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1. Datos do centro 

 

IES AS BARXAS (36018999) 

Fonte do Unicornio, 2 

36950-Moaña (Pontevedra) 

Teléfono: 886120503 

Correo electrónico: ies.asbarxas@edu.xunta.es 

Páxina Web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesasbarxas/ 

 

A. Medidas de prevención básicas 

 

2. Membros do equipo COVID 

Teléfonos  de contacto: 886120503 / 622401395 

Membro 1 Alfonso Malvido Piñeiro Cargo Xefe de estudos 

Suplente Iria Collazo López Cargo Vicedirectora 

Tarefas asignadas 

▪ Coordinación na interlocución coa Administración (Consellería de Educación, 

Consellería de Sanidade). 

▪ Xestión e coordinación dos abrochos ou gromos. 

▪ Comunicación co centro de Atención Primaria de referencia. 

▪ Comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado. 

▪ Supervisión da entrada do alumnado no centro en coordinación co profeso-

rado de garda. 

▪ Colaboración na elaboración e seguimento do Plan de Adaptación COVID 

Membro 2 María José Soto Lorenzo Cargo Directora 

Suplente Mª del Rosario Lorenzo Martínez Cargo Xefa Dpto. Orientación 

Tarefas asignadas 

• Nomear membros e suplentes no equipo COVID 

• Coordinación do equipo COVID 

▪ Coordinación na interlocución coa Administración (Consellería de Educación, 

Consellería de Sanidade). 

• Elaboración do Plan de Adaptación COVID 

▪ Xestión e coordinación dos abrochos ou gromos. 

▪ Supervisión da entrada do alumnado no centro en coordinación co profeso-

rado de garda e o xefe de estudos. 

Membro 3 María Dolores Paredes Boubeta Cargo Secretaria 

Suplente José Ramón Carreira López Cargo Profesor de Pedagoxía Terapéutica 

Tarefas asignadas 
• Xestionar a adquisición de material de protección necesario 

• Revisión do estado do material de prevención e hixiene 

• Colaboración na elaboración e seguimento do Plan de Adaptación COVID 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesasbarxas/
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3. Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de saúde de Moaña Teléfono 986311712 

Contacto Dra. Marina Seijas Sánchez 

 

4. Espazo de illamento e elementos de protección que inclúe 

Habilitouse un espazo de uso individual, nunha habitación da antiga casa destinada ao conserxe, situada 

á entrada do centro, para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona 

o seu traslado. 

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. Chamarase ao centro de saúde de 

Atención Primaria de referencia, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instru-

cións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

Este espazo contará coa ventilación adecuada, botiquín e material de protección individual, como luvas 

e máscaras, solucións hidroalcólico, dispensador de xel e de xabón, papeleira de pedal e panos desbota-

bles. 

 

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa 

1º ESO 83 

2º ESO 82 

3º ESO 89 

4º ESO 72 

1º BACHARELATO 62 

2º BACHARELATO 48 

 

6. Cadro de persoal do centro educativo 

Persoal docente 48 

Orientador 1 

PT 1 

Conserxes 2 

Administrativos 1 

Limpadoras 3 

 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia 

 

A configuración dos institutos de ensino secundario fai moi difícil a posibilidade de creación de grupos 

estables. O motivo é que en cada grupo temos entre 12 e 16 docentes, en cada sesión de 50 minutos 

varían as materias troncais, específicas e materias de libre configuración autonómica ou de centro onde 

reagrúpase o alumnado. Ainda así, no IES AS BARXAS tomamos unha serie de medidas para aillar ao má-

ximo cada grupo, que se especifican no punto seguinte. 
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8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia 

• Cada grupo ten un aula de referencia, que non é utilizada por ningún outro. 

• Cada aula ten unha porta de entrada e outra de saída. 

• A posición dos pupitres está sinalizada no chan con adhesivos, que determinan onde deben estar 

situadas as patas, garantindo os 1,5 metros de distancia interpersoal. 

• Os pupitres están colocados en ringleiras, cara ao encerado e ao profesor. 

• Cada alumno terá asignada unha mesa, na que deberá sentarse sempre, non estando permitido 

cambiar de mesa sen que así o dispoña o profesor/a. A asignación de pupitres indicarase no 

LIBRO DE AULA. 

• Cando o alumnado deba ir a unha aula específica, en Educación Física, Educación Plástica e 

Audiovisual, Tecnoloxía.. deberá esperar a que os recolla na aula de referencia o profesor da 

materia, que os devolverá ao remate da clase.  

• Cada grupo terá asignado un sector no recreo, debidamente sinalizado, onde deberá 

permanecer salvo para ir aos aseos ou á cafetaría. Os sectores vanse rotar semanalmente. 

 

9. Canle de comunicación  

A canle de comunicación de calquera incidencia respecto ao Equipo Covid do centro farase a través do 

correo electrónico do centro (ies.asbarxas@edu.xunta.gal) e do teléfono do centro 886120503 

As comunicacións xerais coas familias faranse a través da páxina web e as particulares, a través de 

abalarMóbil. 

Lembrar que: 

➢ Ante a aparición de sintomatoloxía, o persoal non docente e profesorado non acudirán ao centro 

educativo e chamarán ao seu centro de saúde de referencia e a algunha das persoas membros do 

equipo COVID. 

➢ Ante a detección de síntomas nun alumno/a, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, 

contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior 

brevidade. Tras illalo, chamarase ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao 

teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. 

➢ No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, a persoa coordinadora do equipo formado na 

COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo. 

 

10. Rexistro de ausencias  

• O rexistro de ausencias do profesorado farase a través da Xefatura de Estudos e na súa ausencia 

a través de calquera membro da Dirección. Se a ausencia ten relación coa COVID-19 informará 

ao resto do equipo COVID do centro, cubrindo o modelo de rexistro por sintomatoloxía Covid 

(ver ANEXO II) 

• O rexistro de ausencias do persoal de administración e servizos farase a través da Secretaria do 

centro. Se a ausencia ten relación coa COVID-19 informará ao resto do equipo COVID do centro, 

cubrindo o modelo de rexistro por sintomatoloxía Covid (ver ANEXO III) 

• O rexistro de ausencias do alumnado farase a través do XADE nos primeiros 10 minutos  do inicio 

da clase. O profesorado titor de cada grupo supervisará a diario as ausencias habidas no seu 

grupo. Calquera profesor do grupo que teña noticia de que algunha ausencia puidera ter relación 

mailto:ies.asbarxas@edu.xunta.gal


 

8 
PLAN ADAPTACIÓN COVID-19 (VERSIÓN 1 – SETEMBRO 2020) 

coa covid-19, informará inmediatamente de xeito presencial ou por teléfono a calquera membro 

do Equipo Covid do centro e seguirá as instrucións que lle dea. O membro do Equipo Covid cubrirá 

por cada alumno/a o modelo de rexistro por sintomatoloxía Covid (ver ANEXO III). As ausencias 

de alumnado por efectos da pandemia considéranse xustificadas a efectos de prevención do con-

trol do absentismo escolar e do número de faltas permitidas. 

Nas follas de rexistro, engadiremos unha nova nomenclatura específica para aquelas ausencias provo-

cadas por sintomatoloxía compatible coa covid-19: 

•C+ : para aquel alumnado que resulte positivo. 

•C- : para aquel alumnado que faltou e finalmente deu negativo. 

 

Haberá un LIBRO DE REXISTRO de todo o alumnado, profesorado e persoal de administración e servi-

zos, elaborado mes a mes, que estará sempre na mesa do coordinador. 

 

11. Comunicación de incidencias  

No suposto da aparición dun posible caso, o coordinador do Equipo Covid, e na súa ausencia calquera 

outro membro do grupo, contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade e co Equipo de Coordinación 

Operativa Covid-19 da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para comunicar-

llo e seguir as instrucións que lle sexan indicadas polas autoridades sanitarias. 

As canles serán: vía telefónica a través do seguinte número: 900 400 116 (o 061 e só para emerxencias 

e casos graves) e a aplicación Educovid. 

 

B. Medidas xerais de protección individual 

 

• Durante toda a xornada lectiva é obrigatorio o uso de máscaras en todos os espazos do centro, 

salvo para aquelas persoas que conten con permiso das autoridades sanitarias para non levala 

(algo que se deberá acreditar documentalmente á Dirección nos primeiros días de clase). 

• Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico 

para gardala. 

• Recoméndase, encarecidamente, que cada alumno traia o seu propio xel hidroalcohólico e un 

paquete de panos desbotables para evitar contactos de risco e proceder de xeito ordenado e 

eficiente á desinfección das mans. 

• A primeira semana do curso as familias ou titores legais deberán encher unha declaración res-

ponsable (ANEXO IV) que entregarán ao profesorado titor, na que se comprometen a non enviar 

o neno/a ao centro nos supostos de ter síntomas compatibles coa covid-19 ou convivir con algu-

nha persoa afectada pola enfermidade. Este modelo estará a disposición da comunidade educa-

tiva na páxina web. Así mesmo, cada día antes de comezar as clases, as familias ou titores legais 

farán a enquisa de autoavaliación clínica da covid-19 (ANEXO V). Esta enquisa estará a disposición 

das familias na páxina web do centro. No caso de que se responda positivamente nalgún dos 

ítems, a familia do alumno non o enviará a clase ata que se clarifique polas autoridades sanitarias 

a súa situación clínica. 

• O alumando terá obriga de gardar a distancia de seguridade interpersoal (1,5 metros) e evitar as 

aglomeracións. 

• A hixiene de mans é obrigatoria ao comezo de cada sesión. 
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• Evitarase compartir o material, polo que o alumnado traerá un estoxo co seu material de uso 

escolar. 

• Limitaranse os contactos de cada grupo dentro do centro. Só se realizarán os desprazamentos 

estritamente necesarios. 

• Os reforzos e apoios pedagóxicos ao alumnado do grupo realizaranse  dentro da aula de referen-

cia, sempre que sexa posible.  

• O número de docentes que atenda a este alumnado será o mínimo posible  

• A puntualidade debe ser extrema para que o alumnado non quede sen vixilancia. 

 

12. Situación de pupitres 

• A distribución dos pupitres do alumnado na aula de grupo, debe respectar a distancia de seguri-

dade decretada pola Administración Educativa (polo menos 1,5 metros). Deben dispoñerse en 

liñas mirando cara a dirección do posto do profesor. Marcaranse liñas no chan que delimitarán a 

posición dos pupitres e cada mesa terá o nome do alumno que a ocupa (sempre que sexa posible). 

• A ser posible, da aula eliminarase todo aquel mobiliario que non achegue nada (armarios sen uso, 

cadeiras ou mesas non utilizadas...), coa finalidade de non diminuír a superficie útil da clase.  

