bolígrafos..)

16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do 
concello...)

Evitarase sempre que posible a presencialidade no centro
- Familias: 

- colectivo: 
- web do instituto
- Abalar móbil 
- (evitarase o envío de circulares en papel a través do alumnado)

- individual:
- correo electrónico
- teléfono 988 788 001

- Persoal do Concello:
- Teléfono
- correo electrónico.
- Plataforma on-line (cisco Webex) 

- Visitantes: 
- teléfono 988 788 001

17. Uso da máscara no centro
Uso obrigado de máscara durante todo o tempo no centro.
O alumnado deberá traer unha posta e unha de reposto.
Dispoñeranse máscaras nas conserxerías para casos especiais.
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18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa
1. Alerta da publicación ou modificacións mediante Abalar móbil.
2. Publicación na web do centro.
3. Resumos en cartelería nos espazos comúns do centro e nas aulas.
4. Información verbal das titorías.
5. Explicación verbal no claustro de profesorado.
6. Correo electrónico ao alumnado e profesorado do centro.

Id. Medidas de limpeza

19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente (non 
incluír datos de carácter persoal)

1. Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en 
función da intensidade de uso e incidindo nas superficies de contacto: mesas, pomos, 
interruptores, pasamáns, billas, elementos das cisternas.

2. Limpeza dos aseos onde será de polo menos tres veces ao día e debe reflectirse nas follas 
de control presente nos aseos:

a. Antes do recreo das 11:00.
b. Despois do recreo, ás 11:30.
c. Pola tarde. Os luns débese limpar despois da última sesión lectiva e antes da primeira

da tarde.
3. Limpeza durante o período lectivo:

a. das zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes como 
pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, perchas, e outros 
elementos de similares características así como de billas elementos das cisternas e 
outros dos aseos.

b. Limpeza dos aseos antes e despois dos recreos.
c. Limpeza dos postos traballo compartidos nas salas de profesorado.

4. En todo caso nos aseos existirá xaboeiras ou material de desinfección para ser utilizado polos
usuarios voluntariamente.

5. Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos
desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. 
No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe.

6. Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados 
desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.

7. Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas con tapa), de 
xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto 
accidental.

8. No caso de que haxa un caso en illamento no espazo asigando no centro deberase 
DESINFECTAR COIDADOSAMENTE todas as superficies, pomos, cadeiras, papeira ?do 
espazo, reitirar os residuos. E proceder á hixene de mans despois de retirar as luvas de 
protección.

9. En postos de traballo compartido, ordenadores, etc.. deberá realizarse unha desinfección 
antes do uso e despois deste polo usuario do posto.

En relación coa xestión dos residuos:
1. Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o 

secado de mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” sexan refugados en 
papeleiras ou contedores con bolsa e protexidos con tapa e, se é posible, accionados por 
pedal.

2. Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na fracción
resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as 
recollidas separadas).

3. No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se 
atope no centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros 
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produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda 
bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto.

4. Realizarase a debida limpeza e ventilación do espazo no que se levou a cabo o illamento
preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas durante 
a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo.

20. 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)

Limpadora media xornada: 10:15 a 14:00 (limpeza durante o período lectivo).
Limpadoras a xornada completa: 14:00 a 21:30.

21. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza
1. Roupa e calzado de limpeza de usos exclusivo no centro.
2. Máscara durante a xornada laboral no centro.
3. Luvas.
4. Lavarase a roupa de traballo a 60º todos os días e desinfectarase o calzado cun produto 

virucida.

22. Cadro de control de limpeza dos aseos
En cada aseo, en armario con cristal e transperente e con chave unha folla de rexistro de limpeza.

23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula)
Nos 10 últimos minutos e nos 10 primeiros de cada sesión deberá ventilarse a aula coa porta 
desta pechada.

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos
- En cada aula e nos corredores  haberá unha papeleira específica con tapa de pedal para 

desbotar elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras).

- O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e 
lixo xeral.

- A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, empregando 
unha bolsa de diferente color, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao 
persoal de limpeza.

Id. Material de protección

25. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro
O secretario:

1. Etiquetará os gastos e facturas debidas ao material e obras de mantemento e reparación 
debidas ao COVID-19.

2. Levará o inventario do material de limpeza, desinfección e protección contra a COVID-19

26. Determinación do sistema de compras do material de protección
O material que non sexa fornecido pola Consellería de Educación será solicitado aos subministradores
habituais do centro.

27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición
O secretario coa colaboración do persoal non docente distribuirá o material e organizará a súa 
resposición.

