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COVID-19: PLAN DE ADAPTACIÓN

IES ARCEBISPO XELMÍREZ II
CURSO 2021-2022

Este plan xurde da necesidade de adaptar a organización e actividade académica
do centro durante o curso 2020-2021 á situación excepcional derivada da covid-19, se-
gundo as instrucións das autoridades educativas e sanitarias recollidas no protocolo,  a fin
de garantir as máximas garantías sanitarias posibles.

O plan será dado a coñecer á comunidade educativa e poderá ser consultado na
páxina web do centro. De maneira particular será obxecto de seguimento polo consello
escolar, e será revisado cando a evolución da situación sanitaria o faga preciso.

Garantir a seguridade sanitaria no instituto é unha tarefa difícil, tendo en conta a
cantidade de alumnado e de persoal docente e non docente que conviven diariamente
nun espazo tan exiguo. Este plan foi elaborado por persoas que non son especialistas en
materia sanitaria. Polo tanto, unha vez sometido á consideración do grupo COVID e de
enriquecelo coas aportacións do claustro de profesorado e do Consello Escolar, este do-
cumento será enviado á autoridade educativa para a súa supervisión e aprobación.
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1. Datos do centro

Código  Denominación

15025301 IES Arcebispo Xelmírez II

Enderezo Código postal

Rúa Irmandiños, 15 15704

Concello Provincia

Santiago de Compostela A Coruña

Teléfono Correo electrónico

881 86 70 55 ies.arcebispo.xelmirez.  2  @edu.xunta.gal  

Sitio web

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez2/

Medidas de prevención básica

2. Membros do equipo COVID-19

Teléfono móbil de contacto 698146566

Membro 1 MARÍA PILAR TOBAR QUINTANAR DIRECTORA, COORDINADORA

Tarefas asignadas

Coordinación xeral
Supervisión do profesorado e do persoal non docente
Supervisión da chegada, da saída e recreos do alumnado (función compartida)
Contacto teléfono COVID-19 (función compartida)

Membro 2 CRUZ PRESAS LÓPEZ ORIENTADORA

Tarefas asignadas

Coordinación da prevención, a comunicación e a atención urxente
Supervisión da aplicación do plan, seguimento e mellora do mesmo
Coordinación da acción titorial para a formación do alumnado en medidas 
preventivas
Contacto teléfono COVID-19 (función compartida)

Membro 3 ROSA PERLA QUINTELA SENDE PROFESORA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Tarefas asignadas

Coordinación da prevención, a comunicación e a atención urxente
Supervisión da aplicación do plan, seguimento e mellora do mesmo
Supervisión das medidas de mobilidade, hixiene e distancia interpersoal
Contacto teléfono COVID-19 (función compartida)

Teléfono dos membros do equipo COVID-19
Teléfono do centro: 881867055
Pilar Tobar Quintanar, coordinadora: 698146566
Cruz Presas Lopez:  669132372
Rosa Quintela Sende: 636251772
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mailto:ies.arcebispo.xelmirez@edu.xunta.gal
mailto:ies.arcebispo.xelmirez@edu.xunta.gal


IES Arcebispo Xelmírez II
Irmandiños 15, 15704 Santiago de Compostela

 881867055  ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez2/ 

3. Espazo de illamento

O espazo de illamento  será unha sala  da antiga casa de conserxería,  que  está  illada  do edificio
principal.  O local  conta  con  amplas  xanelas  que  permiten  boa  ventilación,  papeleira  con  tapa  de
abertura por pedal, panos de papel desbotables, xel hidroalcohólico  e produtos de desinfección. 
En  caso  de  que  un  ou  unha  estudante  que  estea  no  centro  teña  algún  síntoma  compatible  coa
infección por SARS-CoV-2 de acordo coa enquisa de autoavaliación, deberá permanecer neste espazo
de illamento en compañía dunha persoa docente ata que o responsable veña a recollelo,  á maior
brevidade posible.
Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa covid-19,  os restantes
casos agardarán acompañados pola mesma persoa traballadora do centro, no vestíbulo da antiga casa
do conserxe ou no porche exterior desta, se fose preciso.
Nas actividades extraescolares ou desenvolvidas por outras entidades desenvolvidas no pavillón, o
espazo de illamento será o seu porche lateral cuberto.

4. Número de alumnas e alumnos por nivel e etapa *

1º ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO 117

2º ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO 85

3º ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO 80

4º ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO 72

1º BACHARELATO 135

2º BACHARELATO 107

* Estas cifras poden sufrir variacións pola incorporación tardía dalgún alumno con escolarización 
tardía

5. Cadro de persoal do centro educativo

PROFESORADO 54

PERSOAL NON DOCENTE - ADMINISTRACIÓN 1

PERSOAL NON DOCENTE - BEDELARÍA 2

PERSOAL NON DOCENTE - LIMPEZA 4

AUXILIARES DE CONVERSA 1

PERSOAL COIDADOR 2

6. Determinación dos grupos estables de convivencia.

Non existen por non ser un centro de ensinanza infantil nin primaria.

7. Medidas específicas para grupos de infantil

Non existen por non ser un centro de ensinanza infantil nin primaria.

8. Canle de comunicación   

 Pola súa inmediatez, a comunicación será principalmente telefónica, chamando ao teléfono do cen-
tro. No caso do profesorado, disporán como mínimo do teléfono da coordinadora do equipo COVID.
As familias tamén poderán utilizar AbalarMóbil como vía áxil de contacto co centro.

 Para a comunicación escrita usarase o enderezo electrónico do instituto.
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9. Rexistro de ausencias

Do persoal
 O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha autoenquisa diaria para

comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha infección por SARS-
CoV-2 mediante a realización da enquisa de autoavaliación que se describe no Anexo I, que debe
realizarse antes da chegada ao centro.

 Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid (polo menos unha das relacionadas no
anexo  I)  no  persoal  non  docente  e  profesorado,  non  acudirán  ao  centro  educativo  e
inmediatamente darán coñecemento ao 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 manténdose o
illamento ata coñecer o resultado da proba.

 O profesorado e o persoal non docente comunicarán inmediatamente calquera ausencia debida a
síntomas  compatibles  coa  COVID-19  ao  equipo  covid,  ou  chamando  ao  teléfono  do  centro.
Trasladarase a información á xefatura de estudos no caso dos docentes e secretaría no do persoal
non docente. Haberá un rexistro específico de ausencias do persoal relacionadas coa covid-19, en
xefatura de estudos no caso do persoal docente (ademais do libro de gardas) e secretaría no do
persoal  non  docente.  Para  a  súa  xustificación  seguirase  o  procedemento  establecido  pola
Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Do alumnado
 Cada día,  antes de acudir  ao centro,  os pais,/nais/titores legais realizarán unha valoración dos

síntomas recollidos no Anexo I ao alumnado a fin de comprobar se estes son compatibles cunha
infección por  SARS-CoV.2.  Ante a  aparición de,  polo  menos,  un dos síntomas que describe a
enquisa de autoavaliación, os titores non enviarán ao alumno/a a clase e solicitarán consulta co seu
médico ou pediatra, e avisará ao centro á maior brevidade posible, preferentemente por teléfono ou
por AbalarMobil..

 Para a xustificación da ausencia non  será  necesario  ningún  xustificante  médico  (abondará  co
comprobante das familias).  As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de faltas
xustificadas para os efectos do protocolo de prevención do absentismo escolar. 

 No  suposto  de  alumnado  que  poida  ter  a  condición  de  vulnerable,  como  consecuencia  de
patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia, os criterios sanitarios -que rexerán
asistencia  a  clase  ou,  de ser  o  caso,  a  escolarización  domiciliaria-  serán  os que recomenden
médico ou pediatra de acordo co establecido na resolución que se dite instrucións para a atención
educativa  ao  alumnado  vulnerable  ou  alumnado  con  conviventes  vulnerables  durante  o  curso
2021/22 como consecuencia da pandemia da Covid-19.

 O centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de recepción da información, aos
pais, nais e outras figuras parentais, ou ao alumnado maior de idade, de que o alumnado con
calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro educativo. A medición de temperatura
ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa Covid-19 será realizada no seo da familia de
forma diaria antes de acudir pola maña ao centro escolar.

10. Comunicación de incidencias 

 A directora e coordinadora covid (ou, na súa ausencia, calquera membro do equipo COVID-19, ou
no  seu  defecto  calquera  membro  do  equipo  directivo)  é  a  persoa  encargada  de  manter  a
comunicación  coas  autoridades  sanitarias  a  través  do  teléfono  específico  para  educación
dispoñible  en  EduCovid.  Correspóndelle  tamén a  comunicación  co  persoal  do  centro  e  coas
familias e alumnado. No caso de baixa ou ausencia, serán as persoas responsábeis do Equipo
COVID, ou no seu defecto do equipo directivo as que asumirán as funcións comunicativas.

 Cando  o  CSC  notifique  ao  centro  un  novo  expediente  a  través  da  aplicación  EduCovid,  a
coordinadora do equipo covid poñerase en contacto co CSC a través do teléfono que figura na
aplicación, e procederá á identificación dos contactos estreitos no ámbito educativo, seguindo as
instrucións  recibidas  do  persoal  do  CSC.  A comunicación  dos  contactos  será  a  través  de
EduCovid exclusivamente.

 Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa do centro cun diagnóstico
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confirmado de Covid-19 que non figure en Educovid,  a coordinadora porase en contacto coa
Central  de  seguimento  de  contactos  (CSC) para  as  súa  verificación.  Segundo o disposto  no
protocolo  de adaptación  ao contexto  da  covid-19 nos  centros  de  ensino  non  universitario  de
Galicia no curso 2021-2022 (páxina 12, punto 2.A.4), se hai información abondo, ou non é posible
desbotar a información como resultado dun erro, o equipo covid cargará o caso en EducCovid co
IdOrixe 0000, e identificará os contactos estreitos que serán gardados pero non notificados. A
directora do centro informará a estes contactos da súa condición e da necesidade de quedar en
casa en corentena. Unha vez confirmado o caso positivo, o CSC porase en contacto co centro
para que a coordinadora do equipo covid modifique o ID 0000 polo real, e notifique os contactos
gardados.

 Ante calquera caso confirmado de covid-19 será o CSC o encargado da vixilancia evolutiva das
persoas identificadas como contactos. 

 O  rastrexo  doutros  eventuais  contactos  doutros  ámbitos,  incluídos  os  das  actividades
extraescolares non vinculadas ao centro, terán que ser recollidos pola autoridade sanitaria. 

 A lexitimación  legal  para  o  intercambio  de  datos  ten  como  fundamento  o  interese  xeral  na
protección da saúde, polo que os datos do alumnado subministrados co consentimento dos seus
representantes, que  obra  nas  bases  de  datos  da  Consellaría  de  Educación,  poderán  ser
subministrados á autoridade sanitaria en cumprimento do deber de colaboración.

 O  equipo  COVID-19  ten  a  obriga  de  segredo  profesional  sobre  os  datos  dos  cales  teña
coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo.

Medidas xerais de protección individual

11. Situación de pupitres  

 De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 m nas interaccións
entre as persoas no instituto.

 Nas aulas, a distancia que se manterá entre postos escolares será a máxima que permita a aula,
sendo como mínimo de 1,2 m., considerando a distancia desde o centro da cadeira. Sempre que
sexa  posíble, retirarase outro mobiliario como andeis  ou  colgadores  que  limiten  o  espazo
dispoñíble. A distancia de 1,2 m. establecida cúmprese en todas as aulas de grupo e na inmensa
maioria dos espazos, salvo no caso das aulas de informática, que conta con mamparas entre os
postos escolares que non garden a distancia de 1,2 m. 

 Os postos escolares estarán orientados nunha mesma dirección.
 Asignaranse postos fixos ao alumnado para todo o curso escolar co obxectivo de mellorar de

realizar unha mellor trazabilidade dos contactos. Estará marcada no chan a colocación de cada
pupitre para evitar a alteración da distancia entre postos.
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 Plano de aula tipo: 30 postos escolares mantendo 1,2 m de
separación.

Plano da aula de música: 29 postos escolares

Plano da Biblioteca: 35 postos escolares
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12. 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)

A fin de garantir a distancia de 1,2 m, úsanse como aulas:
-Antigo salón de actos (aula de vídeo)
-Espazo Maker
-Biblioteca

A aula/departamento de relixión e unha aula de debuxo artístico uníronse para formar unha nova aula
que acolle un grupo de 1º de bacharelato.
Tamén se usa como aulas para desdobres o departamento de francés.

13. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo
cuestionario de avaliación 

 A capacidade máxima do Departamento de Orientación é de catro persoas.
 Realizarase  unha  limpeza  periódica  dos  equipos  de  traballo  comúns  (material  utilizado,

computadores, teléfonos, grúas, etc.) empregando alcohol ou un pano con auga e xabón antes e
despois de cada uso.

 Evitarase compartir material (gravadoras, bolígrafos, lapis, teclados, tesoiras, etc.). No caso de ser
necesario compartilo, será imprescindíbel limpalo antes e despois do seu uso.

 Manteranse os espazos ben ventilados, se as condicións meteorolóxicas o permiten, as xanelas
permaneceran abertas todo o tempo e de non ser  así  abriranse polo menos 15 minutos tras
rematar cada sesión. 

 Tentarase que cada profesional traballe nun espazo específico da aula.
 O persoal  do  Departamento  de  Orientación  traballará  en  todo  momento  en  cadansúa  mesa,

mantendo as distancias e usando as máscaras.
 As reunións de coordinación das titorías faranse no Departamento de Orientación usando as

máscaras  e  tendo  en  conta  a  capacidade  máxima.  De  superarse  a  capacidade  máxima,
buscarase un lugar onde se poidan respectar as normas de seguridade e hixiene.

 Na entrada das aulas específicas, así como no Departamento de Orientación, haberá en todo
momento un bote de xel desinfectante.

 Sempre que sexa posíble, o xefe de departamento entregaralles o material ás titoras/es por vía
telemática.

 Poderanse utilizar marcas no chan para indicar a distancia de seguridade que debe existir entre
os orientadores e as persoas que accedan ao despacho. 

 Na porta  do  despacho porase  información  indicando as  normas  de  hixiene  da  sala  e  a  súa
capacidade máxima.