• Á hora de asignar pupitre ao alumnado, haberá que ter en conta ao alumnado con N.E.A.E. que 

vai recibir apoio dentro de clase para que haxa espazo suficiente para o profesorado.  

• As mesas non deberán moverse de sitio durante todo o día, xa que iso supón eliminar o máximo 

distanciamento posible entre pupitres. 

 

13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos  

Todos os grupos teñen un aula de referencia, onde desenvolverán, sempre que sexa posible e as carac-

terísticas das materias así o permitan, toda a súa actividade lectiva, sendo os docentes os que se des-

pracen polo centro. Esta aula de referencia non será usada por ningún outro grupo. 

 

Como aulas de referencia contamos con 4 aulas de 52,8 m2 (24 mesas) e 18 aulas de 45,67m2 (20 me-

sas).así como as aulas específicas de plástica (24 postos), debuxo técnico (15 postos), música (26 postos), 

informática (20 postos), tecnoloxía (24 postos), laboratorios (12 postos), salón de actos (55 postos) e 

biblioteca (26 postos). Nas materias en que o número de alumnos/as supera o aforo da aula, asignaranse 

espazos máis amplos como o Salón de Actos ou a Biblioteca. 

 

Con respecto á organización deste curso con respecto á do pasado: 

• En 1º e 2º da ESO formáronse catro grupos, evitando así grupos con máis de 24 alumnos, que se 

atopan en 8 aulas do primeiro andar, separados do resto do centro. Tamén fixemos un grupo de 

PMAR que ocupa a Aula de Debuxo Técnico cando teñen clase dos ámbitos. 

• En 3º da ESO formamos catro grupos máis un de PMAR, que tamén ten asignada unha aula de 

referencia con carácter excepcional, agás nas materias optativas. Todos están en aulas conven-

cionais. 

• En 4º de ESO, formamos catro grupos, garantindo sen problema a distancia de seguridade. 
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• En 1º de Bacharelato, fixemos 3 grupos para as materias comúns e tivemos que desdobrar ma-

temáticas I, Física e Química, Matemáticas Aplicadas I e Economía. A materia de Cultura Cientí-

fica de 1º Bach. Debe impartirse na biblioteca. 

• En 2º de Bacharelato, formamos dous grupos como sempre. 

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

O PT do centro fará os apoios fóra da aula, na aula de apoio. O departamento de orientación reduciu o 
seu aforo a dúas persoas para garantir a distancia de seguridade. 

 

15. Titorías coas familias  

As titorías coas familias realizaranse, preferentemente, por vía telemática: teléfono, correo electrónico 

ou videoconferencia. 

De non ser posible, ou de ser necesaria a presenza da familia no centro, atenderanse no espazo que 

asigne a dirección, usando máscara todos os asistentes, gardando a distancia de seguridade e aplicando 

os protocolos de ventilación e desinfección de mans e de superficies establecido. 

En ambos casos será obrigatoria a cita previa, empregando calquera das canles reflectidas nas NOF (aba-

larmóbil, teléfono, email). 

De ser necesario o visionado dalgunha proba escrita, avisarase con antelación para ter feita unha copia 

e evitar manipulación conxunta. 

Os titores deberán establecer, nos primeiros días un primeiro contacto con todas as familias do seu curso 

para lembrarlles a necesidade de descargar a aplicación abalarMóbil, afianzar unha canle de comunica-

ción habitual, coñecer o impacto que a covid-19 supuxo nesa familia e determinar as necesidades de 

equipos informáticos e conectividade que poidan ter no caso de producirse un novo confinamento. Esta 

última información debe trasladarse, con detalle, por correo electrónico á Xefatura de Estudos antes de 

rematar o mes de setembro. 

 

16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro  

As canles de información coas familias e persoas alleas ao centro son as que constan no Plan de Comu-

nicación do centro. 

Para as famillias, principalmente a web do centro e abalarmóbil, as Redes Sociais (Facebook, Ins-

tagram,Twitter), Tokapp e correo electrónico. De ser necesario facer comunicacións puntuais e inmedia-

tas, serán efectuadas telefónicamente aos implicados. 

A xestión cos provedores, administracións, etc, faise habitualmente por teléfono e correo electrónico. 

As persoas que visiten o centro farano seguindo as normas de seguridade previstas neste protocolo, 

baixo a supervisión do persoal de conserxería (toma de temperatura, hixiene de mans e uso de másca-

ras). 

 

17. Uso da máscara no centro 

A máscara é obrigatoria durante toda a xornada escolar, tanto para o alumnado como para o persoal 

do centro e visitantes. Pode usarse máscara hixiénica, cirúrxica ou FFP2 (sen válvula). 

A máscara só poderá quitarse para comer e beber. 
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É obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para 

gardala. Tamén deberá traer un paquete de panos de papel e un xel hidroalcólico para o seu propio uso. 

Serán consideradas condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo alumnado 

do uso da máscara e o incumprimento das instrucións do profesorado na aplicación do presente proto-

colo. En canto ao profesorado e persoal de administración e servizos, estarase ao previsto na súa respec-

tiva normativa. 

Deberá darse un uso axeitado á máscara, isto é, esta deberá cubrir desde parte superior do tabique nasal 

ata o queixo, incluído.  

A obriga de uso de máscara non será esixible cando se trate de persoas que presenten algún tipo de 

enfermidade ou dificultade respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara. A imposibilidade 

do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obri-

gada. O centro poderá valorar cada caso, pedirá o asesoramento técnico necesario, e autorizará que se 

substitúa o uso de máscara por pantalla protectora. 

Queda prohibido compartir material de calquera tipo. O móbil é un posible transmisor de contaxios, polo 

que só se permitirá o seu uso en actividades académicas que o profesorado autorice. 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

As familias e persoas alleas ao centro serán informadas da existencia deste protocolo, a través da web 

do centro e abalarmóbil, sen prexuízo de utilizar outros medios como as Redes Sociais (Facebook, Ins-

tagram,Twitter), Tokapp e correo electrónico. Así mesmo, farase unha presentación presencial ao 

Claustro, Consello Escolar e ás familias por niveis educativos 

 

C. Medidas de limpeza 

 

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

As medidas de limpeza serán as seguintes: 

• Refórzase a limpeza dos baños, polo que se limparán dúas veces ao día. 

• Terase especial atención na limpeza das zonas de uso común, como pomos, pasamáns, teléfonos... 

Durante a xornada lectiva unha persoa do servizio de limpeza prestará especial atención a estas zonas. 

• Utilizaranse os desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos desin-

fectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. 

• Despois de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados serán desbota-

dos de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

• Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, todas con bolsa interior e protexidas con tapa, de xeito que 

queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 

• Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 15 

minutos ao inicio da xornada, durante os períodos de lecer e ao finalizar as clases, sempre que sexa 

posible entre clases, e coas medidas necesarias de prevención de accidentes. 

• Garantirase diariamente a hixenización de tódalas mesas e cadeiras de alumnado e profesorado, sen 

prexuízo da limpeza que as persoas usuarias fagan entre clase e clase. 
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 Asignación do persoal de limpeza: 

En horario de mañá: 

Contaremos cunha persoa de persoal de limpeza, que asumirá: 

-A limpeza dos aseos dúas veces ao día (atendendo a todas as superficies de contacto como inodoro, 

pomos da porta, billas e pulsadores de cisternas) comezando pola planta baixa, a continuación os da 

primeira planta e por último os da segunda planta, volvendo á planta baixa e repetindo o ciclo. Nos aseos 

existirá material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente. 

-Nos corredores e escaleiras desinfectarán pomos e varandas ao seu paso. 

-A limpeza de espazos que deban ser utilizados por outros grupos segundo o cadro semanal. Se non fose 

posible, o grupo entrante desinfectaría os seus postos. 

Farase unha 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 ele-

mentos susceptibles de manipulación, sobre todo naqueles utilizados por máis dun usuario, que reali-

zará, ao finalizar o uso individual, a limpeza dos elementos utilizados.  

 

En horario de tarde: 

Contaremos con dúas persoas de persoal de limpeza, que asumirán a limpeza xeral, tendo especial aten-

ción nas zonas de uso común (vestíbulo/hall, biblioteca, salón de actos, sala de profesores, pavillón…) e 

nas superficies de contacto máis frecuentes como pomos das portas, mesas, pasamáns, chans, teléfonos 

e elementos de similares características, así como billas e cisternas nos aseos. 

 

20. Distribución horaria do persoal de limpeza  

Horario de mañá: De 8:30 a 16:00 

Horario de tarde: unha limpadora está de 14:00-21:30 e a outra de 13:30-21:00 

 

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

Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo este 

labor, como son as luvas e a máscara. Aconséllase o emprego de elementos de protección ocular, ben 

sexan lentes ou pantalla. Cada un/ha terá o seu propio carro cos utensilios básicos.  

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

En cada baño existirá un modelo de control de limpeza diario, no que se anotarán as horas ás que se 

realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo. Tamén existirá esa folla de control nas 

aulas, despachos e demáis espazos. 

Ver Anexo VIII modelo de control de limpeza. 

 

23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas  

En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das aulas, que se farán 

antes de cada cambio de clase. 

• Os espazos pechados deberán ventilarse por espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, 

durante os recreos e ao finalizar as clases e, se for posible, entre as clases. 
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•Se as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitisen, deberá manterse as xanelas abertas o má-

ximo tempo posible. 

• Deberase incrementar a subministración de aire fresco  

• Se nun mesmo espazo se prestase asistencia a diferente alumnado, deberá ventilarse a aula ou sala 

polo menos durante 15 minutos logo de cada sesión. 

Ver Anexo IX modelo de checklist de ventilación. 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

Os panos desbotables que o persoal e alumnado empregue para o secado de mans, máscaras desbota-

bles ou luvas serán depositados na papeleira con tapa situada en cada aula, que estará provista de bolsa, 

que será retirada diariamente polo persoal de limpeza. 

No caso de que un alumno/a ou persoa traballadora do centro presente síntomas mentres se atope no 

centro educativo, será preciso illar o contenedor no que se depositen os produtos usados por eles. A 

bolsa de lixo deberá ser extraída e depositada nunha segunda bolsa con peche e identificada, para o seu 

depósito na fracción resto. Farase a debida limpeza do espazo no que se realizou o illamento preventivo 

unha vez a persoa con síntomas abandone o centro educativo. 

 
 

 Material de protección 

 
 

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

Levarase a cabo na secretaría do centro: 

- Cartelería informativa nas zonas de paso. 

- Dispensadores de xel hidroalcólico na entrada, nas zonas de atención ao público e en cada aula. 

- Desinfectantes para superficies. 