Páxina 8 de 23 



Id. Xestión dos abrochos

28. 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.

Se  algunha  persoa  do  núcleo  familiar  é  sospeitosa  de  padecer  a COVID-19, o 
alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro 
ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia 
comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro.

1. Ante a aparición de sintomatoloxía compatible ( tos seca, febre, dificultade respiratoria, dor 
muscular, falta de olfato ou gusto ou diarrea) na casa:

a. Persoal  docente  e non docente: NON ACUDIRÁN AO CENTRO e chamarán  ao  
seu  centro  de  saúde  de  referencia  e  a algunha das persoas membros do equipo
COVID. Como criterio xeral, manterase  en  illamento  preventivo  domiciliario,  
poñéndose  en contacto co seu centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos da 
mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán  a  
realización  dun  test  diagnóstico  ou  proba  PCR  en  24 horas, se así o consideran.

b. Alumnado: NON ACUDIRÁN AO CENTRO e el/ela ou a súa familia contactará 
inmediatamente co centro de saúde de referencia do alumno/a. Para a xustificación 
da  ausencia,  non  será  necesaria  ningún  xustificante médico,  abondará  co  
comprobante  dos/as    pais/nais  ou  titores/as legais.

2. 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 o seguinte 
protocolo  de  actuación: 

a. Alumnado: 
i. levarase á aula de illamento , colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao

que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado) mentres  non
se  xestiona  o  seu  traslado.  Acompañarao o Profesorado de garda, a 
orientadora ou un membro do equipo directivo.

ii. contactarase coa familia: un membro do Equipo COVID-19, un membro do 
equipo directivo ou profesorado de garda, nesa orde de prioridade.

iii. A coordinadora do Equipo COVID-19, ou no seu caso outro membro do 
equipo informará:

1. Centro de Saúde de Allariz 988 44 09 84
2. Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade 988 066 371 

e fóra horario 8:00 e 15:00 649 829 090 ou 061.
3. Comunicación co Equipo de coordinación COVID-19 da Xefatura 

Territorial de Educación vía correo electrónico e teléfono 
4. Comunicació ao inspector vía telefónica e correo electrónico.

iv. 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.

3. No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus tanto sexa do 
alumnado, profesorado ou persoal do centro:

a. 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  
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contactos.  Estas  terán  a  consideración  de  contactos estreitos  dun  caso  de  
Covid-19  e  deberán  estar  en  corentena  no  seu domicilio durante o período que 
sinale a xefatura de sanidade  sendo posible que no 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.

b. Tras  a  aparición  dun  caso  diagnóstico  da  Covid  19  seguíranse  as 
recomendacións da Xefatura Territorial de Sanidade

c. 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.

4. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no
presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos  de  determinación  do  nivel  
de  risco  a  autoridade  sanitaria  poderá volver  a  avaliar  o  pase  ao  nivel  de  riscos    NR  
2  para  os  supostos  de consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal 
sensible. 

5. Finalizado o período de peche  presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un 
proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade  lectiva.  As  fases  
establecidas  para  a  reactivación  son orientadoras,  existindo  a  posibilidade  de  modificar  
tanto  a  súa  duración como a porcentaxe do alumnado incluídos en cada fase. O modelo a 
aplicar correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de 
Sanidade. O modelo proposto establece catro fases: 

a. Fase 1 (Adecuación dos espazos) Duración: Aínda que pode ter unha duración 
variable, aconséllase que sexa  dunha  semana.  Nesta  primeira  fase,  previa  ao  
reinicio  da actividade,  será  o  equipo  COVID  do  centro  quen  estableza  as 
actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias e educativas. 
Obxectivos:

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.
- Adecuada  distribución  do  espazo  do  alumnado,  distribuíndo  os pupitres 

de forma que se consiga unha distancia de máis de 1 metro entre eles. - 
Redefinición dos circuítos de circulación interna. 

- Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma 
graduada 

- Reorganización das quendas para o horario da comida.
b. Fase 2 (Formación de pequenos grupos) Duración: 1 semana 

A  porcentaxe  do  alumnado  na  aula  de  forma  simultánea  será  do 30%. Esta fase
é fundamental para a adquisición polos alumnos das medidas de hixiene e 
distanciamento. 
Obxectivos:

- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, 
utilización de máscara e de hixiene de mans. 

- Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de 
fase. 

- Utilización do espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro.
- Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo.
- Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-

CoV-2
c. Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos) Duración: 1 semana

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%. Nesta  fase  o  
alumnado  continuarán  formándose  nas  medidas  de hixiene e distanciamento físico 
cun grupo máis numeroso. 
Obxectivos: 

- Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma 
progresiva. 

- Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de 
alumnos. 
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d. Fase 4 (Fase de reactivación) Duración: 1 semana A porcentaxe do alumnado na aula
de forma simultánea será do 100% se  fose  posible  manter  dentro  da  aula  1  metro
de  distancia  física. Nesta fase xa todos os/as alumnos/as coñecen as medidas 
necesarias no período de pandemia.  
Obxectivos: 

- Reforzo e fomento de hábitos aprendidos. 
- Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para do 

alumnado. 
- O recreo e a comida será realizada en dúas quendas.

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)

Serán responsables da comunicación ás autoridades sanitarias e educativas na seguinte orde:
1. A directora, coordinadora do Equipo COVID-19.
2. O secretario.
3. A orientadora.

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)

1. A  persoa  interesada  deberá dirixir a súa solicitude á dirección do centro na que exprese que 
concorren as causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e susceptible  
de  ser  considerado  persoal  sensible  (anexo  III  do protocolo da Xunta). 

2. A dirección do centro educativo:
a. 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.

b.  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. 

3. A solicitude de persoal substituto será realizada a través da aplicación persoal centros.

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—) 
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O centro dispón de 5 entradas e saídas ao recinto, nomeadas no esquema anterior como Porta 1, 2, 3, 4 e 5: 
1. O alumnado de  bacharelato e 4º ESO accederá e sairá pola  porta 4 do edificio de bacharelato. O centro estará

aberto desde as 8:15 e irán entrando e indo directamente ás aulas conforme vaian chegando gardando as distancias
de seguridade.

2. O alumnado de 1º ESO entrará e sairá polo portón do patio e pola porta 1, porta máis proxima ás aulas 1 e 2.
3. O alumnado de 2º ESO e 3º ESO accederá e sairá pola porta 2.

As saídas serán escalonadas durante o período de 14:00 a 14:10:
1. As 14:00 o alumnado de 3º ESO e 2º bacharelato.
2. As 14:05 o alumnado de 2º ESO e 1º bacharelato.
3. As 14:10 o alumnado de 1º ESO e 4º ESO.

2 Profesores/as de garda de transporte vixilaran un en cada edificio o acceso escalonado, que se garden as distancias e que
se manteña a orde nas aulas.
As 2 conserxes axudarán a vixilancia do acceso escalonado das portas 2 e 4.

Non está permitido o acceso das familias ao centro se non é con cita previa.
Atenderase aos comerciais por teléfono ou correo electrónico.
O acceso está restrinxido á alumnado, profesorado e persoal non docente. O resto dos membros da comunidade educativa
poderán acceder á zona administrativa do edificio de bachareltao se é indispensable a súa presenza. 

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 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—)

Nos corredores e escaleiras están trazados no chan os sentidos de circulación, de maneira xeral este
será para circular pola dereita.

O centro dispón de 5 entradas;nomeadas no esquema anterior como Porta 1, 2, 3, 4 e 5, e saídas ao recinto: 
1. O alumnado de  bacharelato e 4º ESO accederá e sairá pola  porta 4 do edificio de bacharelato. O centro estará

aberto desde as 8:15 e irán entrando e indo directamente ás aulas conforme vaian chegando gardando as distancias
de seguridade.

2. O alumnado de 1º ESO entrará e sairá polo portón do patio e pola porta 1.
3. O alumnado de 2º ESO e 3º ESO accederá e sairá pola porta 2.
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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)

Colocarase a cartelería subministrada pola Consellería nos espazos comúns, entradas ao centro e
nas aulas.
Inseriráse información sobre medidas de protección fronte á COVID-19 nos monitores nas entradas do
centro.

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

O centro dispón de 5 entradas;nomeadas no esquema anterior como Porta 1, 2, 3, 4 e 5, e saídas ao recinto: 
1. O alumnado de  bacharelato e 4º ESO accederá e sairá pola  porta 4 do edificio de bacharelato. O centro estará

aberto desde as 8:15 e irán entrando e indo directamente ás aulas conforme vaian chegando gardando as distancias
de seguridade.

2. O alumnado de 1º ESO entrará e sairá polo portón do patio e pola porta 1.
3. O alumnado de 2º ESO e 3º ESO accederá e sairá pola porta 2.

As saídas serán escalonadas durante o período de 14:00 a 14:10:
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1. As 14:00 o alumnado de 3º ESO e 2º bacharelato.
2. As 14:05 o alumnado de 2º ESO e 1º bacharelato.
3. As 14:10 o alumnado de 1º ESO e 4º ESO.