 A visita do alumnado ao despacho farase sempre tendo en conta a capacidade máxima e as
distancias de seguridade, así como o horario de atención. Potenciaranse as consultas telemáticas.

 A atención ás familias farase preferibelmente por medios telemáticos
 O uso dos teléfonos do despacho de orientación, así como dos computadores, estará restrinxido

ás persoas que exerzan esa función. 
 Ao final do día, as mesas quedarán despexadas para poder ser desinfectadas adecuadamente. 
 Para  o  cuestionario  de  avaliación  empregarase  o  Anexo  IX  do  “Protocolo  de  adaptación  ao

contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-
2021”.

Aula PT e AL
 Esta aula terá as mesmas medidas adoptadas no resto de aulas do centro.
 O alumnado ocupará sempre o mesmo lugar, evitando o cambio de cadeira.
 No caso de alumnado cun grao  que a profesora recolla o alumnado na súa clase e o acompañe

até a aula de apoio ou AL. Da mesma forma, ao rematar, irá con el até reunirse co seu grupo.
 De ser necesario poder ver a boca de alumnado ou profesorado pola natureza dos exercicios a

realizar, contarase cunha pantalla facial 
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14. Titorías coas familias    

 Nas  reunións  de  titoría  e  nas  comunicacións  por  outros  motivos  coas  familias  priorizarase  a
comunicación por teléfono ou videochamada. O correo electrónico e AbalarMóbil  son outras  vías de
comunicación. 

 Cando se considere imprescindible que a atención ás familias sexa presencial, presentarase unha solicitude
razoada á dirección do centro, que decidirá sobre a procedencia ou non de tal reunión. 

 No suposto de titoría presencial,  esta non pode coincidir co recreo, debendo empezar como mínimo cinco
minutos despois e/ou terminar cinco minutos antes do mesmo. De producirse na última hora lectiva,  debe
terminar dez minutos antes do final das clases. A titoría presencial terá lugar no vestíbulo, cerca das fiestras, e
mantendo as medidas de protección (hixiene de mans, máscara, distancia, ventilación).

 As normas anteriores non se aplican ás reunións das familias co departamento de orientación, que quedan a
criterio da xefa do departamento, sempre respectando as seguintes consideracións:

-a  xefa  do  departamento  de  orientación  informará  á  dirección  do  centro  da  reunión,  para  tomala  en
consideración á hora da limpeza e desinfección do espazo e mobiliario
-a xefa do departamento de orientación recibirá na entrada do centro ás persoas visitantes e as acompañará
ao seu despacho, mantendo a distancia de seguridade
-as persoas atendidas non poden coincidir na entrada ou saída con alumnos, polo que son aplicables as
consideracións horarias establecidas para as titorías
-as persoas atendidas estarán a unha distancia mínima de 2 m con respecto á xefa do departamento de
orientación
-as persoas atendidas desinfectarán as mans e o lugar que ocupen antes da reunión, así como unha vez
rematada a entrevista

 Todo o persoal docente que se reúna con familiares ou titores legais do alumnado anotará o día, hora e duración
da reunión, e trasladará esta información á dirección do centro, para a súa incorporación a un rexistro que
permita ao equipo Covid, de ser necesario, a trazabilidade dos contactos.

15. Canles de información ás familias e persoas alleas ao instituto    

 Con  carácter  xeral,  as  comunicacións  coas  familias  realizaranse  preferiblemente  de  xeito  non
presencial mediante teléfono, videochamada, ou tamén mediante AbalarMobil correo electrónico. A
información xeral figurará na páxina web do centro, e cando a súa relevancia o aconselle, avisarase
por AbalarMobil da súa publicación.

 Só en situacións extraordinarias poderá manterse unha xuntanza presencial. Nese caso, utilizarase
para a reunión un espazo ventilado onde se cumpran todas as medidas incluídas no protocolo de
adaptación ao COVID-19, mediante obstáculos físicos que garantan a distancia de seguridade e co
emprego de máscaras e a dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans, e sempre nun horario
que non coincida con entradas, saídas, intercambios de clase ou recreos do alumnado

 A recepción de paquetes dos diferentes provedores farase en horario que non coincida cos recreos,
e tomaranse as medidas de hixiene preceptivas. Os provedores serán informados desta condición.

 A información ás familias canalizarase segundo o establecido no punto 14.

16. Uso da máscara no centro 

 Todo o alumnado, o profesorado e o persoal non docente, así como toda persoa que acceda ao
centro  educativo,  terá  a  obriga  de  usar  máscaras  permanentemente  durante  toda  a  xornada
lectiva  en  todo  o  interior  do  recinto  escolar,  con  independencia  do  mantemento  da  distancia
interpersoal, sen prexuízo das exencións previstas na normativa. A máscara tamén é obrigatoria
no exterior do recinto escolar á entrada e saída da xornada lectiva.

 Só se exceptúa o uso da máscara nos supostos contemplados no artigo 2 da Orde SND/422/2020, de 19 de
maio,  pola que se regulan as condicións para o uso obrigatorio de máscara durante a  situación de crise
sanitaria  ocasionada  polo  COVID-19,  (B.O.E.  de  20  de  maio  de  2020).  Esta  condición  deberá  ser
acreditada cun informe pediátrico ou de persoal facultativo da persoa exenta do uso da máscara.

 É obrigatorio para todos os membros da comunidade educativa levar unha segunda máscara de
recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario.
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 O centro disporá de máscaras para o seu uso nos termos establecidos no protocolo de adaptación
ao contexto da covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-
2022.

 Dentro  da  información  a  subministrarlles  ás  familias,  ao  alumnado  e  ao  persoal  do  instituto,
incluírase a formación precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa duración e a necesidade
de lavado e os sistemas de conservación e gardado durante períodos en que non se use.

 No instituto haberá cartaces con información que lembre a formación  sobre uso de máscaras.
 O uso adicional  de viseiras protectoras non é obrigatorio,  aínda que non se prohibe para as

persoas que voluntariamente as queiran usar.
 As máscaras recomendadas no protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 nos centros de

ensino non universitario de Galicia no curso 2021-2022 son:
-  máscaras  hixiénicas  que  cumpran  a  norma  UNE  0065  (reutilizables)  ou  UNE  0064
(desbotables). Deben cumprir a CSM/115/2021.
- máscaras cirúrxicas. Deberanse utilizar por parte das persoas sintomáticas ou asintomáticas
positivas. Serán as máscaras utilizadas polas persoas que precisen ser illadas.
- máscaras EPI (FFPA, FFP2, FFP3). 
- están prohibidas en Galicia as máscaras con válvulas exhalatorias.

17. Información e distribución do plan entre a comunidade educativa 

 Para lle facer chegar as medidas deste protocolo a toda a comunidade educativa utilizarase o sitio
web do instituto (http://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez2/).

 A comunicación do plan farase do seguinte xeito:
- Mediante correo electrónico a todo o persoal do instituto, á ANPA e aos integrantes do Consello
Escolar, xuntando copia do documento e indicando que estará ao dispor de toda a comunidade,
xunto con calquera outra información relevante, no sitio web.
- A través da aplicación ABALAR, con envío da ligazón aos representantes legais do alumnado.
- Mediante exposición verbal e entrega dun resumo ao alumnado nos actos de presentación ao
comezo do curso.
- Mediante cartaces no instituto.
No caso do alumnado, o primeiro día de clase o equipo directivo e a persoa titora darán a coñecer
a cada grupo as normas recollidas no plan, facendo fincapé na importancia do seu cumprimento
estrito. Nas primeiras semanas de curso todo o profesorado dedicará parte do tempo lectivo a
lembrar as normas.
Unha vez constituída a Xunta de Delegados, estará en contacto coa Xefatura de Estudos e a
Dirección  do  centro  para  contribuír  á  transmisión  da  eventual  información  que  sexa  preciso
trasladar ao alumnado

 A dirección do centro informará ao claustro e ao consello escolar en cada reunión da evolución da
situación epidemiolóxica e do desenvolvemento do plan, e terase en conta as suxestións destes
órganos colexiados para a súa eventual adaptación.

Medidas de limpeza

18. Asignación de tarefas de limpeza. Espazos e mobiliario a limpar de xeito 
frecuente 

 Con anterioridade ao inicio do curso en cada unha das etapas educativas, realizarase unha limpeza
e desinfección xeral do centro e do mobiliario.

 Farase unha limpeza completa polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o
precisen en función da intensidade do uso. Nas aulas será suficiente esta limpeza diaria, incluído
mobiliario (mesas e outras superficies de contactos, etc)

 Ao inicio de cada xornada lectiva o centro estará limpo e desinfectado.
 Terase  unha  atención  especial  nas  zonas  de  uso  común  e  nas  superficies  de  contacto  máis

frecuentes  (pomos  das  portas,  mesas,  móbles,  pasamáns,  chans,  teléfonos,  perchas  e  outros
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elementos de similares características, billas, elementos das cisternas e outros dos aseos, etc.). 
 Durante a xornada lectiva, unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de superficies

de uso frecuente. Estas superficies serán limpadas e desinfectadas nas entradas e vestíbulo do
centro como mínimo despois da entrada a primeira hora e despois de cada recreo.

 No caso dos aseos, esta limpeza farase dúas veces ao día en horario lectivo (ao final de cada
recreo), e unha vez terminada a xornada escolar. En todo caso, nos aseos  existirá xaboeiras ou
material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente.

 As medidas de limpeza estenderanse tamén ás zonas privadas do persoal, tales como áreas de
descanso, sala de profesorado, vestiarios, taquillas ou aseos.

 Farase  unha  limpeza  e  desinfección  dos  postos  de  traballo  compartidos,  en  cada  cambio  de
quenda, e ao finalizar a xornada, deixando que actúe o produto de limpeza, con especial atención
ao mobiliario e outros elementos susceptíbeis de manipulación, sobre todo naqueles utilizados por
máis  dun  usuario,  quen  realizará  ao  finalizar  o  uso  individual  a  limpeza  e  desinfección  dos
elementos utilizados.

 O profesorado,  antes  e  ao   rematar  de  utilizar  un  computador  de  uso  compartido,  limpará  a
superficie  do  teclado,  do  rato  e  da  pantalla  cun  pano  de  papel  empapado  nunha  solución
desinfectante.

 En todas as aulas dotadas con equipamento informático, disporase dunha solución desinfectante
coa que o alumnado desinfectará o equipo que vaia utilizar. 

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

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

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

 No caso de que unha persoa con síntomas sexa illada por presentar síntomas durante a xornada
lectiva, realizarase a debida limpeza e ventilación do espazo onde se levou a cabo o illamento
preventivo, logo de que esa persoa abandone o centro educativo.

19. Distribución horaria do persoal de limpeza  

 Traballan no centro catro persoas a tempo completo.
 Unha limpadora vén en quenda de mañá: de 08:00 ás 15:30 horas.
 As outras tres persoas veñen en quenda de tarde: 14:00 a 21.30 horas

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

 É obrigatorio usar máscara de protección en todo caso.
 O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado, aínda que non se prohibe para as persoas

que voluntariamente as usen.
 O uso de luvas, no caso do persoal de limpeza, é obrigatorio.
 Instrumental específico COVID-19 para limpeza: sulfatadoras de hipoclorito rebaixado ao 1:50,

xeles e  produtos con  alto  poder  desinfectante  para chans,  superficies e  elementos sensíbeis
(pomos, pasamáns, portas, papeleiras, computadores, teléfonos, percheiros, billas, pulsadores de
cisternas, etc.).

 Sistemas de protección: máscaras cirúrxicas e máscaras FFP2, luvas e pantallas protectoras.
 Revisión diaria das existencias para proceder á súa reposición.

21. Cadro de control de limpeza dos aseos  

 Disporase dun cadro onde se anotará a hora da última limpeza e desinfección dos aseos e o nome
da persoa que fixo tal servizo.

 Os aseos limparanse tres veces ao día: despois de cada recreo, e pola tarde.
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22. Checklist para anotar as ventilacións das aulas  

 Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos
15 minutos ao inicio e ao final da xornada, durante a totalidade dos recreos, cando menos  5 minutos
entre clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos durante a duración destas. As portas
das aulas deberán permanecer sempre abertas, coas ventás abertas para favorecer a circulación
de aire e, especialmente se as ventás se atopan pechadas. As ventás dos corredores deberán
permanecer abertas para facilitar a ventilación.

 Cando persoal  docente preste  asistencia  no mesmo espazo con diferente   alumnado de xeito
consecutivo (orientador, profesorado especialista, etc.), ventilarase a aula ou sala polo menos 15
minutos logo de cada sesión.

 Como norma xeral  manteranse as xanelas sempre abertas, e en calquera caso o maior tempo
posíble en función das condicións meteorolóxicas. 

 Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de recirculación do
aire interior. 

 Cada docente apuntará nun cadro, que estará na mesa do profesorado, o intervalo horario durante
o cal se fixo a ventilación.

 Ese cadro recollerá os intervalos horarios de cada período lectivo e os nomes do persoal docente
que impartan clase e que asinará onde corresponda. 

23. Espazos para a xestión de residuos  

 Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de mans ou para o
cumprimento da etiqueta respiratoria serán refugados en papeleiras ou colectores con bolsa e
protexidos con tapa e accionados por pedal. Hai un en cada aula e espazo do centro (vestíbulos,
patios de recreo)

 Todo o 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).

 No caso de que unha persoa do alumnado ou traballadoress presente síntomas mentres se atopa
no instituto, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados por
ela. Esa bolsa de lixo será extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo con peche, para o seu
depósito na fracción resto. Farase a debida limpeza e ventilación do espazo onde se levou a cabo o
illamento preventivo, logo de que a persoa que presentou síntomas durante a xornada lectiva teña
abandonado o instituto.

Material de protección

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

 O material consta de: máscaras, pantallas e luvas; dispensadores de mesa, xeles hidroalcohólicos
e panos desbotábeis para as aulas e dependencias de uso do alumnado; xeles hidroalcohólicos en
despachos, bedelaría e zonas exclusivas do profesorado; un termómetro de distancia, custodiado
en secretaría; un medidor de CO2, custodiado en secretaría.