- Panos. 

- Xel hidroalcólico para reposición. 

- Dosificadores de xel. 

- Kit persoal para profesorado. 

- Luvas. 

- Termómetros 

- Viseiras con pantalla e batas 

- Máscaras quirúrxicas e FFP2 

 - Mamparas de protección nas zonas de atención ao público. 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

A compra do material de protección realizarase a través da secretaría do centro, unha vez analizadas as 

necesidades deste polas persoas do equipo Covid-19, e atendendo ás demandas e necesidades do pro-

fesorado e traballadores do mesmo, barallando sempre as novas propostas recibidas, buscando criterios 

de eficiencia, custo e rendibilidade. Procurarase que haxa un stock suficiente para garantir a adecuada 

protección do alumnado e persoal do centro.  
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27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 

Farase unha dotación inicial por aula de xabón de mans, xel hidroalcólico e dispensador, desinfectante 

de superficies e panos a cada aula. Unha vez esgotados, comunicarán a unha persoa do equipo Covid-19 

a necesidade de reposición dalgún destes elementos, quen lle dará as indicacións de como e onde repo-

ñer o material necesario.  

As máscaras son de uso obrigatorio, polo que o centro non ten a obriga de distribuílas a toda a comuni-

dade educativa. Sen embargo, disporase de unidades de reposición para casos puntuais de perda, es-

trago... 

Inicialmente fornecerase dous paquetes de 30 usos cada un para todo o profesorado e persoal de admi-

nistración e servizos funcionario, conforme ás existencias subministradas pola Consellería e até acabar 

existencias. 

 

D. Xestión dos abrochos 

 

28. Medidas  

En canto a xestión dos gromos seguirase o establecido no protocolo para a adaptación ao contexto da 

COVID19 no seu punto 7 e polo tanto: 

• Non asistirá ao centro calquera membro da comunidade educativa (mestre, alumno, pai, persoal 

non docente, etc.) que teña síntomas compatibles coa COVID 19 ,  quen se atope en situación de 

illamento por diagnóstico do mesmo ou quen estea en corentena por ter un contacto estreito con 

algunha persoa con síntomas ou diagnosticada. 

• Se aparece durante o período lectivo un membro da comunidade educativa que desenvolva sínto-

mas compatibles coa COVID 19 aplicarase o seguinte protocolo: 

1. ALUMNADO: Chamarase á Secretaría (886120503) para que envíen á persoa responsable nese 

momento e que tras colocarse o EPI regulamentario (bata, luvas, máscara e pantalla) irá ata aula 

ou emprazamento onde se atope o alumno con síntomas e o acompañará e custodiará na sala 

de illamento (VIVENDA DO CONSERXE). O alumno tamén será dotado dunha máscara limpa, to-

maráselle a febre que se rexistrará nunha ficha para tal efecto e esperará na aula de illamento 

ata que a súa familia o recolla. Durante todo este proceso dende a secretaría contactarase coa 

familia do alumno afectado e estes á súa vez co seu pediatra para seguir as instrucións que lle 

poidan dar e de non haber cita para o pediatra ese mesmo día deberán igualmente acudir ao 

PAC para ser valorados por un médico de atención primaria. 

2. PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE: se algún traballador é o que inicia síntomas debe por 

unha máscara limpa e abandonar o centro tras ter recibido instrucións do centro de saúde. 

• No caso da confirmación diagnóstica dun caso de Covid-19 os profesionais sanitarios de atención 

primaria poñeranse en contacto co paciente ou a súa persoa de referencia (persoa responsable 

da/o menor) para informarlle do resultado positivo das probas, realizar o seguimento clínico e 

facer fincapé nas medidas hixiénicas e de illamento. 

• Así mesmo, a denominada central de seguimento de contactos (en adiante CSC), comunicarase 

cos casos confirmados, xa sexa a través da persoa de referencia (persoa responsable da/o me-

nor) ou directamente no caso do alumnado maior de idade, para a identificación do centro de 

ensino. No caso do persoal docente e de administración e servizos, deberán ser identificados 

como profesionais do ámbito educativo e en que centro traballan. 
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• Unha vez que a CSC ten localizado o centro educativo, enviará unha solicitude ao “Equipo COVID 

do centro educativo” (en adiante ECCE), a través da aplicación “EduCovid”, para a selección dos 

contactos estreitos segundo a liñas definidas pola autoridade sanitaria. Trala recepción da listaxe 

de confirmados o ECCE levará a cabo 3 funcións: 

- Remitir á CSC a listaxe dos contactos estreitos dos casos confirmados que incluirán: compa-

ñeiras/os de clase, compañeiras/os de comedor, compañeiras/os de transporte, profeso-

rado e outras persoas da comunidade educativa que mantiveran contacto ca/o alumna/o. 

- Informar ao “Equipo Covid-escola” do centro de saúde de referencia da existencia dun caso 

positivo. 

- Informar do caso á Xefatura Territorial (durante a semana) ou Servizo de alerta epidemioló-

xica (fins de semana). 

• Unha vez recibida a listaxe proposta polo ECCE, a CSC comunicarase coas persoas propostas 

como contactos estreitos e se se confirma a situación, realizaralle a enquisa epidemiolóxica, se-

guimento telefónico e detección de casos sospeitosos. 

• En función do número de contaxios , a AUTORIDADE SANITARIA, poderá ordenar o peche dunha 

ou varias aulas, un nivel educativo, ou do centro completo en función de: 

- Un único caso: podería supoñer corentena dos membros da aula en cuestión e do profesorado 

que incide na mesma. Nese caso activarase o plan de continxencia. 

- Tres casos positivos confirmados nos últimos sete días: podería supoñer o peche do nivel edu-

cativo ou incluso do centro completo. En ambos casos activarase o plan de continxencia elabo-

rado para ditas situacións. 

• A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración obri-

gatoria 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 14 días a todas as persoas 

que teñan a consideración de contacto próximo de conformidade coas indicacións da autoridade 

sanitaria. 

• A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas relativas ao 

ensino a distancia. Aos efectos de determinación do nivel de risco (NR) , a autoridade sanitaria 

poderá volver a avaliar o pase ao nivel de risco NR2 para os supostos de consideración de vulnera-

bilidade e de cualificación de persoal sensible. 

 

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

O responsable de comunicar as incidencias á autoridade sanitaria e educativa, será o Xefe de Estudos e 

na súa ausencia a Directora. 

 

E. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

30. Procedemento de solicitudes  

Atendendo ao apartado 9 do Protocolo de adaptación ao contexto COVID19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso 2020-2021 a persoa solicitante do suposto de vulnerabilidade diri-

xirá a súa solicitude á directora do centro onde presta os seus servizos, na que exprese que concorren 
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as causas para considerar o/a traballador/ traballadora como grupo vulnerable e susceptible de ser con-

siderado persoal sensible (v. ANEXO III do citado protocolo), este anexo cuberto pode entregalo de xeito 

presencial ou a través do correo do centro: ies.asbarxas@edu.xunta.gal. 

Unha vez revisada e rexistrada, a dirección do centro emitirá un informe atendendo ao ANEXO IV do 

protocolo da Consellería e toda esta documentación será remitida por email á Inspección médica da 

Xefatura Territorial de Pontevedra , en espera de resolución. 

Mentres se tramita o informe da Inspección Médica o/a traballador/a terá a obriga de acudir presencial-

mente ao centro. 

 

F. Medidas de carácter organizativo 

 

31. Entradas e saídas  

Os horarios de entrada e saída do centro sufrirán variacións intentando facer posible entradas/saídas 

escalonadas e por diferentes portas e escaleiras segundo o andar que ocupe o alumnado. 

Con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, ou cando a 

presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a entrada dos proxenitores no centro edu-

cativo. 

 

ENTRADAS 

 

• Utilizaremos diferentes entradas/saídas para o alumnado, tanto ao recinto como ao edificio.  

Para entrar no recinto teremos 2 portas: 

 

a) PORTA DO RÍO: alumnado que vén andando ou que o traen os pais/nais. 
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b) PORTA PRINCIPAL: alumnado que ven no autobús. 

 
 
O acceso ao edificio, farase pola porta dianteira ou traseira, en función da planta na que se ubica 

o grupo: 

- O alumnado da primeira planta (1º e 2º ESO) entrará pola porta traseira e accederá á pri-

meira planta pola escaleira da dereita.  

- O alumnado da segunda planta (3º e 4º ESO e 1º e 2º Bach.) entrará pola porta dianteira e 

accederá á segunda planta pola escaleira da esquerda.  

 
 

• A serea soará dúas veces, ás 8:45 para comenzar a subir ás aulas e ás 9:00 para comezar as 

clases. 

• Cando o alumnado chegue ao centro, deberá subir á aula, excepto que aínda non tocara a serea 

de entrada. Nese caso deberá esperar dentro do recinto, pero no exterior do edificio: o alum-

nado de 1º e 2º ESO no patio traseiro e o de 3º e 4º ESO e BACHARELATO no patio dianteiro 

(sempre que as condicións climatolóxicas o permitan). En caso de choiva, o alumnado do patio 

traseiro usaría as zonas cubertas. O alumnado do patio dianteiro o cuberto da entrada e o 

hall/vestíbulo. 
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• A dirección establecerá os seguintes profesores de garda para facer efectiva a entrada ao recinto 

en condicións de seguridade. 

• O alumnado deberá levar mascarilla durante todo o tempo e deberá lavar as mans con xel hi-

droalcohólico á entrada, dirixíndose á súa clase mantendo a distancia de seguridade e evitando 

tocar paredes e pasamáns. Debe estar preparado ás 9:00 para o comezo da clase. 

• Queda totalmente prohibida a reunión en grupos dentro do recinto escolar. 

SAÍDAS 

• Para a saída do centro fexibilizaremos o horario dentro da última hora lectiva. 

• Para a saída do alumnado do centro unha vez finalizadas as clases: 

- Baixo a supervisión do profesorado de última hora procederase ao desaloxo ordenado de cada 

aula. 

- O timbre soará ás 14:20 (para comezar a saída do alumnado que vén andando) e ás 14:30 

(para o alumnado que vén no autobús).  

- A saída debe realizarse polo tiro de escaleiras e porta que cada planta teña adxudicada, non 

estando permitidos os cruces ou aglomeracións. 

-  A saída debe realizarse directamente ao exterior do recinto. Non se permite que o alumado 

quede formando grupos nos corredores, baños ou patios.  

- O profesorado de garda de última hora, vixiará a saída do alumnado que vai andando, colo-

cándose un profe no vetíbulo(hall e outro na porta do río antes das 14.20 (agás que estivesen 

facendo a garda nunha aula. Neste caso, asumiría esta función un membro da dirección. 