O alumnado transportado irá directamente ao bus sen facer reunións na estación.

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos)

2 profesores/as de garda de transporte á entrada e 2 á saída.
2 conserxes
5 profesores/as de garda de recreo.

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)

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)

- O alumnado de comedor é vixiado polos coidadores da empresa adxudicataria . Adoitan ser
en torno a 50 alumnos. Deben permanecer nas mesmas zonas que teñen asignados nos
recreos. En caso de choiva quedarán no comedor onde a distancia de seguranza é de 1,5 ou
no exterior.

- Activides  extraescolares:  non se realizarán actividades durante a aplicación do protocolo
covid. Agás aquelas que se realicen sen necesidade de transporte público (na contorna do
centro) e ao aire libre.

38. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar
- As reunións do Consello Escolar serán Telemáticas (Cisco Webex ou outra plataforma 

telemática)

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias
Evitarase sempre que posible a presencialidade no centro:

1. Realización de Titorías:
- cita previa: solicitude a través de correo electrónico ou teléfono do centro
- dispoñibilidade: 

- Cada titor/a terá unha hora á semana para atención ás familias. 
- Do mesmo xeito o  profesorado dispón dunha hora semanal para atendimento

de alumnado e familias. 
- canle: telefónica ou correo electrónico
- Se é indispensable a reunión presencial coas familias, e sempre con cita previa, 

farase na (aula A.L. ou outra en función da dispoñibilidade do centro) no edificio 
de bacharelato, gardando as distancias e coas fiestras abertas.

2. Comunicación coas familias: 
- web do instituto
- Abalar móbil 

- (evitarase o envío de circulares en papel a través do alumnado)
- individual:

- correo electrónico
- teléfono

40. Normas para a realización de eventos
Só se realiozarán eventos onde se poidan cumprir tódolos requisitos recollidos neste protocolo.
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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)

Os  vehículos  do  transporte  escolar  non  entran  no  recinto  escolar,  estacionan  na  Estación  de
autobuses de Allariz.
O alumnado irá entrando segundo os cursos polas portas asignadas anteriormente neste protocolo e
irán directamente ás aulas.
Segundo o protocolo da Xunta non todo o alumnado pode ser transportado, priorizarase ao alumnado
cuxa morada estea máis lonxe do centro educativo. 

Id. Medidas de uso do comedor

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento de quendas para
o uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, priorización do alumnado sobre o resto do
persoal do centro)

Recibirase ao alumnado en dúas quendas:
● 1ª: de 14:10 a 14:40 1º e 2º ESO
● de 14:40 a 14:50  (desinfección de mesas)
● 2ª de 14:50 a 15:20 3º e 4º ESO
● de 15.20 a 15:30  (desinfección de mesas)

O alumnado da 1ª quenda accede ao comedor, mentres o da 2ª permanecerá fora na súa zona de
recreo. Ao rematar a 1ª quenda, sairán ao patio e entrarán os da 2ª quenda. A directora encargarase
do alumnado que estea fóra.

Os pratos serán servidos do seguinte xeito:
1º: o alumnado, de xeito ordenado e gardando as distanzas de 1.5 metros colocarase en fila. Collerá
bandexa,  prato  etc.  e  será  servido  polo  camareiro/a  (entrada,  prato  prinicpal,  sobremesa,  pan  e
auga).
2º irase sentando no lugar asignado e unha vez sentado poderá quitar a máscara para xantar.
3º Ao finalizar, por orde, con máscara e gardando a distanza, o alumnado entregará a súa bandexa e
irá abandonando o comedor.

CAFETERÍA.
A empresa concesionaria debe cumprir a lexislación dos locais de hostelería.
O alumnado poderá acceder a comprar na cafetería por quendas:
Luns, 1º ESO; martes, 2º ESO; mércores, 3º ESO; xoves, 4º ESO; venres, bacharelato.
O alumnado só poderá acceder gardando unha distancia de 1,5 m en ringleira. Unha vez que adquira
o produto debe saír ao aire libre a consumilo.

43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe ser o mesmo durante
as diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal)

 

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

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,
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salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza)
Soamente se poderán usar as aulas de Tecnoloxía, Música e Plástica os grupos cando sexa posible
que o alumnado manteña unha distancia entre o centro do pupitre de polo menos 1,5 m . Se non
é o caso usarase a aula de referencia ou outa de maior aforo.