 O rexistro-inventario corresponde ao equipo Covid en colaboración coa secretaría do centro, e o
persoal non docente. Este documento gárdase en secretaría.

 Na xestión económica do centro, nas facturas correspondentes ao material de prevención fronte á
covid-19 farase constar este epígrafe para poder coñecer facilmente o seu montante exacto.

25. Sistema de compras do material de protección    

 Segundo a oferta máis competitiva, a calidade e a eficiencia na subministración.
 Posibilidade de cotexar prezos e produtos con outras empresas.
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26. Distribución, entrega e reposición do material 

 Chegada dos produtos, recepción por parte do persoal subalterno, con información ao equipo covid
e á secretaría do centro.

 Almacenamento en almacén de produtos Covid-19, habilitado a tal fin. Parte do xel hidroalcohólic
almacénase no almacén de reactivos.

 Distribución de máscaras por parte do equipo covid-19 e a secretaría do centro entre os membros
da  comunidade  educativa  que  as  necesitasen:  limpadoras,  equipo  docente  e  non  docente,
excepcionalmente  alumnado.  Estímase  que  arredor  do  5%  do  alumnado  pode  necesitar  esta
reposición.

 O persoal de limpeza encargarase de repor nas súas zonas os produtos necesarios (xeles, panos
desbotábeis  e  dispensadores).  De  ser  preciso  repor  material  durante  o  período  lectivo,  está
encargado da súa subministración o persoal subalterno.

 Revisión diaria das existencias para proceder á súa reposición.

Xestión dos gromos

27. Medidas 

 No contexto deste protocolo, considerarase gromo nun centro educativo a calquera agrupación de
3 ou mais casos con infección activa nos que se establecese un vinculo epidemiolóxico, sendo
sinónimo  de  abrocho  ou  brote.  Tendo  en  conta  a  importante  variabilidade  entre  as  diferentes
situacións, sempre que se detecten 3 casos ou mais nun centro escolar nun período corto de tempo
(menos de 14 días entre o primeiro e o último caso) deberá realizarse unha valoración da situación
por parte das autoridades sanitarias. Será o persoal da CSC quen faga esta notificación e decida
co  persoal  da  XT de  Sanidade  ou  do  SAEG se  é  necesario  levar  a  cabo  algunha  actuación
extraordinaria. 

 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 convivir ou ter contacto estreito con algunha persoa
diagnosticada de Covid-19. Tampouco acudirán aos centros as persoas en espera de resultado de
PCR por sospeita clínica. 

 Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou profesional) que
se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que
se confirme o resultado. Ademais, os conviventes que non dispoñan dunha pauta de vacinación
completa e tampouco foran diagnosticados da COVID-19 nos últimos 6 meses deberán seguir as
indicacións  do  Protocolo  de  vixilancia  e  control  epidemiolóxico  fronte  ao  virus  SARS-CoV-  2
(Covid19) no ámbito educativo non universitario de Galicia e absterse de asistir ao centro educativo
ata que se resolva a situación do caso sospeitoso. 

 O alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva serán considerados contactos
estreitos, excepto que a Central de Seguimento de Contactos lles indique o contrario. Tendo en
conta isto, as persoas conviventes do caso positivo que estean vacinadas coa pauta completa ou
aquelas que fosen diagnosticadas da COVID nos últimos 6 meses poderán acudir tanto á escola
como ao seu posto de traballo, extremando sempre as medidas de prevención. Pola contra, os
conviventes  que  non  dispoñan  dunha  pauta  de  vacinación  completa  e  tampouco  foran
diagnosticados da COVID-19 nos últimos 6 meses deberán absterse de asistir ao centro educativo
e esperar as indicacións da Central de Seguimento de Contactos en corentena 

 Diante dun suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a desenvolver síntomas
compatibles con Covid-19 no centro educativo as medidas de prevención e control levaranse a
cabo en base ao Protocolo  de vixilancia  e  control  epidemiolóxico fronte  ao virus SARS-CoV-2
(Covid-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia. 

 En virtude das mesmas a persoa con síntomas levarase a un espazo separado de uso individual (v.
Punto 3), colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que
quede ao seu coidado, e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado, que deberá
recollela á maior brevidade posible. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade



IES Arcebispo Xelmírez II
Irmandiños 15, 15704 Santiago de Compostela

 881867055  ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez2/ 

respiratoria chamarase ao 061. 
 A persoa con síntomas abandonará o centro protexida por unha máscara cirúrxica,  e ela ou a

persoa responsable (no caso de menores de idade) deberá chamar ao seu centro de saúde de
Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS, e seguir as
súas instrucións.

 De confirmarse o caso, o equipo Covid do centro educativo incluirá á rede de contactos a través da
aplicación “EduCovid” para a identificación por parte da Autoridade Sanitaria. 

 Tras a aparición dun caso confirmado da COVID-19 19 seguiranse as instrucións da autoridade
sanitaria.

Escenarios no suposto dos gromos
 A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun grupo

determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou de varias aulas, dun nivel
educativo ou do instituto na súa totalidade, de conformidade co previsto no Protocolo de vixilancia e control
epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 (Covid-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia, cos seguintes
supostos: , cos seguintes supostos: 
 Tendo  en  conta  que  segundo  o  criterio  epidemiolóxico  considerase  contacto  estreito  a

calquera persoa do centro que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia de
menos de 2 metros (<2m) do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar  a
máscara, os contactos serán determinados polo responsable COVID coa axuda da CSC ou
XT de Sanidade, segundo os protocolos vixentes en cada momento. 

 Tanto  as  persoas  que  teñan  diagnóstico  confirmado  como  aquelas  determinadas  como
contacto estreito seguirán as indicacións da Central de Seguimento de Contactos para o seu
caso concreto de acordo co Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus
SARS-CoV-1  (Covid-19)  no  ámbito  educativo  non  universitario  de  Galicia
(http://coronavirus.sergas.gal ) . 

 En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e niveis
educativos  afectados  a  Autoridade  Sanitaria  poderá  acordar  a  medida  de  corentena  da
totalidade  das  persoas  que  conforman unha aula,  das  que  conforman un  nivel  educativo
completo  onde teña  xurdido  o  gromo ou,  de  ser  o  caso,  da  totalidade  das  persoas  que
integran un centro educativo. 

 A aparición  dun  contaxio  sospeitoso  con  posterior  confirmación  é  un  suposto  de  declaración
obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de
polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 10 días a todas as
persoas que teñan a consideración de contacto estreito de conformidade coas indicacións das
autoridades sanitarias. 

 A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de Continxencia ante
peches. 

 Finalizado  o  período  de  illamento/corentena  das  persoas  que  conforman  unha  aula,  nivel
educativo ou centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial.
O Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se
iniciará o retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro. 

28. Responsable das comunicacións das incidencias ás autoridades sanitaria e
educativa     

 A directora comunicaralles as incidencias ás autoridades sanitarias e educativas. Na súa ausencia
farao calquera membro do equipo COVID-19, ou,  no seu defecto,  calquera membro do equipo
directivo.

 V. punto 10.
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Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

29. Procedemento de solicitudes 

 De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado, as persoas vulnerábeis á
COVID-19 traballarán, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, mantendo
as medidas de protección de forma rigorosa.

 O Servizo de  Prevención  de  Riscos  Laborais  deberá  avaliar  a  existencia  de  traballadores
especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir  un informe sobre as medidas de
prevención,  adaptación e protección necesarias,  seguindo o establecido no Procedemento de
actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2.

 O profesorado que queira solicitar o recoñecemento da súa vulnerabilidade deberá entregarlle á
dirección do instituto, debidamente cuberto e asinado, o anexo XII do protocolo de adaptación ao
contexto da COVID-19 nos centros non universitarios de Galicia para o curso 2021-2022. 

 A dirección, logo de cubrir o anexo XIII do devandito protocolo, enviaralle a solicitude á Xefatura
Territorial da Coruña, solicitando, de ser o caso, persoa substituta.

Medidas de carácter organizativo

30. Entradas e saídas 

 Á entrada e saída do centro todas as persoas (persoal, familias, alumnado e visitantes) deberán
realizar   hixiene  de  mans  con  verificación  visual  do  seu  correcto  cumprimento.  No  caso  do
alumnado verificarase polo  profesorado a realización unha vez  sentados na aula  mediante  a
formulación de preguntas.

 Haberá  dispensadores  de  xel  hidroalcohólico  en  tódalas  entradas  ao  centro,  así  como  nas
entradas das aulas.

 A hixiene de mans realizarase cando menos 5 veces ao longo da xornada, particularmente na
entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer e sempre despois
de ir ao aseo. 

 A fin  de  evitar  aglomeracións,  establécense  diferentes  portas  de  entrada  e  saída  segundo a
localización das aulas, tal como se especifica no seguinte apartado 31.

 Co mesma finalidade, e para facilitar a incorporación gradual do alumnado, permítese a entrada
do alumnado á aula  que teña asignada a partir  das 08:15,  hora  a  partir  da cal  o  alumnado
transportado pode abandonar os autobuses.

 Dada  a  escaseza  de  docentes  que  permita  cubrir  gardas  de  entrada  e  saída,  lpídese  ao
profesorado estar nas aulas 10 minutos antes de empezar as clases. 

 Para a saída do centro, o profesorado dedicará os últimos minutos de clase a asegurarase que
todo o alumnado ten recollido o material e está listo para abandonar a aula ordenadamente e
respectando a distancia de seguridade.,

 Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións ou xogando nos espazos
comúns do instituto, polo que se regularán as saídas directamente ao exterior do recinto.

 En consecuencia, o profesorado que teña clase a última hora acompañará ao alumnado da aula
ata a saída do recinto escolar para garantir a orde e o respecto dos sentidos de circulación e da
distancia de seguridade, sen aglomeracións.  

 Con carácter xeral, e agás razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, ou
cando a presenza sexa requirida polo propio instituto, non se permite a entrada dos proxenitores
ou titores/as legais. No suposto de atención presencial ás familias, fixarase para cada caso un
horario non coincidente cos horarios de entrada e saída nin con cambios de clase ou recreos (v.
puntos 14 e 15).
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PLANO CON SENTIDOS DE CIRCULACIÓN NA PLANTA BAIXA
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PLANO CON SENTIDOS DE CIRCULACIÓN NO PRIMEIRO ANDAR



IES Arcebispo Xelmírez II
Irmandiños 15, 15704 Santiago de Compostela

 881867055  ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez2/ 

PLANOS CON SENTIDO DE CIRCULACIÓN NO SEGUNDO ANDAR
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31. Portas de entrada e saída e circulacións no instituto

 As entradas e saídas faranse en función da aula ocupada:
-o alumnado cuxa aula de referencia está situada na metade frontal  do edificio entrarán pola
fachada principal
-o alumnado cuxa aula de referencia está situada na metade posterior do edificio entrarán pola
porta de emerxencia situada na fachada posterior do edificio, accedendo a ela polo lateral  do
mesmo
-o alumnado con clase na antiga sala de usos múltiples (actual sala de vídeo), na aula de música
ou no espazo Maker accederán pola lateral do edificio.
-na aula de usos múltiples (salón de actos),  utilizarase a entrada pola porta emerxencia se a
actividade empeza a primeira hora ou despois dun recreo. A saída efectuarase pola mesma porta
de emerxencia se o fin da actividade coincide co inicio do recreo ou ao final da xornada lectiva. O
alumnado que acuda ao salón de actos desde a sala de vídeo, a aula de música, o taller de
tecnoloxía ou o espazoMaker, accederá ao salón de actos pola porta de emerxencia.

 No acceso principal ao instituto habilitaranse unha porta para a entrada e outra para a saída. 
 En todas as entradas e saídas disporase de dispensadores de xel hidroalcohólico que permitan

realizar unha adecuada hixiene de mans.
 No  vestíbulo,  nos  corredores  e  nas  escaleiras estabeleceranse  sentidos  de  entrada  e  saída

diferentes en ambas marxes do corredor,  sinalizados con frechas, e cinta no chan dividindo a
metade do espazo. Indicarase así a circulación pola dereita de forma individual respectando a
distancia de seguridade.

 Nas aulas que dispoñan de dúas portas, unha será de entrada e outra de saída, marcadas con
letreiros.

 Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo, o profesorado velará pola orde
dos movementos e fluxos do alumnado.

 O uso do ascensor quedará limitado ás persoas que o precisen por motivos de mobilidade que, en
todo caso, deberán usar máscara. Só se permitirá que usen o ascensor dúas persoas á vez se
unha delas precisa axuda pola súa escasa mobilidade ou outra razón relacionada coa súa saúde.

32. Carteis e sinais 

 O instituto dispón de carteis informativos nas entradas,  nos corredores,  nas escaleiras e nas
zonas de recreo que advirten sobre a distancia de seguridade, a sintomatoloxía da COVID-19 e as
medidas de hixiene social e individual.

 Nas aulas e nos aseos reforzarase a información sobre a hixiene individual.
 Os carteis de uso preferente serán os subministrados pola administración autonómica ou impresa

polo propio instituto, en tamaño A3 ou superior.
 Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación doutro material nas paredes

de corredores e aulas.
 No chan colocaranse frechas direccionais e liñas de división en corredores e vestíbulo.
 Nas paredes, portas de entrada, aseos, e taboleiros de cortiza colocaranse cartaces de “sentidiño”

e instrucións.
 En todo o instituto, cando corresponda, haberá sinais de prohibición do paso ou de inutilización de

postos, con bandas cruzadas en diagonal.
 Nas  aulas  estará  sinalada  a  posición  de  cada  pupitre,  para  manter  sempre  a  distancia  de

seguridade.

33. Entrada e saída do alumnado transportado  

 O alumnado poderá abandonar o transporte  escolar desde 15 minutos antes do comezo das
clases. Sairá en fila, mantendo a distancia de seguridade, e así entrará directamente no centro
dirixíndose ás aulas.

 A saída do alumnado transportado organizarase de xeito similar á entrada: accederán ao autobús
pola porta dianteira, a fin de que o condutor verifique que realizan a hixiene de mans.

 O profesorado de garda de bus velará porque o alumnado cumpra coas distancias e o resto das
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medidas de seguridade. Na entrada, unha vez que o alumnado transportado estiver no centro,
colaborará co profesorado de garda para o correcto acceso do resto do alumnado. 