A Dirección determinará o número de profesores para ordenar as saídas. 

• Para evitar aglomeracións, a saída do alumnado realizarase polas mesmas portas polas que entra-

ron:  

- 3º, 4º ESO + BACH. pola porta dianteira e 1º e 2º ESO pola traseira. 

- O alumnado que vén andando, usará a porta do río. O alumnado que vén en bus, usará a 

porta principal. 

 
 

32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo  

O centro ten dúas portas de entrada ao recinto ao que se accede dende a estrada ou dende o río. Pola 

porta principal accederá o alumnado transportado nos autobuses e pola do río o alumnado que vén a 

pé ou en coche particular. 

Para a entrada e saída do edificio, habilitamos dúas portas cada unha con acceso a un tiro de escaleiras, 

segundo o andar no que se atopen as aulas de referencia do alumnado, coa seguinte distribución: 

• O alumnado de 1º e 2º ESO entra e sae do edificio pola porta traseira e a escaleira da dereita. 

• O alumnado de 3º e 4º ESO e bacharelato, entra e sae do edificio pola porta dianteira e a 

escaleira da esquerda. 
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33. Cartelería e sinaléctica  

Será preceptivo colocar cartelería por todo o interior e exterior do centro que facilite e recorde a aplica-

ción das medidas de distancia social, uso de máscara, hixiene de mans, sintomatoloxía COVID 19, ase-

made, en relación co sentido de circulación polo centro. 

Usarase tanto a cartelería incluída no Protocolo da Consellería como aquela que polo seu formato nos 

poida parecer estética, motivadora e facilitadora do noso obxectivo informativo e preventivo, impresa  

polo centro en tamaño A3 ou superior. 

Os corredores e escaleiras estará marcado con frechas de sentido de circulación que sempre será pola 

dereita. 

Todas as estancias terán indicado o aforo na porta. 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Con carácter xeral cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos quedan suspendidas as 

autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar a todo o alumnado con dereito 

lexítimo ao transporte (máis de 2 km). 

Recoméndase o uso de transporte individual, ou no seu caso, de mascara si se utiliza calquera vehículo 

de transporte compartido ou público. 

Poderán ser utilizadas tódalas prazas existentes no transporte colectivo coa obriga do emprego da más-

cara. 

Os condutores da empresa de transporte velarán porque todas as persoas ocupantes do vehículo leven 

a máscara posta durante todo o traxecto. 

Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar, co obxectivo de realizar unha máis 

adecuada trazabilidade dos contactos. 

O autobús debe hixienizarse e ventilarse entre as viaxes, segundo a normativa vixente. 

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 realice en condicións de seguridade. 

A parada establécese na vía pública polo que se farán ringleiras coa suficiente separación entre alum-

nos/as. A saída do alumnado transportado organizarase de xeito similar á entrada. 

O alumnado transportado baixará do autobús de forma ordenada, seguindo as indicacións do profeso-

rado de garda e accederá ao recinto pola porta pequena, mantendo a distancia de seguridade. Ata que 

non se desaloxe totalmente un autobús non poderán baixar os pasaxeiros do seguinte. 

Na recollida, o alumnado agardará dentro do recinto a que chegue a súa liña, avisándolle o profesor de 

garda de cando ten que sair. 

 

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  

• Gardas de autobús, entrada e saída: 5 efectivos na entrada e 3 na saída 

• Gardas de recreo: 4 efectivos 

• Gardas de biblioteca: 1 efectivo 

• Garda de aula: 2 efectivos por sesión 

O profesorado encargado da vixilancia velará polo cumprimento da norma en medidas de seguridade 

ante a COVID19, comunicando á xefatura de estudos o non cumprimento por parte de calquera membro 

da comunidade educativa. 
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G. Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada  

Neste centro non procede. 

 

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

O noso centro inclúe varias actividades de innovación educativa, tales como STEMBach, Club de Ciencias, 

Club de Manga, Club de Letras... 

Todas estas actividades estarán suxeitas ás mesmas indicacións de prevención e hixiene có resto de cla-

ses ordinarias e circulacións polo centro. 

Para garantir a seguridade non se poderán levar a cabo este curso, a non ser que mellore a situación, 

actividades extraescolares ou complementarias nin viaxes, nas que non se poida garantir a distancia e 

medidas de seguridade. Priorizaranse as actividades nas que se poida manter a distancia interpersoal e 

aquelas nas que non se mesture alumnado de diferentes grupos. 

 

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

Xuntanzas da ANPA 

· Xuntanza da DIRECTIVA: debido a que se trata dun número reducido de persoas poderán reunirse na 

biblioteca do centro, facéndose responsables eles mesmos dunha primeira ventilación e hixienización 

tras a reunión. 

Sempre que se reúnan deberán informar á dirección do centro para que este, á súa vez, solicite ao equipo 

de limpeza a desinfección do espazo. 

· Xuntanza cos PAIS: preferiblemente farase de xeito telemático. Se a situación 

epidemiolóxica permite reunións presenciais porase á súa disposición o salón de actos do centro co aforo 

que sexa pertinente segundo a norma en vigor nese momento. 

Reunión do CONSELLO ESCOLAR 

Novamente haberá que ter en conta a situación epidemiolóxica no momento da reunión e polo tanto 

optar por: 

· Presenciais (se o momento epidemiolóxico o permite) levándose a cabo na biblioteca do centro ou no 

salón de actos, segundo o número de asistentes previsto. 

· Reunións telemáticas a través da plataforma ofertada pola Consellería. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias, priorizarase a comunica-

ción por teléfono ou videochamada, a canle que o titor considere máis oportuna. 

Non quedan prohibidas as titorías presenciais pero intentarase que non sexa o habitual, quedando res-

trinxidas a casos de comunicación urxente ou de temas que pola súa sensibilidade sexa preferible trata-

los en persoa. 

En caso de titoría presencial levarase a cabo no espazo que dispoña a dirección do centro, coidando ao 

máximo as seguintes cuestións: 

· Distancia social. 

· Portando máscara. 
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· Hixienizado de mans ao entrar. 

· No caso de ter que revisar unha proba escrita deberá ter sido solicitado previamente para contar cunha 

copia que evite a manipulación de documentos por varias persoas. 

· Ao finalizar desinfectaranse os postos utilizados. 

As reunións de inicio de curso deberán ir recollidas no plan de acollida. Excepto que a situación cambie 

serán presenciais e só poderá acudir unha persoa por alumno e os lugares onde se poderá levar a cabo 

serán o patio ou o pavillón. 

Ao respecto das comunicacións xerais coas familias seguiranse a usar a web do centro 

(https://www.edu.xunta.gal/centros/iesasbarxas/), as redes sociais, o abalarmóbil, as chamadas te-

lefónicas, o e-mail e o TokappSchool. 

 

40. Normas para a realización de eventos 

Por norma xeral, non se realizarán eventos no instituto que supoñan aglomeracións máis alá das reco-

mendacións ou indicacións da autoridades competentes en materia sanitaria.  

No caso de ter que realizarse, cumpriranse estritamente as medidas de prevención (usos obrigatorio de 

máscara) e aforos (50% da capacidade) sempre que se permita manter a distancia de seguridade de 1,5 

metros entre persoas. 

Estas celebracións poderán organizarse en quendas por aulas ou niveis polo equipo de profesorado en 

cuestión, atendendo ás seguintes premisas: 

· Evitar alumnado de distinto nivel. 

· Preferiblemente ao aire libre. 

· Facer as labores de limpeza antes e despois do evento. 

En canto a outro tipo de actos (obradoiros, charlas formativas,…) tentaremos facelas por aulas ou niveis 

aproveitando os espazos exteriores e patios cubertos. 

No caso de que se queira realizar algún evento ao longo do curso haberá que presentar unha solicitude 

á dirección do centro quince días antes da celebración do mesmo onde se especifique o tipo de evento, 

nº de participantes, ubicación e programación do mesmo. 

Todo isto será estudado polo equipo COVID19 que emitirá un informe de idoneidade se así o permite a 

situación epidemiolóxica nese momento e os espazos e persoal 

Dispoñibles. No caso contrario, informará da non conveniencia de realizar a actividade. 

 

H. Medidas para o alumnado transportado 

 

41. Medidas  

Atendendo ao protocolo da Consellería no seu punto 13.1, durante o transporte no autobús o alumnado 

deberá portar máscara e serán os acompañantes da empresa de transporte os responsables da vixilancia 

do alumnado, velando polo cumprimento da norma. 

O alumnado transportado será recibido á saída dos autobuses polo profesorado de garda que se atopa 

no portal principal,  sendo dirixidos aos seus respectivos patios de espera e entradas, seguindo as 

rutas de acceso establecidas. O resto do profesorado de garda guiará ao alumnado cara ás entradas que 

lles corresponde, velando polo cumprimento da  norma recollida neste protocolo en cuestión de distan-

cia social e uso de máscara. 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesasbarxas/
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I. Medidas de uso do comedor 

 

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

Neste centro non procede 

 

43. Persoal colaborador  

Neste centro non procede 

 

44. Persoal de cociña  

Neste centro non procede 

 
 
 

K. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas...  

➢ O profesorado deberá recoller ao alumnado na clase de referencia e acompañalo á aula específica. 

Cando finalice a clase, o profesorado tamén acompañará ao alumnado á súa clase de referencia.  
➢ O alumnado deberá traer o seu propio material (lapis, gomas...), instrumentos (regra, compás, es-

cuadra, cartabón, calculadora, etc...), non podendo ser emprestados entre o alumnado. Unha vez 

finalizado o seu uso, deberase gardar na mochila, evitando que o material quede por riba de cal-

quera superficie da clase.  
➢ O alumnado só levará á aula específica o estritamente necesario, debendo deixar mochila, libros e 

resto de material na clase. Unha vez na aula, non se poderá volver á clase a recoller material es-

quecido.  
➢ A hixienización de mans do alumnado farase á entrada e saída da aula. 
➢ Cando o alumnado entre nunha aula específica, sendo esta utilizada previamente por outro grupo, 

procederase a desinfectar a parte do mobiliario que vaia utilizar. A desinfección farase sempre ao 

entrar na clase, co obxectivo de garantir que o mobiliario que se vai a utilizar é seguro. Tras a 

limpeza, os materiais empregados refugaranse de forma segura, procedéndose posteriormente á 

desinfección de mans. Na porta haberá uns indicadores verdes ou vermellos que indican se está 

limpa (verde) ou non (vermella).  Débese evitar a aglomeración de alumnado durante a repartición 

de equipamento ou material de aula, que deberá estar controlado en todo momento polo profe-

sorado.  
➢ O equipamento non pode estar a pasar de man en man sen control algún. Ao final do uso do 

equipo, este deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por outro alumno/a.  
➢ O proceso de desinfección vai depender do tipo de obxecto (poroso ou non); do tipo de material 

do que está feito... podendo realizarse mediante varios procedementos: Limpeza directa con auga 

e xabón / Limpeza cunha solución hixienizante de auga e lixivia / Uso de sprays de alcol de 70º.  
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Protocolo específico aula de música 

 

• No uso de instrumentos de vento (especialmente no caso de frauta) nas clases de música ou nos 

exercicios de canto, a distancia interpersoal elevarase a 3 metros.  