Seguiranse as normas xerais de uso das aulas:
1. Ventilaranse ao inicio e ao remate das aulas 10 minutos polo menos.
2. O alumnado desinfectará as mans con xel hidroalcólico antes de cada sesión.
3. O profesorado desinfectará as mans antes de cada sesión.
4. Adicaranse os últimos 5 minutos de cada sesión a ordenar e desinfectar o posto de traballo.

46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física)
PROTOCOLO COVID 19- DTO: ED.FÍSICA
O presente documento ten como obxectivo indicar o protocolo de actuación coas medidas preventivas 
importantes que se adoptarán durante o uso do polideportivo durante as clases de Ed.Física, coa 
finalidade de reducir os riscos relativos o COVID19.
As seguintes medidas iranse axustando acordo a avaliación de riscos sanitarios que teñan lugar 
según o desenrolo da pandemia.
DESPRAZAMENTOS DENDE AS AULAS POR PARTE DO ALUMNADO
O alumnado saírá da súa aula, coa supervisión do profesor da hora anterior. Vixiando en todo 
momento que se manteñan as distancias de separación individual de 1,5m e se saia por a porta 
correspondente a zona estipulada para dito curso. O profesor de Ed. Física estará agardando ao 
alumnado, para vixiar no último tramo de acceso o polideportivo que se manteñan as distancias e se 
cumpran as medidas de hixiene establecidas.
ENTRADAS E SAÍDAS DO POLIDEPORTIVO
O alumnado entrará por a porta de acceso o polideportivo, por orde, de un en un, a 1,5m de distancia 
e se desinfectará as mans con xel hidroalcohólico. Así mesmo, para entrar será necesario a 
desinfección do calzado, pasando por a alfombra de desinfectante que se encontra en dita entrada.
Para a saída do polideportivo, sairase por orde de un en un, a 1,5 m de distancia, despois de haberse 
desinfectado novamente as mans. A porta de saída será a porta de emerxencias, o que evitará o 
encontramento co grupo que ten clase a continuación.
Soamente se permitirá a entrada o polideportivo o alumnado e profesorado de ed.física, así como o 
equipo de limpeza. Demais persoal deberá avisar da súa entrada para poder desinfectar se fora 
necesario.
VESTIARIOS
Non se empregarán os vestiarios, este ano o alumnado deberá vir vestido axeitadamente para a 
práctica dende a súa casa. O equipamento básico será: camiseta, pantalón corto ou largo e zapatillas 
deportivas. Quedando prohibido o uso de pulseras, reloxos, aneis, pendentes largos. Tamén o pelo 
deberá estar recollido en todo momento.
Poderase usar exclusivamente os aseos, previo aviso o profesorado, soamente poderá estar unha 
persoa dentro. Os aseos limparanse a través do equipo de limpeza todos os días.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
O alumnado debe cumprir estritamente as normas de prevención que estableza o centro no protocolo.
O alumnado deberá acceder o polideportivo con máscara, a cal no se sacará en ningún momento. 
Recomendase o uso de máscara hixiénica NON REUTILIZABLE, para usar exclusivamente durante a 
práctica, desbotándoa o terminar a práctica nos contedores de pedal automático, destinados a tal 
efecto. As cales serán desinfectadas a menos unha vez o día e a bolsa do seu interior será cambiada 
tamén unha vez o día. A recomendación da máscara hixiénica e porque consideramos que é 
importante que o profesorado de ED. Física coñeza o material do que está feita a máscara que porta o
alumnado, e os requisitos que cumpren, xa que o realizar un certo esforzo físico é importante que 
sexan as axeitadas. Despois da práctica recoméndase que se desbote a máscara xa que recibe unha 
maior exhalación que en situacións normais e o no cambiala pode provocar efectos negativos na 
dermis do alumnado.
Unha vez o alumnado entre o polideportivo e tras a desinfección de mans, colocará a súa 
mochila/neceser nunha zoa determinada a tal efecto. No neceser o alumnado deberá levar unha 
botella de auga (xa que non se poderá acceder os vestiarios a beber e o uso de máscaras reseca a 
gorxa), a poder ser a botella será reutilizable de aceiro e non plástica para contribuír a conservación 
do medio ambiente. Ademais na mochila/neceser o alumnado deberá traer unha libreta e un bolígrafo, 
unha pequena botella de xel hidroalcohólico e un portamáscaras de papel ou tela para gardar a outra 
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máscara, xa que é importante gardala axeitadamente para evitar que o virus se transmita.
Tras depositar a súa mochila/neceser no lugar asignado, pasarán a pista do polideportivo, mantendo a
distancia de seguridade. Priorizarase o uso de espazos o aire libre (pista de baloncesto, pista de fútbol
e xardíns) así como as actividade individuais, con formacións que non interfiran na distancia de 
seguridade. Traballando en paralelo e non tanto en filas, tamén se traballará con formacións 
circulares. Primando actividades tipo circuítos, deportes individuais, actividades para a mellora da 
condición física. Empregarase na medida do posible, soamente media pista do polideportivo, para 
poder desinfectala o finalizar a sesión e permitir o secado desta parte, mentras se emprega co 
seguinte curso a outra mitad do polideportivo.
Non se empregará material, nin esta permitido ningún tipo de préstamo entre o alumnado. 
En caso de empregar material este será traído por o alumnado (botellas con arena, pelotas de 
malabares, raquetas de bádminton, esterillas…) O material debe ser persoal e intransferible. No caso 
de non poder traer este material e se fora realmente necesario deixaráse material do polideportivo o 
cal será desinfectado antes e despois do seu uso.
Evitarase o saúdo con contacto físico
Evitáranse lugares e formacións concorridas
Durante a práctica evitarase tocar a nariz, ollos e boca. En caso de necesitar facelo, deben lavar as 
mans previamente.
O toser ou espirrar, a boca e o nariz, deben estar ben cubertos coa máscara e farase sobre o cóbado 
flexionado.
En caso de necesitar pano, este será desbotable e debe tirarse a papeleira tras cada uso.
O uso da mascarilla será obrigatorio en todo momento, en todas as instalacións, a excepción de 
aqueles alumnos que por motivo médico e previa xustificación non deban levala.
Todo o alumnado e profesorado de ed.física debe realizar un auto test antes de ir a actividade 
deportiva. Aquel alumnado que presente síntomas compatibles co COVID19 ou ben o profesorado 
considere que os síntomas puideran estar relacionados co COVID, será acompañado por o profesor 
de garda previsto de máscara FFP2 (previo aviso por un compañeiro) a zoa de illamento destinado a 
tal efecto e será avisado o equipo COVID para activar o protocolo, así como os titores/as legais do 
alumnado para que veñan a recollelo e se poñan en contacto co centro de saúde correspondente.