34. Profesorado encargado da vixilancia 

Profesorado de garda de entrada: dúas persoas (do equipo directivo case sempre),  apoiadas polo
profesorado que recibe ao alumnado nas aulas desde dez minutos antes de empezar as clases.
Profesorado  de  garda  de  saída:  unha  persoa  do  equipo  directivo,  apoiada  polo  profesorado  que
abandona a aula cos seus alumnos
Profesorado de garda de recreo: tres profesores para os recreos do alumnado de 1º, 2º e 3º ESO, dous
profesores para os recreos  do alumando de 4º  ESO e Bacharelato.  Esta  cantidade non se  puido
incrementar debido a que gran parte do profesorado ten o horario lectivo completo e a dispoñibilidade
de gardas é escasa..

Medidas en relación coas familias e coa ANPA

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada    

 Non existen.

36. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva   

 Toda  actividade  extraescolar  fóra  da  xornada  lectiva  dentro  do  recinto  do  instituto,
independentemente da entidade ou membro do claustro que a promova, estará condicionada á
aprobación dun protocolo que se adecuará ao establecido no anexo III deste plan.

 Dito protocolo determinará as medidas de prevención e de protección fronte á COVID-19 e fixará
con claridade as responsabilidades das persoas organizadoras ou xestoras.

 Asignaranse postos fixos ao alumnado para todo o curso escolar  co obxectivo de mellorar  de
realizar unha mellor trazabilidade dos contactos.

 

37. Xuntanzas da ANPA e do Consello Escolar 

 Seguindo as recomendacións do protocolo da Consellería, as xuntanzas serán por norma xeral tele-
máticas, evitando en todo caso aquelas que supoñan un número elevado de persoas.

 Se a ANPA desexa celebrar algunha reunión nalgún espazo do centro deberá solicitalo por escrito –
por exemplo por correo electrónico- con suficiente antelación á dirección do centro, comprometén-
dose ao cumprimento das medidas de prevención. En todo caso a reunión deberá terminar como
moi tarde media hora antes da finalización da xornada laboral do persoal de limpeza, para poder
asegurar a limpeza e desinfección do espazo utilizado e telo listo para a seguinte xornada lectiva.

38. Titorías e comunicacións coas familias 

V. puntos 15 e 16.

39. Normas para a realización de eventos  

 Os eventos só se poderán organizar de maneira excepcional.
 No caso de que algún membro da comunidade educativa desexe celebrar algún evento, deberá so-

licitalo por escrito á dirección do centro cunha antelación mínima de  1 semana, presentando un
plan concreto de actuación que inclúa as medidas de prevención a adoptar e os responsables da
súa aplicación. 

 Os eventos deportivos ou celebracións realizaranse sempre que se poida ao aire libre e de acordo
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ás mesmas condicións que os seus homólogos no ámbito comunitario.
 En calquera caso, cumpriranse estritamente as medidas de prevención, distanciamento e limitación

das capacidades máximas. Serán de aplicación con carácter xeral as medidas establecidas para
as actividades extraescolares.

Medidas para o alumnado transportado

40. Medidas 

 O capacidade máxima dos autobuses de transporte escolar será a determinada polo órgano
administrativo competente. Inicialmente poderán ser  utilizadas  todas  a  prazas  coa  obriga  do
emprego de máscara.  No caso do uso de taxis  ou VTC poderanse ocupar  todas  as prazas,
ocupando en último lugar a que está a carón do condutor.

 Evitarase o ar acondicionado. Se é inevitable, non debe recircular o ar do interior.
 Asignaránselle  asentos  fixos  ao  alumnado  para  todo  o  curso  escolar  para  unha  mellor

trazabilidade dos contactos, agás que as autoridades sanitarias restrinxan a capacidade máxima.
 Con  carácter  xeral,  cando  se  establezan  limitacións  de  capacidade  dos  vehículos, quedan

suspendidas as autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar todo o
alumnado con dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 km).

 No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo o
alumnado, o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao centro educativo, tendo
en conta que a administración adoptará as medidas para que o transporte se faga en condicións
de seguridade.

 Na  parada  dos  autobuses,  situada  na  vía  pública,  estableceranse  ringleiras  coa  suficiente
separación interpersoal, tanto á entrada como á saída.

Medidas de uso do comedor 

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

 Non existe servizo de comedor no instituto.
 Na cafetaría a capacidade máxima será a establecida pola normativa referida aos establecementos

de restauración.
 Na cafetería establecerase sistema de circulación para a recollida de bebidas e alimentos, con filas

nas que respectar a distancia de seguridade.
 A cafetería rexerase pola normativa aplicable aos establecementos de restauración.

42. Persoal colaborador

 Non hai persoal colaborador.

43. Persoal de cociña 

 Non hai persoal de cociña.
 O persoal da cafetaría suxeitarase ao previsto neste plan.

Medidas específicas para o uso doutros espazos
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44. Espazos do centro, aulas ordinarias e especiais, ximnasios, pistas cubertas,
etc.

Medidas xerais nos espazos comúns e aulas ordinarias
 En tódolos espazos do centro habilitaranse dispensadores de solución hidroalcohólica: accesos,

espazos comúns (vestíbulo), patios, aulas, aseos, cafetería. No caso das aulas, colacarase o dis-
pensador de xel hidroalcohólico cerca da porta.

 A distancia que se manterá entre postos escolares será a máxima que permita a aula, sendo como
mínimo de 1,2 m., medidos desde o centro da cadeira.

 Nas aulas de informática colocaranse mamparas de separación entre os postos escolares que non
permitan manter a distancia de 1,2 m, respectándose o mínimo de 1 m.

 Velarase porque se realice unha adecuada hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das
mans con auga e xabón ou con xel hidroalcohólico. O lavado realizarase cando menos 5 veces ao
longo da xornada, particularmente ao entrar e ao saír do instituto, antes e despois do recreo, antes
e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo.

 Cada vez que se use material da aula compartido coidarase a hixiene correcta das mans antes e
despois do uso.

 O alumnado non compartirá o material de uso propio (bolígrafo, lapis, goma, regra, calculadora,
etc.). No pupitre hai espazo para gardar o material propio, de xeito que non poida ser manipulado
por outros compañeiros. Recoméndase ao alumnado que cada quen teña o seu material gardado
en contedores propios como estoxos ou semellantes e na medida do posible todo rotulado co seu
nome.

 Nas perchas a roupa e outro material colocarase individualmente.
 Ao tusir ou esbirrar cómpre tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha pa -

peleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre afastándose das persoas.
 Extremarase a orde nos postos de traballo e nas mesas da aula, facendo a limpeza e desinfección es-

tabelecidas neste plan. Antes do inicio de curso realizarase unha limpeza e desinfección xeral do
centro e do mobiliario.

 Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou material de oficina)
deberán ser usados só pola persoa titular do posto, e de non ser posible, o novo usuario realizará
unha correcta hixiene de mans antes do seu uso. As xanelas, portas, persianas, contras, dispositi -
vos de funcionamento da iluminación, os proxectores e restantes ferramentas pedagóxicas serán
unicamente usadas polo profesorado ou polo persoal non docente, coas medidas de seguridade e
hixiene que procedan.

 Cada docente limpará a mesa, o computador e o material empregado ao entrar na aula.
 Se unha persoa presta asistencia no mesmo espazo con diferente alumnado de maneira consecuti-

va, desinfectaranse as superficies utilizadas e ventilarase a sala un mínimo de 5 minutos tras cada
sesión garantindo en todo caso unha ventilación axeitada.

 Á entrada e saída da aula evitaranse as aglomeracións do alumnado e os encontros innecesarios
con alumnado doutros grupos.

 Cada cadeira e cada mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a unha persoa. Na asigna -
ción deberanse ter en conta os posíbeis problemas visuais ou de calquera outra índole que se poi-
dan ter. Como norma xeral, non se cambiará de sitio.

 Priorizaranse as tarefas individuais fronte ás colectivas. De formarse pequenos equipos garantirase
a distancia de seguridade e os seus membros serán sempre os mesmos.

 Favorecerase a entrega de actividades de maneira telemática.
 Non se aconsella o uso da biblioteca da aula.
 Entre clase e clase, o alumnado permanecerá sentado na súa cadeira sen facer ningún despraza-

mento pola aula.
 Cando o alumnado entre nunha aula que fose utilizada previamente por outro grupo, desinfectará a

parte do mobiliario que vaia utilizar. Tras a limpeza, os materiais empregados desbotaranse de xei -
to seguro. Despois, desinfectará as mans.

 Está prohibido compartir comida e bebida.
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 Ao final da xornada, o alumnado:
 Desinfectará o seu material particular.
 Desinfectará as mans.
 Deixará a mesa totalmente despexada.

 A vulneración das medidas previstas neste punto terán a consideración de condutas leves contra -
rias á convivencia, en aplicación do art. 42.a), b) e d) do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo cal
se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educati -
va en materia de convivencia escolar (DOG do 27). A reiteración na vulneración das medidas terá a
consideración de falta grave, tal como se recolle nas NOF do centro.

Consideracións específicas para a atención ao público en oficina e conserxería
 Os usuarios dos espazos de atención ao público non poderán empregar os equipos informáticos,

material de oficina ou outros materiais dos empregados públicos. No mostrador de atención ao
público na oficina hai un bolígrafo a disposición dos usuarios para poder cubrir formularios ou docu-
mentación escrita, e ao seu carón un dispensador de xel hidroalcohólico permite a obrigada hixiene
de mans previa. Diante de conserxería sitúase outro dispensador de xel hidroalcohólico para a hi -
xiene de mans previa á recepción ou entrega de documentación ou material.

 Ante o mostrador de atención ao público na oficina unha mesa garante a distancia de 1,5 m entre
usuarios e persoal, e marcas o chan indican esta distancia de seguridade.

 En conserxería e oficina existen mamparas de protección para o persoal.
Aula de usos múltiples (salón de actos)
 Para o uso adoptaranse as seguintes medidas:

- A aula será aireada, limpada e desinfectada.
- Estando os asentos en bancos fixos, utilizaranse só aqueles que permitan manter a distancia

mínima de 1,5 m.
- Sempre que sexa factible,  utilizaranse as escaleiras de emerxencia como vía de entrada e

saída.
Aulas de Debuxo/Plástica
 Haberá un panel indicativo coas normas xerais e as normas de uso e limpeza.
 O  alumnado  que  entra  na  clase  deberá  facelo  de  un  en  un  e  respectando  a  distancia  de

seguridade.
 Dentro da clase estabeleceranse direccións de entrada e saída, que se marcarán claramente. 
 Unha vez no seu posto, o alumnado non poderá moverse pola aula. No caso de ser necesario un

desprazamento (a afiar os lapis, coller auga, limpar os pinceis, etc.) farase de xeito individual e
supervisado polo profesorado.

 Tratarase  de  manter  sempre  as  distancias  máximas  posíbles  entre  os  postos  de  traballo  do
alumnado, que como mínimo serán de 1,2 m..

 Non se poderá compartir materiais como regras, compases, papeis, rotuladores, tesoiras, etc. No
caso de que algún material tivese que ser utilizado por máis dunha persoa, estará colocado nunha
mesa separada e será usado por quendas. Ademais, terá que ser desinfectado antes e despois do
seu uso (por exemplo un cutter, as tesoiras, o pegamento, etc.).

 Antes de abandonar os espazos, cadaquén terá que desinfectar o seu posto de traballo.
 A saída será de xeito gradual, individualmente e respectando a distancia de seguridade.
 Cada docente limpará a mesa, o computador e o material empregado no encerado (regra, compás,

escuadra e cartabón, etc.) antes de abandonar os espazos.
 Como en tódalas aulas prácticas, recoméndase para o profesorado o uso de bata (que deberá ser

lavada diariamente a 60º) e máscara (tipo FFP2 sen válvula). 
Laboratorios de Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química, Taller de Tecnoloxía, aula de Música.
 Respectaranse en todo momento as medidas xerais sinaladas no protocolo de adaptación ao con-

texto da COVID-19 para as aulas, extremándose os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de
uso máis compartido. 

 A hixiene de mans é obrigatoria nas entradas e saídas destes espazos.
 Ao inicio da actividade o alumnado será informado sobre as medidas e recomendacións a seguir,

coa axuda de carteis informativos sempre que sexa posible.
 No alumnado especialmente sensible as medidas a adoptar seguirán as indicacións para o alumna-

do con NEE, e en todo caso contarán coa supervisión dunha persoa acompañante/coidadora.
 As prácticas de laboratorio feitas polo alumnado reduciranse ás mínimas imprescindíbeis, priorizan-

do a realización de experiencias de cátedra e demostracións prácticas a toda a aula por parte do
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profesorado.
 Promoveranse as simulacións e as experiencias virtuais, tanto meramente expositivas como inte-

ractivas. O uso da aula virtual favorecerá este tipo de actividades.
 Nquelas prácticas de laboratorio que o departamento considere imprescindíbles, especialmente as

que afectan ao alumnado de 2º de bacharelato, evitarase a formación de grupos, priorizándose o
traballo individual e respectando as distancias de seguridade. 

 O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificaranse de xeito que a realización da prácti -
ca supoña a mínima manipulación posible, minimizando o contacto cos materiais. 

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

 O material que sexa compartido debe ser desinfectado ao inicio e ao final da actividade, para o seu
uso polo seguinte grupo ou alumno/a.

 Como en tódalas aulas prácticas, recoméndase para o profesorado o uso de bata (que deberá ser
lavada diariamente a 60º), máscara (tipo FFP2 sen válvula), luvas e pantalla facial ou gafas de pro-
teción se hai pouca distancia de seguridade co alumnado ou a actividade a realizar así o precisa.

 Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do alumnado de-
berán estar perfectamente hixienizados para o seu uso. Engadiranse equipos de protección axeita-
dos en cada caso, favorecendo cando sexa posible a utilización de materiais desbotables.