• Desde o punto de vista hixiénico (aínda que non acústico), está recomendado utilizar este tipo 

de instrumentos ao aire libre.  

• No caso de uso de instrumentos, deixarase un tempo mínimo de 10 minutos ao final da clase 

para proceder á súa limpeza, así como para a ventilación da aula. 

• No caso de que se realicen actividades de canto que tamén provoquen a emisión de gotículas 

suspendidas no aire, do mesmo xeito que no caso dos instrumentos de vento, deberíanse extre-

mar as condicións ambientais da aula con máxima ventilación, incremento da distancia de segu-

ridade, uso de máscaras, e en todo caso, sempre se procederá á distribución do alumnado de 

forma que ningún alumno/a poida proxectar gotículas sobre outro/a.  

 
 

Protocolo específico aula de Plástica 

 

• Para a hixienización das mans pódese utilizar a billa que hai na aula de plástica (debendo no seu 

caso evitar aglomeracións de alumnado ao redor do mesmo). O lavado de mans na pila pódese 

substituír polo uso de xel hidroalcohólico.  

• A billa da aula utilizarase de maneira exclusiva para as actividades a realizar e para a hixiene de 

mans, quedando terminantemente prohibido utilizalos para beber auga, nin para encher bote-

llas.  

 

Protocolo específico aula Tecnoloxía/(Informática) 

 

• Se a aula non está limpa ao acceder cun grupo a ela (ver cartolina da porta, se está verde signi-

fica que está limpa e se está vermella, que non o está) deberemos limpar o noso posto de tra-

ballo. Para os teclados e ratos usaremos toalliñas con desinfectante desbotables. 

• Mentres dure a situación actual, está totalmente desaconsellado o uso de biblioteca de aula, 

dado que cada libro debería ter un período de corentena despois do seu uso.  

• Para a hixienización das mans pódese utilizar a billa que hai no taller (debendo no seu caso 

evitar aglomeracións de alumnado ao redor dela). 

• O lavado de mans na pila pódese substituír polo uso de xel hidroalcohólico.  

• Cando se proceda á limpeza dos residuos xerados no taller durante o traballo realizado por cada 

grupo, será un membro de cada grupo quen a faga, e unha vez finalizada procederase a desin-

fectar os utensilios de limpeza empregados.  

 

Protocolo Covid aula PedagoxíaTerapeútica 

 

Dada a situación excepcional que estamos a vivir actualmente, recoméndase (sempre que sexa posible), 

atender ao alumnado con necesidades educativas na súa aula de referencia, salvo naquelas 

circunstancias nas que a atención na aula de apoio sexa a mellor opción.  
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As medidas específicas a seguir no caso de que o profe de PT deba traballar co alumnado na aula de 

apoio son: 

• Manter a distancia de seguridade co alumnado (recomendable 2 metros).  

• Manter unha correcta ventilación da aula durante toda a xornada escolar, coa fin de favorecer 

a renovación do aire no seu interior mantendo se é posible as portas e xanelas abertas durante 

toda a xornada escolar. 

• Establecer unha zona limpa de traballo para o PT (mesa de traballo ou zona específica).  

• Por motivos de seguridade, o profesorado recollerá ao alumnado na súa clase e o acompañará 

á aula de apoio. Á hora de finalizar a clase, o profesorado tamén acompañará ao alumnado á súa 

clase.  

• A hixienización de mans do alumnado farase á entrada e saída da aula.  

• O alumnado só levará á aula de apoio o estritamente necesario, debendo deixar mochila, libros 

e resto de material na clase (salvo na primeira e última hora). Unha vez na aula, non se poderá 

volver a clase a recoller material esquecido.  

• Os materiais da aula deben estar controlados en todo momento, non podendo estar nun sitio 

onde o alumnado teña acceso directo a eles. 

 

Protocolo Covid Salón de Actos 

 

A norma principal que debe cumprirse no salón de actos, xa que a súa superficie o permite, é realizar 

actividades que garantan a distancia de seguridade entre os asistentes e evitar a aglomeración de 

persoas, tanto á entrada como á saída da actividade. Por iso só se poden ocupar as cadeiras sinalizadas 

e debe respectarse o fluxo de entrada e saída. 

 

Ademais destas dúas normas básicas, débense cumprir outra serie de normas de seguridade: 

 

• Establecerase un aforo máximo permitido (55 persoas) que supoña que en todo momento se 

garantirá a distancia de seguridade (recomendable 1,5 metros), non podendo exceder o devan-

dito aforo en ningún momento. 

• Poñerase información visual na porta do salón de actos indicando o seu aforo (que coincidirá 

co número de cadeiras marcadas), así como as normas de seguridade e de hixiene do mesmo. 

• O salón de actos debe estar correctamente ventilado durante todo o tempo que estea a ser 

utilizado. Sempre que as condicións ambientais o permitan, a porta e xanelas deben estar aber-

tas para xerar unha ventilación natural. 

• As actividades que se realicen no salón de actos, dado que supoñen un maior risco (polo maior 

número de persoas concentradas), estarán planificadas e comunicadas con tempo suficiente 

ao equipo directivo do centro (que exercerá o control da devandita dependencia) xunto cunha 

relación das persoas asistentes á actividade (se non se corresponden cun grupo clase habi-

tual), coa fin de poder determinar o rastrexo en caso dun potencial contaxio. 

• A  hixienización de mans do alumnado farase á entrada e saída do salón de actos. 

• Cando o alumnado entre no salón de actos, sendo utilizado previamente por outro grupo, pro-

cederá a desinfectar a cadeira que vai ocupar (se non fose posible facelo polo persoal de lim-

peza). Sempre será o alumnado que entre ao salón de actos o que realice dita operación co 
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obxectivo de garantir que a cadeira que vai utilizar estea desinfectada. Tras a limpeza, os mate-

riais empregados refugaranse de forma segura, procedéndose posteriormente á desinfección 

de mans. 

• Unha vez que o alumnado sente na súa cadeira, non poderá cambiar de sitio baixo ningún con-

cepto.  

• Ao final da xornada escolar, extremarase a limpeza desta dependencia, especialmente naquelas 

zonas que máis estivesen en contacto coas persoas. 

 

Protocolo Covid Sala de Profes 

 

• Establecer un aforo máximo que permita manter entre o profesorado a distancia de seguridade 

necesaria (1,5 metros).  

• Na porta da sala do profesorado poñerase información visual relativa ao seu aforo e ás medidas 

de seguridade e hixiene na devandita dependencia. 

• Evitar saúdos en base a darse a man, bicarse, abrazarse.  

• As posicións na sala de profesorado non deben intercambiarse sen desinfección previa. 

• Tras a limpeza, os materiais empregados refugaranse de forma segura, procedéndose poste-

riormente á desinfección de mans.  

• Igual procedemento debe realizarse cando se vaia a utilizar rato e/ou teclado dos computado-

res da sala, que estarán cubertos cun film que será substituido coa maior frecuencia posible. 

• A prioridade de permanencia na sala tena o profesorado de garda que é quen está a realizar 

unha función docente activa nese momento, ou calquera outro docente que realice nese ins-

tante unha función escolar determinada.  

• Fomentarase que o profesorado tamén ocupe outras áreas libres do centro como departamen-

tos, despachos individuais..., especialmente durante o recreo, que adoita ser o momento no 

que se dá unha maior concentración de persoas e hai máis posibilidade de exceder o aforo 

máximo e polo tanto, de non respectar as distancias de seguridade correspondentes.  

• Evitar facer reunións de departamento/área/ciclo/titores/as na sala de profesorado, coa finali-

dade de non ocupar parte do devandito espazo. Para iso proponse usar outras zonas libres onde 

se poida gardar a distancia de seguridade entre os membros do departamento/área/ciclo..., ou 

tamén, e preferentemente, a realización das reunións de maneira telemática.  

• Débese garantir a ventilación da sala do profesorado mentres estea a ser utilizada, coa fin de 

favorecer a renovación do aire no seu interior. 

• As xanelas e a porta da sala do profesorado permanecerán abertas (sempre que sexa posible 

por cuestións de confidencialidade), para favorecer a ventilación, así como para evitar a mani-

pulación de mecanismos de apertura de portas.  

• O profesorado evitará compartir material entre eles. En caso de ter que compartilo, será pos-

teriormente desinfectado (por exemplo o bolígrafo co que asinamos no libro de gardas). 

• Colgar bolsos, maletíns ou mochilas en perchas (deixando espazo de separación de polo menos 

un ou dous ganchos entre uns e outros), evitando deixalos no chan ou sobre outras superficies 

que poidan ser susceptibles de estar infectadas. 

• Reducirase a visita de alumnado á sala do profesorado, fomentando o uso telemático para a 

resolución de dúbidas ou entrega de tarefas.  
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• Proceder á desinfección das mans antes e despois de utilizar a impresora, o teléfono, o teclado 

e/ou o rato do computador, etc. 

• Como o uso do teléfono na sala de profesorado é compartido, porase un anaco de filme trans-

parente no micrófono do teléfono, e cando un/unha docente teña que falar por el, evitará po-

ñer o micrófono diante da boca, desprazándoo cara abaixo. O devandito filme será substituído 

coa maior frecuencia posible.  

• Desinfectar as mans antes de entrar e saír da sala de profesorado.  

• O profesorado debe recoller e retirar da mesa, o seu material cando deixe o posto, non podendo 

quedar nada enriba das mesas. 

 

Protocolo Covid Conserxería 

 

• Para manter a distancia mínima dos conserxes co resto de persoas que pode haber nun centro 

educativo (alumnado, pais/nais, profesorado, repartidores...), situarase unha marca no chan á 

porta da conserxería que indicará o límite de seguridade e unha mampara de metacrilato na 

ventá.  

• Toda entrega/recepción de calquera tipo (documentación, chaves, partes,  paquetería...), reali-

zarase a través da ventá, non podendo acceder ao interior da conserxería máis que o persoal 

que alí traballa. 

• Débese garantir a ventilación natural mentres a conserxería estea ocupada, coa fin de permitir 

a renovación do aire no seu interior. Para iso, manterase aberta a porta, sempre que sexa posi-

ble, favorecendo deste xeito a ventilación, así como para evitar a manipulación de mecanismos 

de apertura/peche de portas. 