DESINFECCIÓN DE ZONAS, MATERIAL E VENTILACIÓN
O polideportivo estará ventilado en todo momento, mediante a apertura da porta de emerxencia e a de
entrada, permitindo a circulación e por tanto renovación de aire. 
Os profesores e alumnado destinará os últimos 5 minutos da súa hora a desinfectar o material e as 
zonas común (chan), así como a zona das mochilas. 
Utilizaranse desinfectantes como diluicións de lixivia (1:50) recentemente preparada en auga a 
temperatura ambiente ou calquera desinfectante con actividade virucida.
Desinfectaránse os mangos das mopas con papel antes de usar a mopa para desinfectar o chan. 
Unha vez limpo desbotarase de xeito seguro o material empregado para desinfectar e procederase a 
lavar as mans  ou desinfectar con xel hidroalcoholico.
A práctica deportiva levarase a cabo, na medida do posible, na mitad do campo, e a hora seguinte na 
outra mitad de campo, dando así tempo a que a zona empregada e desinfectada por o curso anterior, 
seque e este apta para a seguinte hora.
Si existen postos de traballo compartidos por máis dun profesor, estableceranse os mecanismo de 
desinfección oportunos para garantir a hixienización de ditos postos.
O persoal de limpeza será o encargado da desinfección das zonas común e desinfección xeral do 
polideportivo, aseos, vestiarios…
UTILIZACIÓN DE CARTEIS
O polideportivo contará con carteis informativos na entrada, saída e pasillos. Onde se indiquen e 
recorden os síntomas do COVID19, as medidas de protección e o uso de xel hidroalcohólico e 
máscaras.

47. Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de uso educativo)
Os últimos 5 minutos de cada sesión lectiva o profesorado e alumnado adicaranse a:

1. Ordenar o material e desinfectar o posto de traballo, superficies, rato, teclado…
2. O profesorado desinfectará interruptores que premera, pomos ou calquera outra superficie 

coa que estivera en contacto.
3. Abriranse as xanelas se non o estaban xa.
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48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás xerais establecidas no
protocolo)

Achégase a este protocolo un anexo co protocolo de funcionamento da biblioteca

49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á
realidade do centro)

Durante os recreos haberá un/ha profesor/a que controle o aforo dos aseos.
Poderase ir aos aseos durante as aulas.