 Na aula de música evitaranse os instrumentos de vento.
Pavillón
 Usarase exclusivamente por parte do alumnado e profesorado do departamento.
 O uso da máscara é obrigatorio en todo momento.
 Non se poderá utilizar nos recreos, xa que en cada quenda estará ocupado por alumnado da outra.
 Manterase a instalación convenientemente ventilada durante a súa utilización.
 Limparanse e desinfectaranse as superficies comúns ao longo da xornada (en particular pasamáns

e pomos das portas).
 Á entrada e saída do pavillón procederase á hixiene de mans. O material será desinfectado despois

do seu uso.
 Os eventos deportivos realizaranse sempre que se poida ao aire libre e de acordo ás mesmas

condicións que os seus homólogos no ámbito comunitario.
Aulas de Informática
 Nas aulas de informática existen mamparas entre os postos nos que é imposible gardar a distancia

de 1,2 m de distancia de seguridade..
 Todos os equipos deben estar formateados e co software específico e necesario para traballar nos

distintos módulos, para evitar que o profesor teña que facer uso dos equipos do alumnado e así
evitar compartir o equipamento.

 É recomendábel o uso individualizado dos equipos. Polo tanto, en cada grupo o alumnado sempre
empregará o mesmo equipo informático e dedicaralle uns minutos á desinfección do equipamento,
da mesa e da cadeira antes de comezar a clase e ao rematala. Para iso, a aula contará con panos
desbotables e solución desinfectante.

45. Educación física

 Os días  que  teña clase de  Educación  física,  o  alumnado deben asistir  ao instituto  con roupa
apropiada para a práctica.

 Priorizarase o desenvolvemento da clase de educación física no exterior.
 O uso da máscara é obrigatorio en todo momento, a menos que a clase se desenvolva no exterior

e a actividade sexa individual a unha distancia superior a 2 m. Coidarase especialmente do uso da
máscara no pavillón.

 Como norma xeral, non se realizarán deportes de contacto nin aqueles que non permitan garantir
en todo momento a distancia interpersoal de 1,5 m.

 Evitaranse aglomeracións e garantir a distancia utilizando filas con separación, quendas de traballo,
etc. A maior intensidade e/ou velocidade de desprazamento, as distancias deben ser maiores.

 Nos deportes con material específico (bádminton, etc.) a indicación xeral é traer material propio da
casa que será para uso particular e nunca compartido. 

 No caso de usar material do centro, este será desinfectado antes e despois do seu uso, medida
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acompañada da correcta hixiene de mans. Haberá unha zona onde depositar este material antes
de ser  devolto  ao almacén, sen acceso do alumnado,  para que o profesorado constate a súa
correcta desinfección.

 Na  medida  do  posible,  sempre  que  se  traballe  en  grupo,  aínda  sen  contacto  e  mantendo  a
distancia,  facelo  en grupos estables (condición física,  xogos,  bailes,  etc.)  para,  de ser  o caso,
facilitar os rastrexos.

 A entrada no pavillón realizarase pola porta principal, suficientemente ancha, de xeito ordenado e
en fila, respectando a distancia de seguridade.

 Accederase directamente á pista sen pasar polos vestiarios e duchas que permanecerán pechados,
evitando  unha  coincidencia  masiva  sen  posibilidade  de  respectar  a  distancia  de  seguridade,
contacto con superficies, etc.

 O alumnado poderá depositar as súas pertenzas (mochilas, chaquetas, etc.) nas gradas, sen que
entren en contacto, de maneira ordenada evitando aglomeracións. Ao final da hora, cada docente
comprobará que non queden petenzas do alumnado .

 Instalaranse  dispensadores   de  xel  hidroalcohólico  nas  entradas,  coa  obriga  de  realizar  unha
correcta limpeza de mans, antes e despois da clase. 

 No pavillón estarán colocados carteis coas normas básicas de seguridade.
 Manterase en todo momento a ventilación do pavillón
 Procurarase organizar e delimitar con sinais (liñas, cadros), zonas de traballo no pavillón para os

grupos que o utilicen á vez, para manter a distancia de seguridade dentro da propia pista. Tamén
durante a realización de actividades e exercicios de carácter individual.

 Restrinxirase o acceso ás áreas exclusivas para docentes, vestiarios e o almacén de material.
 No pavillón colocaranse colectores adecuados, protexidos con tapa e accionados por pedal, para

respectar  o  protocolo  de  "usar,  embolsar,  tirar"  despois  do  uso  de  material  hixiénico,  como
máscaras ou panos.

 Os lavabos e fontes de auga do pavillón estarán cerrados para evitar contaxios. O alumnado que o
desexe  poderá  asistir  cunha  botella  de  auga  propia,  claramente  identificada  na  súa  mochila.
Prohibirase compartir a botella da auga. Para beber, o alumnado dirixirase ás portas de acceso,
para sacar a máscara ao aire libre.

 Estabelecerase unha zona limpa de traballo para o profesorado, que coincidirá co departamento. A
esta zona só terá acceso o profesorado e o persoal de limpeza autorizado.
 A dotación hixiénica do departamento debe constar, como mínimo, de:
 Dispensador de xel hidroalcohólico.
 Dispensador de papel individual.
 Limpiador  desinfectante  multiusos  de  pistola,  que  estará  baixo  supervisión  e  para  uso

exclusivo por parte do profesorado.
 Papeleira con bolsa protexidas con tapa e accionada por pedal para o departamento.

46. Cambio de aula    

 Cando o alumnado precise dun cambio de aula, deberá proceder a desinfectar o seu posto, en
caso de ter sido usado con anterioridade. 

 Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. No
caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que finalice a súa
clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado. 

 A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. Agardarán polo/a
profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade, evitándose
a formación de aglomeracións de alumnado. 

 Se houbese outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes
de  entrar.  Entrarase  gardando  a  distancia  evitando  que  se  formen  agrupacións  de  alumnado
durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 

 Nas aulas con dúas portas, unha será de entrada e outra de saída, a fin de evitar o contacto entre
grupos distintos.
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47. Biblioteca   

 Pola necesidade de manter a distancia de seguridade entre postos escolares, o local da biblioteca
convértese en aula dun grupo numeroso de 1º de bacharelato.. 

 A solicitude de préstamo de libros ou outro material realizarase a través dun buzón de peticións ou
por correo electrónico. Estableceranse dous días á semana nos que poder recoller e devolver os
préstamos.

 A biblioteca escolar seguirá sendo centro de actividades e proxectos de innovación didáctica, pro-
curando minimizar o impacto negativo da súa conversión en aula.

48. Aseos 

 O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior ao 50% do seu aforo.  O
alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 

 O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado unicamente
poderá usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro. 

 O persoal docente e non docente empregará os aseos situados na área do profesorado, evitando
utilizar en todo caso os aseos destinados ao alumnado.

 En caso de alumnado que necesite acompañamento no aseo o persoal coidador deberá portar as
proteccións individuais axeitadas.

 Manterase unha correcta ventilación dos cuartos de baño durante toda a xornada escolar.
 Realizarase un lavado de mans meticuloso despois de ir ao aseo (polo menos 40 segundos con

auga e xabón ou 20 segundos con xel hidroalcohólico. Usarase auga e xabón se as mans están
visiblemente sucias).

 Nos aseos haberá portapanos desbotables e dispensadores de xabón.
 Porase información nas portas dos aseos indicando o capacidade máxima e as normas de uso do

baño e a correcta hixiene de mans.
 Nos aseos haberá papeleiras con bolsa protexidas con tapa e accionadas por pedal. 
 Garantirase a  hixiene dos  aseos durante toda a xornada escolar,  extremando a frecuencia  na

hixiene e desinfección mediante a reiterada limpeza das dependencias, tal e como se indica no
punto 19.

 Durante os recreos un docente de garda vixiará o mantemento da orde nos aseos e o respecto das
normas. 

Medidas especiais para os recreos

49. Horarios e espazos

 Estabeleceranse recreos diferenciados: 
 Para os grupos de 1º, 2º e 3º da ESO: dous recreos de 20 minutos (de 10.10 a 10.30 horas e

de 12.10 a 12.30 horas).
 Para os grupos de 4º de ESO e do bacharelato: dous recreos de  20 minutos  (de 11.00 a

11.20 horas e de 13.00 a 13.20 horas).
 Calculadas a capacidade máxima, a dispoñibilidade de espazos e as necesidades dos grupos,

establécese  a  seguinte  distribución  de  espazos  por  nivel,  a  fin  de  minimizar  concentracións
elevadas de alumnado nas dependencias do centro e garantir a distancia interpersoal de 1,5 m:
- 1º ESO: patio dianteiro
- 2º ESO: patio interior
- 3º ESO: patio de columnas
- 4º ESO: patio de columnas
- 1º BAC: patio interior
- 2º BAC: patio dianteiro
Estes espazos contan con algún sector cuberto (o patio de columnas está todo el cuberto) onde
poder comer en caso de chuvia, polo que con carácter xenérico non se poderá comer no vestíbulo
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nin nos corredores, a fin de evitar a presenza de grupos grandes de persoas sen máscara en
espazos interiores.

 Ante condicións  climatolóxicas  adversas,  a  fin  de evitar  aglomeracións  nos  espazos cubertos
(vestíbulo), en cada quenda de recreo un dos niveis quedará na aula, rotándose entre os tres
niveis que conforman a quenda.

 Realizarase un lavado de mans meticuloso antes e despois do recreo (polo menos 40 segundos
con auga e xabón ou 20 segundos con xel hidroalcohólico. Usarase auga e xabón se as mans
están visiblemente sucias)

 Poderán compartirse obxectos coas medidas de hixiene necesarias.
 O alumnado de bacharelato que conte coa autorización escrita dos adultos responsables poderá

abandonar o centro nos períodos de lecer conforme á Rsolución do 10 de setembro de 2021 pola
que se ditan instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como
consecuencia da pandemia da covid-19. 

50. Profesorado de vixilancia

 Segundo o protocolo da Consellería, nos recreos extremarase a vixilancia do alumnado, reforzan-
do, se fose preciso, a presenza de profesorado. Na práctica, a escasa dispoñibilidade de horas
para esta tarefa limita as gardas a tres docentes na primeira quenda e dous na segunda..

Medidas especificas para uso dos laboratorios e dos talleres

53. Medidas específicas para uso de laboratorios e talleres de FP   

Non existen ensinanzas de FP.

Medidas especificas para o alumnado con NEE

54. Medidas 

 Con  carácter  xeral,  no  caso  da  atención  á  diversidade,  mantéñense  as  catro  medidas
fundamentais  na  prevención  do  coronavirus:  uso  de  máscara  de  protección,  incremento  da
hixiene de mans ata un mínimo de 5 veces ao día, manter a distancia física establecida de forma
xenérica, e potenciación da ventilación dos espazos pechados.

 Todo o alumnado do centro está en disposición de usar máscara, e é consciente das normas e
móstrase capaz de respectalas.  Con todo, haberá unha supervisión específica consistente en
vixiar que cumpren coas normas, en particular na entrada e saída, nos desprazamentos e nos
recreos.

 Os alumnos que precisan de coidadora contarán co seu acompañamento nas entradas e saídas, e
a súa supervisión nos recreos. Estes alumnos están autorizados a abandonar o centro uns minutos
antes que os seus compañeiros, acompañados pola coidadora.

 O alumno que está no programa de Alerta Escolar por diabetes está autorizado a comer en clase
cando o precise.

 O centro non conta con Unidades de Educación Especial, nin ten alumnado en escolarización com-
binada.

55. Medidas e tarefas. Seguimento 

As medidas son as especificadas no apartado anterior. Serán obxecto de seguimento continuo para a
súa adaptación a cada circunstancia, por parte do equipo covid..
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Previsións específicas para o profesorado

56. Medidas 

 Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplar no cumprimento das medidas de pro-
tección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase calquera contido para incul-
car no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do
cumprimento das normas.

 O profesorado terá ao seu dispor, dotado polo centro, material de hixiene composto por panos des-
botables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico, que usará en cada cambio de aula e na lim-
peza da súa mesa e cadeira.

 En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do mate-
rial de uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as medidas hixiéni-
cas e de seguridade ao alumnado.

 Evitarase o desprazamento do alumnado dentro da aula aínda que si se permitirá levantarse para
realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do posto esco-
lar.

 Nas reunións de titorías serán prioritariamente non presenciais, mediante viideochamada ou teléfo-
no. De seren presenciais, seguiranse as normas de prevención e seguridade.

 As reunións de claustro e as sesións de avaliación serán prioritariamente telemáticas. En caso de
realizarse presencialmente, cumpriranse as normas de protección(separación de 1,5 m, ventilación,
máscara,  hixiene de mans) e aforo dos locais.

 As reunións dos departamentos realizaranse telemática ou presencialmente, debendo respectarse
neste caso as normas de protección, a capacidade máxima dos espazos e a distancia de segurida -
de. 

 Na sala de profesorado e nos departamentos, a capacidade máxima vén determinada polo mante-
mento da distancia de seguridade de 1,5 m e marcaranse os espazos susceptíbeis de utilización.
Lémbrase a necesidade de hixienizar en cada cambio o lugar que se ocupe e os elementos de uso
común (teclados, pantallas, impresora, etc.).

 O aforo da sala do profesorado é de 21 persoas.
 Recomendacións xerais do uso da sala do profesorado:

- As cadeiras arredor das mesas deben situarse de xeito que cumpren a distancia de seguridade.
- Cando unha/un docente ocupe un espazo ocupado anteriormente por outra persoa, procederá

á desinfección das superficies utilizadas mediante o limpador desinfectante multiúsos de pistola
e papel desbotable, e despois desinfectará as mans. O mesmo procedemento valerá para o
uso dos ratos e dos teclados dos computadores.

- Fomentarase que o profesorado tamén ocupe outras áreas do instituto, especialmente durante
os recreos.

- Evitaranse as reunións na sala de profesorado.
- As xanelas e a porta permanecerán abertas sempre que sexa posible, para favorecer a ventila-

ción.
- O profesorado evitará compartir material.
- Non se deixarán obxectos no chan ou sobre outras superficies que poidan estar infectadas, e

en ningún caso sobre a mesa.
- Non haberá contacto co alumnado na sala do profesorado.
- Desinfectaranse as mans antes de entrar e saír da sala de profesorado.
- Ao rematar o seu uso, as mesas da sala do profesorado deben quedar totalmente despexadas.
- Ao final da xornada, extremarase a limpeza, especialmente naquelas zonas de máis uso.