• Non se utilizarán partes de faltas en papel, xa que deberán poñerse directamente no xade ao 

comezar as clases. Excepción: usaremos o parte en papel mentres non estea configurado o 

XADE. 

• Ao finalizar o proceso de limpeza e desinfección realizado polo persoal de limpeza o día anterior, 

as portas das aulas ordinarias quedarán abertas para poder ser utilizadas á primeira hora.  

• O conserxe abrirá aquelas portas que, estando pechadas despois do proceso de limpeza e desin-

fección, van ser utilizadas tamén á primeira hora (sala de profesorado, despachos do equipo 

directivo, Secretaría...). Por último procederá a abrir as xanelas destas dependencias para que a 

estancia estea ventilada cando se incorpore o profesorado. 

• Quedarán pechadas o resto de dependencias das que non se teña constancia que vaian ser uti-

lizadas á primeira hora, para así favorecer o sistema de comunicación de espazos limpos e sucios. 

• Cada vez que o persoal realice unha determinada función fóra da conserxería que supoña entrar 

en contacto con elementos ou superficies potencialmente infectadas, procederase á desinfec-

ción de mans para volver entrar á dependencia. 

• Despois do uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, encadernadora, des-

trutora de papel... procederase á desinfección de mans. 

• Cando se vaia recoller alumnado á clase ou se acompañe a unha persoa allea ao centro, mante-

rase en todo momento a distancia de seguridade. 

• En caso de necesidade utilizarase o ascensor, pero de maneira individual, evitando compartilo 

con alumnado, profesorado, pais/nais. 
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• Minimizar a manipulación de documentación en formato papel e cando non haxa máis remedio 

que facelo, extremar a hixiene de mans e evitar tocar os ollos, nariz, boca ou máscara con elas. 

• Potenciaremos o envío de traballos para fotocopiar a través de correo electrónico dirixido a 

unha conta de correo específica de conserxería: conserxeriabarxas@gmail.com 

• Cada vez que se recolla un servizo de paquetería para o centro, procederase á desinfección das 

mans.  

• Ao final do horario escolar diario, as mesas das conserxerías deben quedar totalmente libres de 

papeis e materiais para facer unha correcta desinfección. 

• Ao final do día, extremarase a limpeza, especialmente naquelas zonas que máis estivesen en 

contacto coas persoas. 

• Ao ser o teléfono de uso compartido, colocarase un anaco de filme transparente no micrófono, 

e cando se teña que falar por el, non se porá o micrófono diante da boca (desprazándoo cara 

abaixo). Este filme será substituído coa maior frecuencia posible. 

 

Protocolo Covid Secretaría 

 

• Dixitalizarase o maior número posible dos documentos do centro, para evitar a xeración e ma-

nipulación de documentación en formato papel (posible fonte de transmisión). 

• Reducirase a visita de alumnado e proxenitores ao estritamente necesario (fomentarase o uso 

de medios telemáticos como forma de comunicación: teléfono e correo electrónico do centro: 

ies.asbarxas@edu.xunta.es). 

• Restrinxirase a visita do resto de membros da comunidade educativa ao estritamente necesario.  

• Cando non sexa posible a atención telemática, atenderase ao público de forma presencial me-

diante o procedemento de cita previa.  

• Cando haxa que atender a persoas na ventá, farase a través da mampara, colocando no exterior 

unha mesa que permita unha distancia de seguridade de 1 metro. 

• Minimizar a manipulación de documentación en formato papel e, cando non haxa máis remedio 

que facelo, extremar a hixiene de mans e evitar tocar os ollos, nariz, boca ou máscara con elas. 

• Establecer un aforo máximo que permita manter entre as persoas que se atopen na Secretaría  

a distancia de seguridade necesaria (1,5 metros).  

• Temos establecidas marcas no chan que indican a distancia de seguridade que hai que manter 

entre as persoas que esperan para ser atendidas en Secretaría e as persoas que alí traballan. 

• A entrada á Secretaría disporá de información visual indicando o aforo máximo permitido e as 

instrucións de seguridade e hixiene dentro dela, impedindo que se supere o aforo máximo per-

mitido (4 persoas). 

• Establecer unha zona limpa de traballo para cada unha das persoas que ocupan de maneira ha-

bitual esta dependencia (Administrativo/a, Secretario/a...), de forma que sexan os únicos que 

poidan acceder á mesma.  

• Débese garantir a ventilación natural, mentres a dependencia estea a ser utilizada, co fin de 

favorecer a renovación do aire no seu interior 

• A porta da Secretaría, as xanelas e, no seu horario, o portelo, permanecerán abertas (sempre 

que sexa posible), para favorecer a ventilación, así como para evitar a manipulación de meca-

nismos de apertura de portas. 

mailto:ies.asbarxas@edu.xunta.es
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• En Secretaría hai un teléfono “inalámbrico” exclusivo para que o profesorado poida facer as 

chamadas relacionadas con aspectos docentes (contactar con pais/nais/titores legais). Este te-

léfono será independente do utilizado polos/as traballadores/ as desta dependencia. Como o 

teléfono vai ser de uso compartido polo profesorado, deberemos desinfectalo despois do uso.  

• Ademais do teléfono de uso común utilizado polo profesorado, existen outros 2 teléfonos que 

serán de uso exclusivo do persoal de Secretaría. No caso de que ese teléfono sexa utilizado por 

algún cargo máis, tamén se procederá a colocar un anaco de filme transparente no micrófono, 

e seguirase o mesmo procedemento para falar. 

• Á entrada e á saída da Secretaría procederase sempre á desinfección de mans por parte das 

persoas que accedan a ela.  

• Despois do uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, arquivadores, destru-

tora de papel... procederase á desinfección de mans.  

• As persoas que traballan na Secretaría evitarán compartir material entre elas e tamén co resto 

de persoas que accedan a ela.  

• Unha vez rematada a atención de persoas no interior da Secretaría, procederase á desinfección 

das superficies ocupadas mediante un limpador desinfectante multiusos de pistola e papel des-

botable. Tras a limpeza, os materiais empregados refugaranse de forma segura, procedéndose 

posteriormente á desinfección de mans.  

• Ao final do día, as mesas de traballo tanto do persoal administrativo, como do Secretario/a de-

ben quedar totalmente libres de papeis e materiais para proceder a unha correcta desinfección.  

• Extremarase a limpeza desta dependencia, especialmente naquelas zonas que máis estivesen en 

contacto coas persoas.  

 

Protocolo Covid Despacho de Orientación 

 

A dotación hixiénica mínima do despacho de Orientación deberá ser a mesma que para as aulas. 

Ao compartir o traballo individual coa visita de persoas, deberíase establecer unha zona limpa de traballo 

onde se realicen as tarefas individuais (mesa de traballo), separándoa da zona de atención a persoas, xa 

que pode resultar potencialmente  infecciosa.  

 As medidas de seguridade a adoptar no despacho de Orientación son: 

• Establecer un aforo máximo (1 visita de cada vez) que permita manter entre as persoas que se 

atopen neste espazo a distancia de seguridade necesaria (1,5 metros).  

• Na porta do despacho porase información visual indicando o aforo máximo e as normas de 

hixiene da dependencia. 

• Evitar facer reunións no devandito espazo cando se supere o aforo máximo. Se a reunión de 

titores/as ou a reunión con alumnado supón superar o aforo, hai que buscar outro espazo do 

centro no que se cumpra co requisito. 

• Do despacho eliminarase todo aquel mobiliario que non achegue nada (armarios sen uso, ca-

deiras ou mesas non utilizadas...), coa finalidade de non diminuír a superficie útil. 

• Establecer unha zona limpa de traballo onde sexa o/a Orientador/á única persoa que poida 

acceder á mesma, que será a propia mesa de traballo, e así quede libre de infeccións indirectas. 

• Débese garantir a ventilación natural, mentres a dependencia estea a ser utilizada, co fin de 

favorecer a renovación do aire no seu interior. 



 

29 
PLAN ADAPTACIÓN COVID-19 (VERSIÓN 1 – SETEMBRO 2020) 

• As xanelas e a porta do despacho (sempre que sexa posible por cuestións de confidencialidade), 

deberán permanecer abertas para favorecer a ventilación, así como para evitar a manipulación 

de mecanismos de apertura de portas.  

• Reducirase a visita de alumnado e proxenitores ao despacho de Orientación ao estritamente 

necesario (fomentarase o uso de medios telemáticos), realizándose a mesma, mediante cita 

previa, creando un correo electrónico específico para Orientación (barxasorienta-

cion@gmail.com).  

• O teléfono será de uso exclusivo da Orientadora.  

• Dixitalizar o maior número de documentos do centro para evitar a xeración e manipulación de 

documentos en formato papel (posible fonte de transmisión). 

• Á entrada ao despacho de Orientación, procederase sempre á desinfección de mans por parte 

das persoas que acudan a el.  

• A Orientadora do centro evitará compartir material coas persoas que vaian ao despacho. En 

caso de ter que compartilo, será posteriormente desinfectado. 

• Unha vez rematada unha visita no despacho de Orientación, procederase á desinfección das 

superficies ocupadas. Tras a limpeza, os materiais empregados refugaranse de forma segura, 

desinfectando posteriormente as mans.  

• Colgar bolsos, maletíns ou mochilas en perchas (deixando espazo de separación de polo menos 

un ou dous ganchos entre uns e outros), evitando deixalos no chan ou sobre outras superficies 

que poidan ser susceptibles de estar infectadas.  

• Ao final do horario escolar diario, as mesas do despacho deben quedar totalmente libres de 

papeis e materiais para proceder a unha correcta desinfección. 

• Extremarase a limpeza, especialmente naquelas zonas que máis estivesen en contacto coas per-

soas.  

Protocolo Covid Ascensor 

 

O uso do ascensor debe quedar reducido ao estritamente necesario. 

• O ascensor será utilizado por unha única persoa en cada viaxe (é preferible que o ascensor 

realice varias viaxes). 

• No caso de que por cuestións excepcionais, a persoa que vaia utilizalo (alumnado dependente), 

necesite da presenza dun acompañante, será obrigatorio o uso de máscaras por parte de ámbo-

los dous ocupantes. 

• Evitar o contacto directo das mans cos pulsadores. 

• Tamén se evitará o contacto con pasamáns, espellos, e apoiarse sobre as paredes. 

• Non deixar mochilas, bolsos, carteiras... no chan do ascensor. 

• Despois de utilizar o ascensor procederase á hixienización das mans. 

• Limpeza das superficies de maneira regular, extremando a limpeza naquelas zonas de maior 

contacto por parte dos usuarios. 