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)

Haberá un único recreo de 11:00 a 11:30.
Determinanse 6 zonas no patio segundo o seguinte esquema:

Zona 1: Alumnado de 1º ESO. Acceso pola porta 1.
Zona 2: Alumnado de 2º ESO. Acceso pola porta 3.
Zona 3: Alumnado de 3º ESO. Acceso pola porta 3.
Zona 4: Alumnado de 4º ESO. Acceso pola porta 4.
Zona 5: Alumnado de 1º Bacharelato. Acceso pola porta 5.
Zona 6: Alumnado de 2º Bacharelato. Acceso pola porta 5.

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 o seguinte profesorado de garda no recreo:
1. Un/ha profesor/a nas zona 1.
2. Un/ha profesor/a nas zona2 e 3.
3. Un/ha profesor/a na planta baixa e entrada aseos do edificio de ESO.
4. Un/ha  profesor/a no interior do edificio de bacharelato e control dos aseos.
5. Un/ha profesor/a nas zonas 4, 5 e 6.
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Id. Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous
primeiros cursos de primaria

52. Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que estean situados na
mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material de aula)

53. Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica para os
xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o tempo de merenda)

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)

Soamente se poderán usar as aulas de Tecnoloxía, Música e Plástica os grupos cando sexa posible
que o alumnado manteña unha distancia entre o centro do pupitre de polo menos 1,5 m . Se non
é o caso usarase a aula de referencia ou outa de maior aforo. Os laboratorios só se usarán se o seu
aforo pode albergar ao alumnado que fagan uso deles. 

Seguiranse as normas xerais de uso das aulas:
5. Ventilaranse ao inicio e ao remate das aulas 10 minutos polo menos.
6. O alumnado desinfectará as mans con xel hidroalcólico antes de cada sesión.
7. O profesorado desinfectará as mans antes de cada sesión.
8. O alumnado desinfectará antes e despois de cada uso o material empregado que sexa

compartido.

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)

 A parte das medidas de seguridade de carácter xeral no despacho de orientación será necesario:

1. Dispensador de gel desinfectante na entrada ao despacho para desinfección de mans antes
de entrar.

2. Dispensador de papel dentro do despacho.
3. Limpiador desinfectante multiusos.
4. Papelera con bolsa e tapa accionada por pedal.
5. A zona de traballo (mesa despacho, ordenador, teléfono) será de uso exclusivo da orientadora

(zona limpa)
6. Aforo máximo dúas persoas e a orientadora (distancia de 2metros)
7. Pódense por marcas na mesa reunión indicando a disposición das persoas.
8. Evitar compartir material coas persoas que acudan ao despacho.
9. Unha  vez  finalizada  a  visita  ao  departamento,  a  orientadora  procederá  a  desinfección  e

ventilación (10 minutos) antes da entrada doutra persoa.

A parte das medidas de seguridade de carácter xeral na aula de audición e linguaxe e pedagoxía
terapéutica será necesario:

1. A aula permanecerá pechada con chave e será de uso exclusivo por parte dos membros do
departamento de orientación (orientadora, PT e AL)
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2. Dispensador de gel  desinfectante  na entrada a aula para desinfección de mans antes de
entrar.

3. Dispensador de papel dentro da aula.
4. Limpiador desinfectante multiusos.
5. Papelera con bolsa e tapa accionada por pedal.
6. Haberá unha mampara de separación para o traballo diante do espello.
7. A zona de traballo (ordenador, teléfono) será de uso exclusivo de AL., PT e orientadora.
8. Aforo máximo tres persoas e profesor/a AL ou PT (distancia de 1.5 metros)
9. No caso de non ser posible o uso de máscara na intervención directa cun alumno/a utilizarase

unha mampara de separación.
10. Pódense por marcas nas mesas indicando a disposición do alumnado.
11. Evitar compartir material coas persoas que acudan a aula.
12. Unha vez finalizada a clase, o profesor/a AL, PT procederá a desinfección e ventilación (10

minutos) antes da entrada doutro/a alumno/a.

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)

O persoal acompañante do transporte escolar debe conducir ao alumnado mantendo a distancia de
seguridade entre eles/as desde o autobús ata a entrada correspondente ao centro onde.
O profesorado de garda de transporte recibirá ao alumnado e sagurarase de que vaia á súa aula
mantendo as distancias de seguridade e desinfectando as máns con xel hidroalcohólico antes de ao
interior da aula.
O profesorado debe comezar ventilando a aula durante os 5 primeiros minutos da súa sesión  e
desinfectar o seu lugar de traballo e asegurandose que o alumnado faga o mesmo.
Cando falten 5 minutos soará un toque de timbre para repetir o proceso de ventilación da aula e
desinfectado do material empregado polo profesor e o alumnado.
Si é o caso, a saída da aula será en orde e mantendo as distancias, previa desinfección de mans con
xel hidroalcohólico e mantendo a distancia de seguridade entre o alumnado.
Na última sesión de clase de cada día a saída será escalonada nas mesmas condicións que na saída
da aula comezando polo alumnado de transporte.