57. Órganos colexiados    

 As reunións dos órganos colexiados -claustro, consello escolar, CCP- serán preferentemente tele-
máticas. 

 En caso de que se celebre algunha sesión presencial, terá lugar en espazos que permitan manter a
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distancia de seguridade de 1,5  (preferentemente a sala de usos múltiples), e sempre mantendo as
normas de prevención (ventilación, máscara, hixiene de mans). 

 De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime xurídico
do sector público, os órganos colexiados poderanse constituír, convocar, celebrar a súas sesións,
adoptar acordos e remitir actas a distancia. Nas sesións que se celebren a distancia deben garan-
tirse a identidade de cada membro que participen, o contido das súas manifestacións e o sentido
do seu voto. Para estes efectos, considérase validamente emitido o voto formalizado na propia se-
sión da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico.  Agás nos casos en que resulte im-
posíbel  pola necesidade de cumprir  prazos perentorios, as convocatorias seranlles remitidas ás
persoas integrantes do órgano colexiado a través de medios electrónicos, facendo constar a orde
do día, a documentación e un documento onde formalizar para cada un dos puntos por separado o
sentido das votacións.

Medidas de carácter formativo e pedagóxico

58. Formación en educación en saúde     

 O Departamento de Orientación traballará de forma coordinada coas titoras e titores para que, a
través do plan de acción titorial, leven a cabo actividades formativas relacionadas coas normas
sanitarias, cos hábitos saudables (descanso, alimentación, deporte) ou con outros temas, como a
educación emocional ou a xestión da ansiedade.

 Nas materias de Promoción de Estilos de Vida Saudable, Educación Física e Bioloxía e Xeoloxía
fomentaranse os hábitos saudables, con particular atención ás normas de prevención da pandemia.

 As actividades do Plan Proxecta abordarán igualmente a educación en saúde.
 Todo o profesorado fará un traballo transversal en todas as materias, onde se poida ampliar o coñe-

cemento sobre as pandemias e concienciar ao alumnado na súa dimensión social e o impacto co-
lectivo do comportamento individual.

 O equipo COVID-19 impulsará a formación do profesorado e das familias na prevención fronte a
Covid-19. 

 O centro informará a todos os membros da comunidade educativa sobre as medidas de prevención
da transmisión da infección, destacando:
- o correcto uso da máscara, o xeito de poñela e sacala, e de ser o caso de gardala puntualmente,
así como dos protocolos de substitución e lavado.
- evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.
- usar panos refugables para eliminar secrecións respiratorias, tiralos despois a unha papeleira con
bolsa, tapa e pedal, e facer unha posterior hixiene de mans (con xel hidroalcohólico 20 segundos
ou auga e xabón 40 segundos, opción esta que usar se as mans están visiblemente sucias).
- realizar frecuente hixiene de mans, polo menos 5 veces ao longo da xorrnada, particularmente na
entrada e saída do centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer e sempre despois
de ir ao aseo. Tamén é precisa unha correcta hixiene de mans despois de tusir ou esbirrar, e cada
vez que  se use material compartido.
- a importancia da ventilación dos espazos.
- a necesidade dunha correcta hixiene respiratoria: ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun
pano de papel que se desbotará nunha papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóba-
do e sempre afastándose do resto das persoas.

59. Difusión das medidas de prevención e protección 

 Para a difusión das medidas de prevención e protección entre o alumnado utilizaranse os carteis e
os sinais achegados pola administración, o monitor instalado no vestíbulo, e as actividades sinala-
das no apartado anterior.

 Para a difusión das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e Educación
utilizaranse as seguintes canles: se afectan ao profesorado, faranse chegar por correo corporativo
e/ou serán comunicadas en claustro; se afectan ao alumnado, será a persoa titora a encargada da
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súa difusión, en colaboración co equipo covid e o equipo directivo; se precisan ser comunicadas ás
familias, utilizarase AbalarMobil, a páxina web do centro, notificacións entregadas ao alumnado ou
se é preciso, comunicación telefónica. 

 O centro está aberto á  desenvolver as actividades de prevención e protección que propoña o centro de
saúde de referencia. 

 A comezos de curso, o centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de recepción
da información, aos pais, nais e outras figuras parentais, ou ao alumnado maior de idade, de que o
alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro educativo.

60. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais  xa

 Luis Saéz Abuín, coordinador da páxina web e aulas virtuais.
 José Antonio Ferreira Lence: coordinador do grupo TIC
 Moisés Iglesias González: membro do grupo TIC, xefe de estudos.

61. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso”

 Todo o alumnado será recibido pola dirección do centro, que presentará as medidas básicas que se
deben respectar ao longo do curso. 

 O profesorado titor recibirá o alumnado o primeiro día, incidindo nas medidas extraordinarias deste
curso, tomando contacto coa situación de cada estudante.

 O profesorado titor fará chegar ás familias a través do alumnado a declaración responsable que os
seus responsables legais deberán devolver asinada.

 O profesorado titor verificará a información recollida no momento da matrícula sobre os medios do
alumnado para afrontar unha eventual suspensión da actividade lectiva presencial. Trasladará esta
información ao equipo covid e á xefatura de estudos.

 Nos primeiros días do curso,  equipo directivo e titores terán reunións virtuais coas familias do
alumnado.

 Nos primeiros días de curso,  o  profesorado presentará as súas aulas virtuais  e ofrecerá unha
formación básica para acceder á aula virtual do instituto e utilizar a videoconferencia.

 Os equipo docentes adoptarán as medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno
desenvolvemento de todo o alumnado, a partir dos informes do curso pasado e da avaliación inicial.

62. Difusión do plan 

A dirección do centro enviará este plan ás autoridades educativas a través da inspección educativa, e
estará dispoñible no sitio web do instituto: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez2/     para
o seu coñecemento por tódolos membros da comunidade educativa.
O claustro de profesorado e o consello escolar serán informados deste plan.
Xunto con este plan difundirase o Plan de continxencia e o Protocolo para actividades extraescolares e
complementarias.
Este plan é un documento dinámico, suxeito a revisión continua segundo a evolución da pandemia, os
protocolos vixentes en cada momento, e a situación observada no propio centro.

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez2/
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ANEXO I ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas
clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas non
se debe acudir ao centro, e solicitarase  consulta médica.

Presentou nos últimos días? SI NON

Síntomas respiratorios
Febre maior de 37,5 ºC.

Tose seca

Dificultade respiratoria

Outros síntomas

Fatiga severa (cansazo)

Dor muscular

Falta de olfacto

Falta de gusto

Diarrea

SI NON

Conviviu nos últimos dez 
días?

Cunha persoa con positivo confirmado en 
covid-19?
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ANEXO II:  PLAN DE CONTINXENCIA 

O Plan de Continxencia do centro educativo IES Arcebispo Xelmírez II ten por
finalidade establecer os procesos para o reinicio da actividade académica
presencial no caso de que se teña interrompido a suspensión da actividade lectiva
como consecuencia da aparición dun gromo que supoña o cese da actividade presencial
nunha aula, nunha etapa educativa ou no centro.

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO

1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que
teñan síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles aos que así lle lo indique a
CSC de acordo co Protocolo de Vixilancia e Control Epidemiolóxico fronte ao virus SARS-
CoV-2  (COVID-19  no  ámbito  educativo  non  universitario  de  Galicia
(http;//coronavirus.sergas.gal) .

2. Diante dunha persoa que desenvolva síntomas compatibles con COVID-19 no
centro educativo seguirase o protocolo de actuación do centro previamente elaborado:

• Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid destinada ao
efecto ata a recollida por parte da familia. Esta disporá de adecuada ventilación,
xel hidroalcohólico e papeleira con tapa de pedal. Será necesario contactar
coa persoa responsable do manexo da Covid-19 no centro educativo e cos
familiares ou titores legais.

• A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de
protección adecuado:

◦ máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva.

◦ de forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a teña
unha exención para o uso da máscara por xustificación médica, a persoa
acompañante usará máscara FFP2 sen válvula (KN95), ademais dunha bata
desbotable e  opcionalmente pantalla facial . Na eventualidade de que
non houbese dispoñibilidade de máscaras KN95, poderá utilizarse unha
máscara cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da utilización da pantalla.

Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa Covid-19,
os restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa traballadora do centro
educativo de preferencia nun lugar cuberto exterior ao edificio ou noutro lugar
interior coa ventilación adecuada. A persoa que utilice a FFP2 deberá estar
formada na utilización dos equipos de protección individual e no seu refugallo.

O centro contará cun stock deste material para as situacións nas que se requira
para a atención dun caso sospeitoso.

3. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase
ao 061. A persoa que inicie síntomas debe abandonar o centro protexida por máscara,
e logo seguir as instrucións do seu centro de saúde ata que a súa situación médica sexa
valorada por un profesional sanitario.

4. No suposto da aparición dun caso, nun centro educativo tanto sexa do alumnado,
profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19,
a petición dos servizos de saúde a través de EduCOVID, incluirá na aplicación
informática a información prevista do eventual afectado/a relativa aos contactos estreitos,
dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen sexa persoa
próxima vencellada ao centro educativo.

5. 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
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diagnóstico.

6. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións do
CSC e, en caso de gromos, da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que teña que
estar illada unha parte do centro (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento
do resto da forma habitual en función do número de contactos identificados en cada
gromo.

7. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación
determinará en cada caso o número de persoal e alumnado afectado e a duración das
medidas de corentena, o que se comunicará ao equipo COVID do centro para a súa
comunicación á comunidade educativa, sen prexuízo da información que sexa
facilitada pola autoridade sanitaria.

8. A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche
dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade.

9. A aparición dun caso sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración
obrigatoria.

10. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas
no protocolo de adaptación ao contexto covid-19 nos centros de ensino non universitario de
Galicia  para  o  curso  2021-2022,  na  resolución  que  se  dite  aos  efectos  do  Plan  de
Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos
centros de ensino non universitario sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma
de Galicia para o curso 2021-2022 así como para a elaboración de horarios nos centros
docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso
2021-2022 para o desenvolvemento de ensino a distancia en períodos de peche de aulas ou
centros como consecuencia da pandemia da Covid-19, relativas ao ensino a distancia.

ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

11. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario  do alumnado
preferentemente a través da aula virtual de cada grupo.  O profesorado realizará o
seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a
través dos contidos  dispoñibles ben achegados polo profesorado ou ben os que
poña a disposición a Consellería. Igualmente o profesorado poderá poñer tarefas ao
alumnado que reforcen o contido da materia ou a avaliación continua da mesma.

12. No momento de formalizar a matrícula identificarase o alumnado que teña dificultades
de conexión o falla de equipamento.  Nos primeiros  días de curso as  persoas titoras de
grupo verificarán esta información, que manterán actualizada en todo momento, trasladándoa
á dirección do centro,  á xefatura do estudos e  ao equipo covid,  para poder adoptar as
medidas oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada  por
medios telemáticos.

13.  Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva  presencial a
Consellería poderá adoptar as medidas oportunas en  relación cos períodos
ordinarios de avaliación do alumnado cando coincidan co tempo de suspensión.

14. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro  educativo ten
previstas as seguintes medidas:

-Confirmar a dispoñibilidade de medios informáticos por parte do alumnado, segundo
o establecido no punto 13 deste plan de continxencia. Esta comprobación será
levada a cabo polas persoas titoras de grupo.

-Ofrecer tales medios ao alumnado que careza deles, coa dotación da Consellería a
través de EduDixital, complementada se fose preciso con medios propios.
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-Levar  a   cabo  o  ensino  a  distancia  a  través  das  aulas  virtuais  que  ten  todo  o
profesorado, grantindo a adquisición das aprendizaxes e a avaliación continua.
Todo  o  alumnado  estará  formado  desde  principios  de  curso  no  uso  e
funcionamento das aulas virtuais.  

-No  período  de  ensino  a  distancia,  a  fin  de  garantir  a  súa  máxima  eficacia,
adoptaranse as seguintes medidas:

Aplicación dos horarios espello recollidos neste documento. 

Establecemento  por  parte  da  CCP de  criterios  homoxéneos  no  relativo  a
metodoloxías de traballo e aspectos concretos do ensino virtual (prazos de
entrega  de  traballo,  criterios  de  validación  dos  traballos,  criterios  de
cualificación e avaliación...)

Coordinación  por  parte  do  equipo  directivo  dos  aspectos  organizativos  e
didácticos do ensino a distancia.

Adaptación das datas de avaliación se a suspensión (sexa de todo o centro,
dunha  ou  varias  aulas)  coincide  coas  aprobadas  en  claustro,  previa
información e autorización da inspección educativa.

Continuidade dos reforzos e outras medidas de apoio educativo, a través da
aula virtual específica. Nas primeiras semanas de curso o departamento de
orientación,  en  coordinación  coas  titorías,  identificará  ao  alumnado  que
precise deste apoio educativo.

Continuidade do apoio do servizo de orientación ao alumnado e ás familias.

Establecemento dun canle de comunicación coas familias. A experiencia do
período de suspensión da actividade lectiva presencial en 2020 demostrou a
eficacia do uso de AbalarMobil pola súa inmediatez (no curso 2021-2022 o
98%  das  familias  teñen  a  aplicación,  e  espérase  cando  menos  manter  a
porcentaxe), e da comunicación telefónica (en caso de peche de todo o centro,
o teléfono do centro será desviado ao teléfono móbil do instituto, que será
atendido pola directora e coordinadora covid. 

Igualmente,  o  servizo  de  mensaxería  da  aula  virtual  é  unha  canle  de
comunicación efectiva entre profesorado e alumnado.

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL

15. Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo  ou centro
realizarase unha planificación do retorno á actividade  presencial,  respectando  o
calendario establecido polas autoridades sanitarias e educativas. A volta ás aulas irá en todo
caso precedida de labores de desinfección e da revisión do plan de adaptación do protocolo
para garantir a seguridade na máxima medida posible.

HORARIOS ESPELLO
A continuación figuran os horarios espello en caso de peche de aula(s) ou do centro.

Prevense dez minutos de conexión, diferenciándose a continuación un período de docencia e
outro de traballo individual do alumnado.