• No caso de que a empresa de mantemento do ascensor non o fixera xa, é importante incluír 

información visual coas medidas preventivas. 
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46. Educación física  

Temos que minimizar os riscos, polo que tomaremos as seguintes medidas: 

• Promover actividades que permitan o distanciamento físico entre o alumnado (mínimo 1'5 me-

tros). Pode ser importante marcar espazos acoutados para a realización das actividades. 

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

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

tiva. 

• Controlar as actividades que supoñan un requerimento físico maior (altas intensidades), que 

entrañen a proxección de gotículas. 

• Ao principio e ao final da actividade deportiva o alumnado deberá desinfectar as mans. É im-

portante extremar a hixiene no ámbito deportivo. 

• Priorizarase a entrega de traballos de maneira telemática. 

En canto ao material, deberanse seguir as seguintes instrucións: 

• Planificar axeitadamente a realización das actividades tendo en conta os tempos de preparación 

das mesmas e os tempos de desinfección posteriores do material. 

• O material debe estar controlado en todo momento, non podendo estar nun sitio no que o 

alumnado teña acceso directo a el. 

• Queda totalmente prohibido que o alumnado teña acceso ao almacén de material. 

• Por cuestión hixiénicas, están desaconselladas as actividades que comecen co alumnado repar-

tindo os materiais. 

• O profesor ou profesora será quen entregue sempre o material en cada clase, debendo evitar 

as aglomeracións durante este proceso. 

• O material de educación física non pode estar a pasar de man en man sen control ningún. Ao 

final do uso dun material, este deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por outro 

alumno/a. 

• Recoméndase o uso de material individual. 

• Priorizarase o uso de materiais que sexan sinxelos de desinfectar. 

• Ademais de material deportivo, o profesorado deberá dispoñer de xel hidroalcohólico e másca-

ras de reposto por se o alumnado rompe algunha das súas por causa da actividade deportiva. 

 

En canto aos espazos, hai que seguir as seguintes instrucións: 

 

• Na clase práctica darase prioridade ao uso do patio como primeira opción (se as condicións 

climatolóxicas o permiten) e, en segundo lugar, o pavillón. Non utilizaremos o ximnasio. 

• No caso de realización de actividade no pavillón deberá estar suficientemente ventilado du-

rante a totalidade da actividade e de maneira posterior a ela. 

• Designaranse zonas de acceso e saída ao pavillón para que o alumnado garde as distancias de 

seguridade en todo momento e non se apiñen os que entran cos que saen. 

• Os vestiarios, do mesmo xeito que as duchas, permanecerán pechados, polo que o alumnado 

virá coa roupa de deporte dende a casa. Adoptaranse medidas de hixiene persoal alternativas 

como toalla+xabón de mans. 

• As fontes dos patios nos que se realiza a actividade física estarán pechadas durante todo o día. 
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• O alumnado traerá unha botella de auga propia claramente identificada e prohibirase que poida 

beber auga da botella doutro/a compañeiro/a. 

• Parcelar espazos (coa distancia de seguridade correspondente) para que o alumnado poida dei-

xar as súas mochilas, chaquetas... evitando que estas entren en contacto unhas coas outras. O 

proceso de deixar e recoller pertenzas débese realizar de maneira ordenada evitando aglome-

racións. 

• Ao final da hora, o profesorado comprobará que non queda roupa do alumnado no espazo par-

celado destinado para iso. 

• Establecer unha zona limpa de traballo para o profesorado de educación física (departamento). 

Esta zona, á que só terá acceso o profesorado do departamento, ten como finalidade que o 

devandito espazo quede libre de posibles infeccións indirectas. 

 

47. Cambio de aula  

O alumnado esperará na aula a que o profesor o vaia buscar. Así mesmo, acompañarao de volta a súa 

aula de referencia cando a sesión remate. 

A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando distancia de seguridade, seguindo a ruta deseñada 

para cada grupo e circulando pola parte dereita do corredor. 

Se por algún motivo houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o grupo 

anterior, previa hixienización de mesas e cadeiras. Ventilarase a aula durante 15 minutos. 

 

48. Biblioteca  

A dotación hixiénica mínima da biblioteca será a mesma que a das aulas. 

 

Debido á situación excepcional que estamos a vivir, imos pechar a biblioteca como espazo de estudo 

libre, e deixala aberta (co protocolo correspondente) en canto ao empréstito de libros, aula de 

desdobres, realización de obradoiros, etc... O aforo deste espazo neste momento é de 28 postos. 

 

Na HORA DE LECTURA que ten establecida o centro, o profesorado potenciará a lectura colectiva e o 

uso da prensa (ex. El País de los Estudiantes, etc.). O alumnado deberá traer o libro/lectura da casa, non 

podendo collelos da biblioteca. Retiraremos do vestíbulo/hall as revistas e periódicos. 

 

Para evitar aglomeracións de alumnado na biblioteca cando se utilice en forma de empréstito de libros, 

sería recomendable establecer un sistema mixto (telemático e presencial), para que o alumnado poida 

seguir exercendo o seu dereito para consultar os libros do centro, pero dunha maneira máis segura. 

 

O servizo de empréstito de libros farase da seguinte forma: 

 

• O centro ten un correo electrónico específico para a xestión da biblioteca:  

biblioteca.asbarxas@gmail.com 

• Se o alumnado descoñece se o libro que busca se atopa no catálogo do centro, ou se o libro xa 

está en préstamo, solicitará dita información a través do correo electrónico. 

mailto:biblioteca.asbarxas@gmail.com
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• Unha vez se lle confirme ao alumnado que o título si se atopa dispoñible, o/a alumno/a deberá 

usar o modo establecido para o servizo de empréstito. 

• Para a repartición e entrega dos libros solicitados estableceranse citas previas para os recreos. 

• Cando o alumnado queira ampliar o prazo de préstamo, tamén o solicitará por medio telemático. 

Na situación actual, recoméndase aumentar o prazo de tempo do primeiro préstamo dun libro. 

 

As medidas xerais de seguridade que temos que adoptar na biblioteca son as seguintes: 

• Establecerase un aforo máximo de 28 persoas. 

• Poñerase información visual na porta da biblioteca indicando o seu aforo, así como as normas 

de seguridade e de hixiene dentro dela. 

• Tamén sería conveniente poñer na entrada da biblioteca, carteis que expliquen o funcionamento 

do servizo durante este curso. 

• Débese garantir a ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural) da biblioteca men-

tres estea a ser utilizada coa fin de favorecer a renovación do aire no seu interior, evitando o 

uso de deshumidificadores mentres o espazo esté ocupado polo alumnado.  

• As xanelas e a porta da biblioteca permanecerán abertas (sempre que sexa posible), para favo-

recer a ventilación, así como para evitar a manipulación de mecanismos de apertura e peche de 

portas. 

• Débese dispoñer de dispensadores de xel hidroalcohólico para o profesorado que atende a bi-

blioteca e  para o alumnado, tanto na entrada da biblioteca como no mostrador. 

• No mostrador de atención ao alumnado sinalizarase o chan cunha liña de espera que non debe 

ser traspasada ata que lle toque a súa quenda (pegatinas no chan). 

• Evitarase o contacto directo do alumnado cos andeis onde están os libros e revistas. 

• No caso de que a biblioteca sexa atendida por varios docentes durante a semana e, polo tanto 

o equipamento e material sexa compartido, débese garantir a adecuada limpeza e desinfección, 

tanto do mobiliario como dos materiais compartidos.  

• Habilitar un espazo na biblioteca, para depositar os libros devoltos e así poder poñelos en co-

rentena durante polo menos dous días cada un deles, de maneira que se garanta a súa desinfec-

ción. Unha vez desinfectados, os libros poderán volver aos andeis ou ser prestados de novo. 

• Os libros devoltos cada día serán depositados en caixas e colocaranse estas no espazo habilitado. 

• Non é aconsellable utilizar produtos desinfectantes cos libros xa que se poden danar. 

• Ao final do día débese extremar a limpeza e desinfección deste espazo ao ser un lugar no que se 

produce intercambio de material, debendo prestar especial coidado na desinfección de  pomos,  

manivelas, mesas, teclados, ratos, mostradores, etc. 

 

 

49. Aseos  

• O alumnado debe usar preferentemente os aseos da planta na que estea a súa aula de referen-

cia. 

• O persoal docente e non docente do centro usará os seus propios aseos, evitando utilizar en 

todo caso os aseos destinados ao alumnado. 
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• Establecerase un aforo, que limitará o número de alumnado que poida acceder de maneira si-

multánea, que vén dado polo número de baños con porta, estando permitido usar os de pé de 

xeito alterno (clausurado con cinta o do medio).  

• Poñerase información visual nas portas dos aseos indicando o aforo e as normas de uso do baño 

e a correcta hixiene de mans. 

• O alumnado deberá agardar na porta exterior do baño se o aforo estivese completo. 

• É fundamental manter unha correcta ventilación dos cuartos de baño. Débese garantir a venti-

lación natural mantendo as xanelas abertas durante toda a xornada escolar. 

• Se o cuarto de baño é interior e só dispón de extractores, deberanse manter acendidos durante 

todo o horario escolar. 

• Débese asegurar en todo momento a subministración do material hixiénico necesario (xabón, 

papel desbotable dun só uso...). 

• Evitarase a aglomeración de alumnado nas portas do cuarto de baño en todo momento. 

• En caso de necesidade de ir ao servizo, o alumnado dirixirase UNICAMENTE ao baño que ten 

asignado. 

• Aínda que desde o punto de vista pedagóxico non é o máis recomendable, por cuestións de 

seguridade e para evitar aglomeracións en momentos puntuais, os servizos utilizaranse prefe-

rentemente nas horas de clase (previa autorización do profesor e con rexistro no LIBRO DE 

CONTROL DE AULA), sendo excepcional o uso do baño no recreo.  

• Se un alumno ou alumna ten a necesidade urxente de ir ao cuarto de baño no recreo, comuni-

carao ao profe de garda, que supervisará o seu acceso ao aseo que ten asignado. 

• Procederase ao lavado de mans tanto á entrada como á saída do cuarto de baño. 

• Débese levar máscara durante todo o tempo que se estea no cuarto de baño.  

• Cando se vaia a tirar da cadea, débese facer coa tapa pechada para evitar a formación de aero-

sois potencialmente infectados que se propaguen ao aire. 

• As billas utilizaranse de maneira exclusiva para a hixiene de mans, quedando terminantemente 

prohibido usalos para beber auga, ou encher as botellas. 

• Evitarase tocar directamente coas mans (deberase empregar un papel), aquelas superficies onde 

hai un maior risco de contaxio, pomos e fechaduras, cisternas e cadea de váter... 