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)

Medidas do profesorado:
1. Se presenta algún síntoma
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NON DEBE ACUDIR AO CENTRO e  debe comunicalo ao equipo covid e ao seu centro de
saúde.

2. Antes e ao finalizar cada sesión lectiva deben desinfectarse as mans con xel hidroalcólico.
3. Usarase a máscara todo o tempo que se estea no recinto escolar.
4. Velarase polo seguimento do alumnado das medidas de seguridade.
5. Adicarase polo menos os 10 primeiros e últimos minutos de cada sesión a ventilar a aula.

O  profesorado  é  o  único  que  pode  tocar  a  xanelas,  interruptores,  persianas,  contras…
desinfectará os puntos de contacto que toque..

6. Os últimos 5 minutos de cada sesión o profesorado e o alumnado adicaranse a recoller,
ordenar e desinfectar os postos de traballo, especialmente as superficies de contacto.

7. Permanecerase no centro o mínimo tempo posible que as tarefas docentes precisen.
8. Cando se usen postos de traballo compartido, ordenadores ou mesas débese proceder a

desinfectar  cun  produto  virucida  antes  e  despois  do  seu  uso.  Empregarase  papel
desbotable e depositarase no caldeiro do lixo con tapa.

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)

 Realizaranse mediante videoconferencia sempre que sexa posible.Se fose necesario facer algunha
reunión de maneira  presencial  será  sempre seguindo  as  medidas  de  seguridade  recollidas neste
protocolo.

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)

1. O equipo COVID realizou unha formación inicial.
2. As 2 primeiras sesións de titoría adicaranse a explicar as normas de seguridade reflectidas

neste protocolo e a importancia das medidas de seguridade contra a COVID-19 na sociedade
en xeral e na protección dos grupos máis vulnerables.

3. O profesorado velará en todas as sesións  polo cumprimento das medidas de seguridade.

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

Páxina 21 de 23 



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).

Publicaranse as medidas de prevención e protección na web do centro e por correo electrónico ao 
alumando e ao profesorado.

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 coordinador TIC, que é membro ademais do Equipo COVID, realizará a coordinación e 
dinamización da aprendizaxe online mediante a plataforma Classroom e as Aulas Virtuais. 
Será apoiado polo profesorado das materias de 4º ESO TIC, TIC I de 1º de bacharelato e TIC II de 2º 
de bacharelato.

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)

Mércores 23 de setembro:
1. Acollida do alumnado de 1º ESO:

a. Hora 8:30
b. Entrada Porta 1. Agardan distanciados 1,5 m na zona 1.
c. Profesorado encargado: titor/a e membros de equipo directivo.

2. Acollida do alumnado de 2º ESO:
a. Hora 8:30
b. Entrada Porta 3. Agardan distanciados 1,5 m na zona 3.
c. Profesorado encargado: titor/a e membros do equipo directivo.

3. Acollida do alumnado de 1º bacharelato:
a. Hora 12:00
b. Entrada Porta 5. Agardan distanciados 1,5 m nas zonas 5 e 6.
c. Profesorado encargado: titor/a e membros do equipo directivo.

Xoves 24 de setembro:
1. Acollida do alumnado de 3º ESO:

a. Hora 8:30.
b. Entrada Porta 3. Agardan distanciados 1,5 m na zona 3.
c. Profesorado encargado: titor/a e membros do equipo directivo.
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2. Acollida do alumnado de 2º Bacharelato:
a. Hora 12:00.
b. Entrada Porta 5. Agardan distanciados 1,5 m nas zonas 5 e 6.
c. Profesorado encargado: titor/a e membros do equipo directivo.

Venres 25 de setembro:
1. Acollida do alumnado de 4º ESO:

a. Hora 8:30
b. Entrada Porta 5. Agardan distanciados 1,5 m nas zonas 5 e 6.
c. Profesorado encargado: titor/a e membros do equipo directivo.

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 presente protocolo enviarase ao profesorado por correo electrónico.
Darase alerta no Abalar móbil da súa publicación na páxina web.
Publicarase na páxina web do centro.
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