En caso de suspensión da actividade lectiva presencial todo o profesorado manterá a
hora de titoría coas familias.
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HORARIO DO GRUPO: 1º ESO-A

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres
08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

MAT
DLG

XH
DBX

ING
DLC

XH
DMA

MAT
DXH

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

ING
DLC

EPV
EPV BIL

MAT
DLG

LC
DLC

BIXE
DLC

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

INTI
ORAT

LC
DLG

LG
DBX

ING
DIN

LC
DIN

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

LC
DBX

MAT
DIN

REF
2LE_FR

2LE_POR

BIXE
DLG

REL
VAET

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

LG
DMA

REF
2LE_FR

2LE_POR

BIXE
DMA

LG
DBX

EPV
EPV BIL

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

BIXE
DXH

LG
DMA

EF
MAT
DXH

XH
DMA

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

EF

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

TITORÍA

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas
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HORARIO DO GRUPO: 1º ESO-B

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

DLG
LC

DBX
MAT

DLC
LC

DMA
MAT

DXH
LC

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

DLC
LG

EPV
EPV BIL

DLG
BIXE

DLC
XH

DLC
ING

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

EF DLG
LG

DBX
MAT

DIN
LC

DIN
LG

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

DBX
MAT

DIN
BIXE

REF
2LE_FR

2LE_POR

DLG
ING

EF

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

DMA
XH

REF
2LE_FR

2LE_POR 

DMA
XH

DBX
LG

EPV
EPV BIL

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

DXH
BIXE

DMA
ING

INTI
ORAT

DXH
BIXE

DMA
MAT

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

REL
VAET

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

TITORÍA

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas
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HORARIO DO GRUPO: 1º ESO-C

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

EPV
EPV BIL

LG
DLC

ING
DLC

LG
DXH

ING
DLC

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

LG
DIN

LC
DBX

TITORÍA EF
LG

DMA

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

MAT
DLG

BIXE
DXH

LC
DMA

BIXE
DLG

LC
DIN

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

ING
DMA

MAT
DIN

MAT
DEBX

MAT
DLC

BIXE
DBX

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

EF
XH

DMA
BIXE
DLG

LC
DMA

XH
DLG

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

REF
2LE_FR

REF
2LE_FR

EPV
EPV BIL

XH
DBX

MAT
DXH

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

INTI

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

REL
VAET

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas
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HORARIO DO GRUPO: 1º ESO-D

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

EPV
EPV BIL

DLC
LG

DLC
MAT

DXH
ING

DLC
LG

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

DIN
MAT

DBX
XH

2LE_FR
REF

REL
VAET

DMA
MAT

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

DLG
LC

DXH
MAT

DMA
LG

DLG
MAT

DIN
BIXE

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

DMA
ING

DIN
LC

DBX
XH

DLC
BIXE

DBX
ING

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

2LE_FR
REF

DMA
BIXE

DLG
BIXE

DMA
LC

DLG
XH

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

EF INTI
EPV

EPV BIL
DBX
LG

DXH
LC

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

TITORÍA

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

EF

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas
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HORARIO DO GRUPO: 2º ESO-A

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

XH
DFQ

MUS
2LE_FR

2LE_POR
REF

ING
DLC

XH
DMA

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

LG
DMA

MAT
DXH

MUS
MAT
DMA

TECN

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

MAT
DIN

FQ
DMA

EF
VAET
REL

LG
DLC

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

TECN
2LE_FR

2LE_POR
REF

MAT
DFQ

LG
DIN

MAT
DFQ

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

LC
DLG

ING
DLC

FQ
DLG

XH
DLG

PROG
PromEsViSa

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

FQ
DXH

LC
DIN

ING
DMA

EF
LC

DXH

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

TITORÍA

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

TECN

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas
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HORARIO DO GRUPO: 2º ESO-B

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

DLC2
DFQ
LG

2LEF_FR
REF

EF
DFQ2
DLC
LG

DIN2
DMA
MAT

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

DFQ2
DMA
MAT

DMA2
DXH
FQ

TECN
DIN2
DMA
MAT

MUS

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

DXH2
DIN
ING

DQF2
DMA
MAT

TITORÍA
REL

VAET

DLG2
DLC
XH

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

2LEF_FR
REF

EF
DLC2
DFQ
LC

DXH2
DIN
ING

DXH2
DFQ
LC

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

DMA2
DLG
FQ

DLG2
DLC
LC

DIN2
DLG
MAT

DMA2
DLG
FQ

PROG
PromEsViSa

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

DLG2
DXH
XH

DLC2
DIN
ING

DMA2
DMA
XH

TECN
DMA2
DXH
LG

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

TECN

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

MUS

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas
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HORARIO DO GRUPO: 2º ESO-C

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

DLC
MAT

TECN TECN
DFQ
ING

DIN
XH

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

DFQ
FQ

DMA2
MAT

EF
DIN
LG

2LE_FR
REF

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

DXH
XH

DFQ
FQ

VAET TECN
DLG
MAT

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

EF
PROG

DPROG
DLC
LG

DXH
XH

DXH
LG

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

DMA
ING

DLG
LC

DIN2
MAT

DMA
MAT

MUS

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

DLG
LC

DLC
LC

DMA
LC

2LE_FR
REF

DMA
FQ

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

MUS

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

TITORÍA

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas
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HORARIO DO GRUPO: 3º ESO-A

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

MAT
EPV

EPV BIL
LG LG ING

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

LC TECN MAT MUS EF

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

ING MUS
2LE_FR

2LE_POR
CUL.CLÁ

EPV
EPV BIL

2LE_FR
2LE_POR
CUL.CLÁ

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

FQ LC EF FQ LC

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

BIXE LG XH ING
VAET
REL

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

TECN MAT TITORÍA XH MAT

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

XH

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

BIXE

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas
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HORARIO DO GRUPO: 3º ESO-B

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

TECN
EPV

EPV BIL
BIXE MUS MAT

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

EF ING LC TITORÍA XH

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

LC LC
2LE_FR

2LE_POR
CUL.CLÁ

EPV
EPV BIL

2LE_FR
2LE_POR
CUL.CLÁ

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

XH TECN MAT MAT MUS

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

ING MAT LG EF
VAET
REL

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

LG LG FQ ING FQ

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

BIXE

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

XH

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas
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http://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez2/ 

HORARIO DO GRUPO: 3º ESO-C

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

MUS TITORÍA XH
EPV

EPV BIL
BIXE

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

LG LG ING MAT LC

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

MAT EF TECN XH TECN

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

ING ING BIXE EF 2LE_FR

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

VAET
RE

EPV
EPV BIL

MAT 2LEF_FR FQ

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

LC XH LG LC MUS

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

MAT

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

FQ

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas



IES Arcebispo Xelmírez II
Irmandiños 15, 15704 Santiago de Compostela

 881867055  ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez2/ 

HORARIO DO GRUPO: 4º ESO-A

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

ING REL MAT MAT EF

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

MAT TITORÍA BIXE

EPV
2LE_FR

TIC2
ECO2

LC

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

XH

EPV
2LE_FR

TIC2
ECO2

ING LG ING

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

LG LC

FIL
TECN
TIC1
CUCI

FIL
TECN
TIC1
CUCI

FQ

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

FIL
TECN
TIC1
CUCI

EF

EPV
2LE_FR

TIC2
ECO2

BIXE BIXE

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

FQ XH XH LC LG

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

FQ

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

MAT

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas



IES Arcebispo Xelmírez II
Irmandiños 15, 15704 Santiago de Compostela

 881867055  ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.gal
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HORARIO DO GRUPO: 4º ESO-B

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

FQ
LAT

LC VAET
REL EF ING

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

XH LG FQ
LAT

EPV
2LE_FR

TIC2
ECO2

MAT

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

ECO1
BIXE

EPV
2LE_FR

TIC2
ECO2

LC MAT XH

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

LG ING

FIL
TECN
TIC1
CUCI

FIL
TECN
TIC1
CUCI

LG

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

FIL
TECN
TIC1
CUCI

ECO1
BIXE

EPV
2LE_FR

TIC2
ECO2

XH FQ
LAT

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

ING EF MAT ECO1
BIXE1

LC

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

TITORÍA

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

MAT

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas



IES Arcebispo Xelmírez II
Irmandiños 15, 15704 Santiago de Compostela

 881867055  ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez2/ 

HORARIO DO GRUPO: 4º ESO-C

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

IAEE
FQ

ING ING LC
REL

VAET

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

LC LC IAEE
FQ

EPV
2LE_FR

TIC2
ECO2

ING

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

CAAP
BIXE

EPV
2LE_FR

TIC2
ECO2

MAT
MATAPL TITORÍA MAT

MATAPL

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

EF MAT
MATAPL

FIL
TECN
TIC1
CUCI

FIL
TECN
TIC1
CUCI

XH

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

FIL
TECN
TIC1
CUCI

CAAP
BIXE

EPV
2LE_FR

TIC2
ECO2

MAT
MATAPL

IAEE
FQ

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

XH LG LG CAAP
BIXE

LG

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

EF

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

XH

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas
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 881867055  ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez2/ 

HORARIO DO GRUPO: 1º BAC-A

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

ING ING

LPM
DA

ANAT1
ANAT2
BIXE3
ECO3
TEC

MAT
GR

HMC1
MAP2

LPM
DA

ANAT1
ANAT2
BIXE3
ECO3
TEC

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

LPM
DA

REL1
COI1

ANAT2
BIX3
ECO3
TEC

EF LG FIL

MAT
GR

HMC1
MAP2

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

FQ
LAT

ECO1
MAP1

BIXE
ECO2
LIT.UN
HMC2

FQ
LAT

ECO1
MAP1

BIXE
ECO2
LIT.UN
HMC2

BIXE
ECO2
LIT.UN
HMC2

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

MAT
GR

HMC1
MAP2

FQ
LAT

ECO1
MAP1

MAT
GR

HMC1
MAP2

FQ
LAT

ECO1
MAP1

LG

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

BIXE
ECO2
LIT.UN
HMC2

ANAT1
TEV
COI2
REL2
BIXE3
ECO3

ING
POR
CUCI
TIC

EF

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

LC LC FIL LC
POR
CUCI
TIC

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

FIL

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

LG

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas



IES Arcebispo Xelmírez II
Irmandiños 15, 15704 Santiago de Compostela

 881867055  ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez2/ 

HORARIO DO GRUPO: 1º BAC-B

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

LG MAT

LPM
DA

ANAT1
ANAT2
BIXE3
ECO3
TEC

FQ

LPM
DA

ANAT1
ANAT2
BIXE3
ECO3
TEC

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

LPM
DA

REL1
COI1

ANAT2
BIX3
ECO3
TEC

FQ
DT

BIXE
DT

BIXE
LC

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

DT
BIXE

DT
BIXE

LG EF EF

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

FIL LG ING LC
POR
TIC

CUCI

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

MAT

ANAT1
TEV
COI2
REL2
BIXE3
ECO3

LC ING FIL

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

FQ
POR
TIC

CUCI
FQ MAT MAT

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

FIL

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

ING

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas



IES Arcebispo Xelmírez II
Irmandiños 15, 15704 Santiago de Compostela

 881867055  ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez2/ 

HORARIO DO GRUPO: 1º BAC-C

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

LC LG

LPM
DA

ANAT1
ANAT2
BIXE3
ECO3
TEC

GR
HMC1
MAP2

LPM
DA

ANAT1
ANAT2
BIXE3
ECO3
TEC

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

LPM
DA

REL1
COI1

ANAT2
BIX3
ECO3
TEC

LC LG LC
GR

HMC1
MAP2

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

LAT
ECO1
MAP1

BIXE
ECO2
LIT.UN
HMC2

LAT
ECO1

MAP1

BIXE
ECO2
LIT.UN
HMC2

BIXE
ECO2
LIT.UN
HMC2

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

GR
HMC1
MAP2

LAT
ECO1
MAP1

GR
HMC1
MAP2

LAT
ECO1
MAP1

POR
TIC

CUCI

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

BIXE
ECO2
LIT.UN
HMC2

ANAT1
TEV
COI2
REL2
BIXE3
ECO3

EF FIL LG

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

FIL
POR
TIC
CUCI

ING ING EF

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

ING

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

FIL

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas



IES Arcebispo Xelmírez II
Irmandiños 15, 15704 Santiago de Compostela

 881867055  ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.gal
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HORARIO DO GRUPO: 1º BAC-D

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

EF EF

LPM
DA

ANAT1
ANAT2
BIXE3
ECO3
TEC

HMC1
MAP2

LPM
DA

ANAT1
ANAT2
BIXE3
ECO3
TEC

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

LPM
DA

REL1
COI1

ANAT2
BIX3
ECO3
TEC

ING ING ING
HMC1
MAP2

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

LAT
ECO1
MAP1

BIXE
ECO2
LIT.UN
HMC2

LAT
ECO1

MAP1

BIXE
ECO2
LIT.UN
HMC2

BIXE
ECO2
LIT.UN
HMC2

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

HMC1
MAP2

LAT
ECO1
MAP1

HMC1
MAP2

LAT
ECO1
MAP1

FIL

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

BIXE
ECO2
LIT.UN
HMC2

ANAT1
TEV
COI2
REL2
BIXE3
ECO3

FIL
TIC

CUCI
POR

LC

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

LC FIL LG LG
TIC

CUCI
POR

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

LG

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

LC

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas
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HORARIO DO GRUPO: 2º BAC-A

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

3D
COI1
REL
COI2
OCE

BIO2
ECO2

FIS
LG LC MAT

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

ING ING

PSI2
TIC
PSI3
DA

CTMA2

HE

DT
BIO1
ECO1
QUI1

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

PSI2
TIC
PSI3
DA

CTMA2

LG
ECO3
QUI2
XEOL

ECO3
QUI2
XEOL

PSI2
TIC
PSI3
DA

CTMA2

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

DT
BIO1
ECO1
QUI1

ECO3
QUI2
XEOL

DT
BIO1
ECO1
QUI1

MAT
BIO2
ECO2
FIS

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

BIO2
ECO2
FIS

HE MAT
BIO2
ECO2
FIS

LC

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

HE

DT
BIO1
ECO1
QUI1

ING LG
ECO3
QUI2
XEOL

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

MAT

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

LC

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas
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HORARIO DO GRUPO: 2º BAC-B

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

3D
COI1
REL
COI2
OCE

ETFID
MEN

BIO2
ECO2

FIS
MAT MAT LC

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

MAT MAT

PSI2
TIC
PSI3
DA

CTMA

ING

DT
BIO1
ECO1
QUI1

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

PSI2
TIC
PSI3
DA

CTMA

ING

ECO3
QUI2
XEOL
PSI1

CTMA1

ECO3
QUI2
XEOL
ETFID
MEN

PSI2
TIC
PSI3
DA

CTMA

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

DT
BIO1
ECO1
QUI1

ECO3
QUI2
XEOL
PSI1

CTMA1

DT
BIO1
ECO1
QUI1

HE
BIO2
ECO2
FIS

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

BIO2
ECO2
FIS

LG ING
BIO2
ECO2
FIS

LG

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

LG

DT
BIO1
ECO1
QUI1

HE LC

ECO3
QUI2
XEOL
PSI1

CTMA1

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

LC

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

HE

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas
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HORARIO DO GRUPO: 2º BAC-C

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

3D
COI1
REL
COI2
OCE

ETFID
MEN

GRE
ECO2
XEOG

LAT
MAP LC

LAT
MAP

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

LAT
MAP

LAT
MAP

PSI2
TIC
PSI3
DA

CTMA2

ING HFIL1
ECO1

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

PSI2
TIC
PSI3
DA

CTMA2

ING

ECO3
HFIL2
HART
PSI1

CTMA1

ECO3
HFIL2
HART
ETFID
MEN

PSI2
TIC
PSI3
DA

CTMA2

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

HFIL1
ECO1

ECO3
HFIL2
HART
PSI1

CTMA1

HFIL1
ECO1

LG
GRE

ECO2
XEOG

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

GRE
ECO2
XEOG

LC LG
GRE

ECO2
XEOG

HE

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

ING
HFIL1
ECO1 LC HE

ECO3
HFIL2
HART
PSI1

CTMA1

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

HE

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

LG

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas
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HORARIO DO GRUPO: 2º BAC-D

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres

08:30 - 08:40
08:40 - 09:10
09:10 - 09:20

3D
COI1
REL
COI2
OCE

ECO2
XEOG

ING ING LG

09:20 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 10:10

LC LC

PSI2
TIC
PSI3
DA

CTMA2

HE HFIL1
ECO1

10:30 - 10:40
10:40 - 11:10
11:10 - 11:20

PSI2
TIC
PSI3
DA

CTMA2

MAP

ECO3
HFIL2
HART

ECO3
HFIL2
HART

PSI2
TIC
PSI3
DA

CTMA2

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10 

HFIL1
ECO1

ECO3
HFIL2
HART

HFIL1
ECO1

LC
ECO2
XEOG

12:30 - 12:40
12:40 - 13:10
13:10 - 13:20 

ECO2
XEOG ING HE

ECO2
XEOG MAP

13:20 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:10

MAP
HFIL1
ECO1 LG MAP

ECO3
HFIL2
HART

16:20 - 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:10

LG

17:10 - 17:20
17:20 - 17:50
17:50 - 18:00

HE

Para cada franxa horaria establécese a seguinte distribución:
Tempo de conexión
Docencia
Traballo individual do alumnado

No caso da hora de titoría non se diferenciará entre docencia e tarefas
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ANEXO III: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Consideracións xerais 
1. Deben gardarse as distancias de seguridade e demais normas de protección previstas nos
protocolos con carácter xeral.
2. Priorízanse as actividades no exterior pero evitando igualmente aglomeracións.
3. Deberase levar rexistro das persoas que participan nestas actividades, así como o lugar que
ocupan,  non  podendo  cambiar  de  compañeiros/as  para  limitar  as  interaccións  e  facilitar  a
localización de posibles contactos estreitos.
4. É preciso extremar as medidas de hixiene e ventilación antes, durante e despois da actividade.
5.  Cando a actividade implique saída do centro e visita  a algún lugar  deberá coñecerse con
antelación o protocolo COVID da instalación e deberá ser asumida e explicada ao alumnado.
6.  O número de profesorado acompañante  debe  ser  tal  que  permita  garantir  as  medidas  de
seguridade  sanitarias  nas  visitas  e  saídas do centro  educativo.  Establécese un mínimo de 1
docente por cada 20 estudantes. No caso de participación na actividade de alumnado con NEE
que precise da presencia dunha persoa a cargo, a persoa coidadora -ou no seu defecto o persoal
determinado pola dirección do centro- ocuparase do seu acompañamento.
7. Cando a actividade implique uso de transporte deberán extremarse as medidas de hixiene, será
obrigatorio o uso de máscara e anotarase o lugar que ocupa o alumnado, que será fixo nos dous
sentidos do traxecto.
8.  Cando  as  actividades supoñan  a  entrada no centro  de persoal  alleo  este  deberá coñecer
previamente e asumir na súa totalidade o protocolo COVID e o Plan de adaptación do centro e
asinar o compromiso de realizar a enquisa de autoavaliación antes da actividade. En ningún caso
acudirá se teñen síntomas. Tanto se se trata de actividades esporádicas como regulares o Equipo
Covid estará informado en todo momento, así como o profesorado afectado e o PND que deba
atendelo. Levarase rexistro da súa presenza e interaccións.
9. Estas persoas alleas extremarán a hixiene á entrada e saída do centro, gardarán o uso de
máscara e distancia de seguridade.
10. As persoas que accedan ao centro de xeito regular en virtude de convenios deberán asinar a
declaración  responsable  que  asina  o  alumnado,  coñecer  e  asumir  o  protocolo  do  centro  e
extremar as precaucións nas súas interaccións co resto da comunidade educativa.
11.  No  caso  de  acceso  ao  centro  de  persoas  alleas  ao  persoal  deberán  estar  sempre
acompañadas de persoal do centro.
12. No caso de acoller actividades nas que colabora o concello, daráselles a coñecer aos seus
responsables este protocolo para coordinar as medidas preventivas.
13. Os responsables de verificar todo o procedemento serán os membros do Equipo Covid.
14.  Os  eventos  e  celebracións  realizaranse  sempre  que  se  poida  ao  aire  libre  e  acorde  ás
mesmas condicións que os seus homólogos no ámbito comunitario.
15.  Tendo  o  centro  actualmente  unha  praza  de  persoal  subalterno  a  media  xornada,  esta
circunstancia determinará a posibilidade de abrir o centro para actividades no edificio principal.
Isto  limita  o  seu  desenvolvemento  ao  xoves  pola  tarde,  en  horario  de  16:20  a  18:00.  Esta
limitación aplícase tanto a actividades organizadas por persoal do centro como pola ANPA ou
outras entidades.

Consideracións xerais  sobre actividades complementarias e  extraescolares organizadas
por ANPAS, concellos, etc nos centros educativos:
1. CONSIDERACIÓNS XERAIS
1.1.  A  entidade  organizadora  presentará  á  dirección  do  centro  un  “Plan  de  actividades
extraescolares” conxuntamente cun plan de continxencia que será revisado polo Consello Escolar
para  súa aprobación.  O plan  de continxencia  específico  referirá,  cando  menos,  os  seguintes
aspectos:

a) limpeza e desinfección das salas, estancias, baños, zonas de tránsito, mobiliario ou útiles
empregados.
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b) ventilación adecuada (antes, durante e despois)
c) acudir sempre que sexa posible á mesma sala, instalación, aula ou espazo
d) Aforo máximo por actividade
e) grupos de actividades extraescolares estables e rexistro diario de asistencia (evitar novos
membros, interacción entre grupos, ou se é posible , cambio de monitores/as). O rexistro
diario será custodiado pola entidade e poderá serlle requirido polo Equipo Covid.

1.2.  As clases organizaranse de tal xeito que se poda facer unha saída e entrada escalonada e
unha ventilación entre clases e, de cando menos 10 a 15 minutos por hora.
1.3. Respectaranse na medida do posible os grupos de idade (curso ou ciclo) ou agruparanse por
idades próximas.
1.4. Nas idades máis pequenas valorarase facer grupos máis pequenos se fose necesario.
1.5. En actividades para ADULTOS o aforo será o permitido con carácter xeral polas autoridades
sanitarias para xuntanzas segundo a situación epidemiolóxica da zona.
1.6.  Todas  as  medidas  e  pautas  establecidas  neste  protocolo  poden  estar  suxeitas  a  novas
medidas establecidas polas autoridades sanitarias en función da evolución epidemiolóxica xerada
pola  pandemia,  polo  tanto  son  revisables  para  cumprir  coa normativa  de  aplicación  en cada
momento.

2. NORMAS XERAIS DE FUNCIONAMENTO
2.1.  Os/as pais/nais/  titores legais firmarán unha declaración de responsabilidade (ó inicio das
actividades) na que se comprometan a valorar e respectar as seguintes pasos/normas:

2.1.1.  Realizar  a  enquisa  de  autoavaliación  prevista  neste  “Protocolo  de  adaptación  ao
contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-
2022” e non acudir á actividade de acordo co que a mesma estableza.
2.1.2. Informar ao persoal monitor no caso que se dea algunha das circunstancias previstas
na enquisa de autoavaliación para o seu coñecemento e traslado ao centro educativo, que o
porá en coñecemento do Equipo Covid.

2.2. A máscara é obrigatoria durante as actividades para maiores de 6 anos e recomendable para
menores de 3 a 5 anos, salvo nos casos de exención legalmente previstos e acreditados por
informe sanitario. Os/as asistentes deberán traer cando menos unha segunda máscara de reposto
nun estoxo axeitado.
2.3.  Non  estará  permitida  a  entrada  a  persoas  alleas  (pais/nais)  nas  actividades  nin  nas
instalacións deportivas. Así como tampouco estará permitido estar na instalación fóra da hora de
actividade. Tampouco estará permitida a presenza dos propios participantes cando non sexa a súa
hora de actividade, nin sequera nas gradas.
2.4. A persoa monitora sairá a recibir ao grupo cando a instalación estea libre.
2.5. No acceso ao edificio e en cada aula (sempre que teña dúas portas) habilitarase unha porta
de entrada e outra de saída para evitar a acumulación de persoas. No pavillón, cuxo acceso e
saída será por unha porta exterior suficientemente ancha para garantir a distancia de seguridade,
primeiro  efectuarase  a  saída  e  posteriormente  a  entrada  do  novo  grupo.  No  exterior
estableceranse  zonas  para  esperar  a  entrada  e/ou  saída  que  garantan  as  distancias  de
seguridade. Para garantir un proceso áxil é precisa a máxima puntualidade.
2.6.  Os espazos contarán con dispensadores de xel hidroalcohólico nas entradas e saídas. No
caso de grandes instalacións poderá solicitarse que o alumnado e persoas participantes conten
con xel hidroalcohólico propio. 
Contarán tamén con aseos asignados (con aforo segundo o previsto na lexislación vixente, 50%
actualmente) que permita o lavado de mans con auga e xabón cando menos 40 segundos cando
estean visiblemente sucias. No caso de actividade no pavillón, os aseos serán os dos vestiarios, e
utilizaranse con carácter excepcional. No caso de actividades no centro, os aseos serán os da
planta baixa, e usaranse igualmente de maneira excepcional.
Cos participantes en actividades menores de 7 anos de idade, deberase prestar especial atención
por parte dos coidadores á aplicación do xel por parte do alumnado.
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2.7. Delimitaranse zonas para que cada neno/a deixe os seus obxectos persoais como a mochila
ou a botella de auga. Procurarase que este lugar sexa fixo durante todo o curso. Entregarase ao
centro un plano de situación con estes lugares marcados para facilitar, en caso de ser necesario, o
seguimento epidemiolóxico.
2.8. O uso da máscara responderá ao previsto no “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-
19  nos  centros  de  ensino  non  universitario  de  Galicia  para  o  curso  2021-2022”.  As  persoas
monitoras determinarán os momentos de respiro ou paradas para beber de xeito seguro e con
garantía de distancia de seguridade.
2.9.  A organización das tarefas e exercicios será en función da normativa vixente. Inicialmente
serán de forma individual ou en pequenos grupos, evitando o contacto.
2.10. Evitarase compartir material e, se fose necesario, estará previamente hixienizado. Despois
do uso volverase a hixienizalo e será obrigatorio o lavado de mans. As persoas adultas contarán
co seu propio material e encargaranse de hixienizalo logo do seu uso.
2.11. A hixiene de mans, realizarase con auga xabonosa ou xel hidroalcohólico, e será obrigatoria
despois de xogar, tocar material deportivo, de ir ó baño, esbirrar, tusir ... ou cando o determine a
persoa monitora.
2.12. Baixo ningún concepto poderán compartirse botellas de auga, que deberán estar claramente
identificadas e situadas no sitio asignado a cada asistente xunto co resto de obxectos persoais.
2.13. No caso de detectarse síntomas nunha persoa participante durante a actividade:
a) No caso de menores de idade procederase ao illamento desta persoa no espazo habilitado para
tal fin, que será:

-para actividades no pavillón en horario extraescolar: o porche lateral cuberto
-para actividades no edificio en horario extraescolar: o sector do vestíbulo próximo ás fiestras
do patio interior. 
-para actividades en horario escolar: o espazo covid na antiga casa do conserxe.

A entidade  organizadora da actividade asegurará que se dispón dos elementos previstos neste
“Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de
Galicia  para  o  curso  2021-2022”  e  que  se  cumpre  o  estipulado  con  carácter  xeral  para  o
acompañamento de persoas con síntomas compatibles coa Covid-19. A súa familia será informada
inmediatamente e procederase de acordo co protocolo xeral segundo o plan de continxencia de
cada centro.
b) No caso de persoas maiores de idade, estas procederán de acordo co previsto con carácter xe-
ral coas particularidades que o plan de continxencia de cada centro poida prever. Porán unha
máscara cirúrxica, abandonarán a actividade e contactarán cos servizos sanitarios para seguir as
súas indicacións.
Contarase, en todo caso, cun plan de actuación claro derivado do plan de continxencia que todas
as persoas monitorias coñecerán e no que se establezan as actuacións e pautas de comunicación
e coordinación. Favorecerase a formación específica dos/as monitores/as na prevención e protec-
ción ante a Covid-19.