• O secado das mans realizarase exclusivamente mediante papel desbotable. 

• Garantirase a hixiene dos aseos durante toda a xornada escolar, extremando a frecuencia na 

hixiene e desinfección mediante o maior número de limpezas posibles (polo menos dúas veces 

ao día). 

• Débese extremar a limpeza naquelas zonas que máis puidesen estar en contacto con persoas). 

 

L. Medidas especiais para os recreos 

 

50. Horarios e espazos  

Horario: 

Establécese un período de lecer de 30 minutos, de 11:30 a 12:00. Debido á situación COVID-19, non se 

poderá xogar (fútbol, baloncesto, pilla-pilla, tenis de mesa, xadrez, cartas ...) e sempre o alumnado terá 
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a súa máscara posta (en caso de non tela, considerarase conduta leve contraria ás normas de conviven-

cia). Non podemos esquecer que estamos nunha situación excepcional, os períodos de lecer son agora 

entendidos como momentos de descanso para estirar os músculos e desconectar mentalmente das cla-

ses.  

O alumnado poderá traer a merenda da casa ou comprala na cafetaría do centro. 

Espazos: 

O exterior do centro, será zonificado do seguinte xeito e adxudicado de forma rotativa por semanas: 

• ZONA 1: patio dianteiro (non se pode aparcar dentro do centro) 

• ZONA 2: lateral esquerdo (contra o río) 

• ZONA 3: pista e gradas 

• ZONA 4: lateral dereito (onde a fonte+mesas de pinpon) 

• ZONA 5: pavillón 

En caso de choiva, as zonas pasan a ser: 

• ZONA 1: cuberto dianteiro + HALL/VESTÍBULO 

• ZONA 2: ximnasio + corredores anexos 

• ZONA 3: pavillón 

• ZONA 4: cuberto pinpon + cuberto traseiro 

 

Procedemento para saír aos patios: 

- Sairán en ringleira tras o profesor que estea impartindo clase. 

- O profesorado, antes de permitir que saia o seu alumnado, vixiará que no corredor non haxa ningún 

outro grupo desprazándose. De ser o caso, debe agardar a que o grupo pase, para deixar saír aos seus 

alumnos. 

- O profesorado acompañará ao seu grupo ata a zona do patio que lle corresponda, independentemente 

de que teña que facer vixilancia de patio ou non. 

- Debe procurarse que o alumnado acuda ao aseo antes de saír ao patio, evitando así desprazamentos 

innecesarios. 

- Para regresar á aula, farano en fila, seguindo unha orde de entrada. 

 

51. Profesorado de vixilancia  

Haberá 5 profes de garda: un por cada zona e outro no portalón de entrada. 

Un conserxe controlará o vestíbulo/hall e o acceso aos aseos e cafetaría, axudado por un cargo direc-

tivo. 

 
 

M. Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous primeiros cursos de 
primaria 

 

52. Metodoloxía e uso de baños  

Non procede. 

 



 

35 
PLAN ADAPTACIÓN COVID-19 (VERSIÓN 1 – SETEMBRO 2020) 

53. Actividades e merenda  

Non procede. 

 
 
 

N. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

54. Emprego do equipamento  

Ademais das normas de hixiene e seguridade propias do laboratorio escolar, establécense as seguintes 

para a prevención da COVID-19: 

1. Entrarán de maneira individual na aula e colocaranse no sou posto mantendo a distancia de 

seguridade. 

2. Na entrada do laboratorio haberá un dispensador de xel hidroalcólico co que deberán desinfec-

tar as mans. 

3. Non se poderá introducir alimentos nin bebidas no laboratorio. 

4. Cada alumno contará cun posto de traballo asinado e fixo, sen posibilidade de movemento polo 

laboratorio. 

5. Cada posto de traballo contará co material necesario para a realización de cada práctica 

programada. 

6. O alumnado desinfectará os equipos ópticos de observación (lupas e microscopios) no seu posto 

de traballo despois de cada uso. 

7. O material de aceiro ou vidro (pinzas, tesoiras, portaobxectos, cubreobxectos, etc) será 

depositado por cada alumno nunha cubeta para a súa desinfección. 

8. Desinfección do posto de traballo por cada alumno participante na práctica ao remate desta. 

9. Unha vez rematada a práctica lavarán todo o material utilizado con auga e xabón de forma indi-

vidual nas billas do laboratorio. 

10. A saída do laboratorio realizarase de maneira ordenada e respectando a distancia de seguridade. 

11. - Ventilación, coa apertura de portas e fiestras, ao remate de cada sesión de prácticas. 

 
 

Ñ. Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

55. Medidas  

As medidas a aplicar co alumnado de NEE, considérase que serán as mesmas que se apliquen de forma 

xeral con todo o alumnado, agás nos casos específicos nos que se comunique e se presente o informe 

correspondente. Nestes casos concretaranse en función das características específicas indicadas nos in-

formes correspondentes. 

 

56. Medidas e tarefas. Seguimento  

As medidas anteriores serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada circunstan-

cia. 



 

36 
PLAN ADAPTACIÓN COVID-19 (VERSIÓN 1 – SETEMBRO 2020) 

 

O. Previsións específicas para o profesorado 

 

57. Medidas  

Medidas xerais 

1. A dotación hixiénica mínima de calquera espazo no que haxa reunións será a seguinte: 

-dispensador de xel hidroalcólico 

-dispensador de papel individual 

-limpador desinfectante multiusos de pistola 

-papeleira con bolsa, con tapa e pedal 

2. A dotación de caixas con máscaras centralízanse en conserxería e secretaría. 

3. Poñeranse unhas follas de cheklist para confirmar que se fixo a desinfección do material  e es-

pazos e ventilación. 

4. O persoal docente será o encargado de custodiar o material de hixiene do punto COVID da aula 

e comprobar que non falte nada, avisando a un membro do Equipo COVID (Secretaria) cando 

sexa necesario repoñer algo. 

5. Disporase dunhas follas de rexistro en cada aula, nas que se faga constar as saídas do alumnado 

da aula e as incidencias que se estimen oportunas. Estes rexistros, se é o caso, faránselle chegar 

semanalmente ao Xefe de Estudos, para realizar os reaxustes organizativos pertinentes, se fose 

preciso. 

6. O profesorado, máis ca nunca, ten unha función de modelado co alumnado, especialmente no 

relativo ao cumprimento das medidas de protección e hixiene. 

7. Incluiranse de xeito transversal contidos no ámbito da saúde (medidas de prevención, protec-

ción e hixiene así como benestar emocional) e relacionados coa concienciación social. Pódese 

incluír coma unha rutina diaria na aula. 

8. En cada cambio de grupo o persoal docente responsabilizarase da hixienización do material co-

mún de uso docente, así como da ventilación e de lembrar ao alumnado as medidas hixiénicas 

e de seguridade. 

9. No caso excepcional de que se fixera un traslado de aula co alumnado, avisarase con antelación 

ao profesorado que a usara con anterioridade para que se poida prever unha saída organizada 

e unha desinfección e ventilación axeitada conforme ás normas descritas neste protocolo. 

10. O profesorado que teña dispoñibilidade horaria (gardas), permanecerá na sala do profesorado, 

para estar localizable en todo momento. 

11. As máquinas de café dos departamentos, de uso común, non deben usarse. 

 

Reunións 

1. As reunións do profesorado, que teñan que ser necesariamente presenciais, faranse nos espazos 

que poidan garantir a separación de 1,5 m. Para as reunións de departamento priorizarase a 

biblioteca, nos claustros o salón de actos. Se non fose posible a desinfección polo persoal de 

limpeza, hixienizarase o posto ocupado ao rematar a reunión, así como os utensilios que cada 

quen utilizou: teclados, etc. 
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2. Como norma xeral, as titorías e outras reunións coas familias faranse por medios telemáticos. 

Cando isto non sexa posible, as titorías celebraranse nos espazos establecidos pola dirección. Se 

fose preciso realizar unha reunión de aula, faríase no patio ou no salón de actos. 

3. Os aforos máximos dos espazos serán determinados pola dirección do centro, quedando do se-

guinte xeito: 

- Sala de profesores: 10 (2 nos ordenadores deixando libre o do medio) 

- Despacho de dirección: 4 

- Xefatura de estudos: 3 

- Secretaría: 4 

- Sala de fotocopiadoras: 3 

- Departamento de orientación: 3 

- Salón de actos: 55 

 

58. Órganos colexiados  

A dotación hixiénica mínima dos espazos nos que haxa reunións dos distintos órganos colexiados será a 

seguinte: 

- Dispensador de xel hidroalcólico 

- Caixa con máscaras 

- Dispensador de papel individual 

- Limpador desinfectante multiusos de pistola 

- Papeleira con bolsa, con tapa e pedal 

Se non fose posible reunirse de forma presencial, faranse as reunións de xeito telemático. 

Segundo o establecido no artigo 17 da Lei 40/2015, do 1 de outubro de Réxime Xurídico do sector público 

os órganos colexiados poderanse constituir, convocar, celebrar as súas sesión, adoptar acordos e remitir 

actas a distancia, agás nos supostos nos que os seu regulamento recolla expresa e excepcionalmente o 

contrario, e que de ser este o caso, poderá revisarse e modificarse. 

- Nas reunión telemáticas haberá que garantir a identidade dos membros que participen, o voto e as  

súas aportacións. Polo tanto os votos emitidos por esta canle ou por correo electrónico terán toda a 

validez legal. Pode usarse a verificación por correo electrónico ou presentando o DNI. 

- Tanto as convocatorias como a documentación necesaria serán remitidas aos membros por correo 

electrónico, excepto cando resulte imposible por cumprimento de prazos. 

Cando as reunións dos órganos colexiados sexan necesariamente presenciais, cumpriranse as seguin-

tes normas: 

- Os membros de ditos órganos antes de entrar desinfectarán as mans con auga e xabón ou xel hidroal-

cólico. 

- Todos os membros irán con máscara 

- Manterase a distancia de seguridade (1,5 m) 

- Respectarase o aforo máximo do espazo 

- Fiestras e portas abertas, cando sexa posible, para manter a máxima ventilación 

- Evitar compartir materiais 

- Ao rematar, cada membro terá que hixienizar o espazo que usou e tamén os obxectos utilizados (tecla-

dos, ratos…) 

- Deixar as mesas libres e despexadas sen materiais enriba. 

O espazo destinado a estas reunión será o salón de actos 
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P. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. Formación en educación en saúde  

O equipo COVID informará sobre os protocolos de actuación e as medidas de prevención, hixiene e pro-

moción da saúde implantadas no centro para que sexan comprendidas por toda a comunidade educa-

tiva. 

A información estará a disposición de todas as familias (na páxina web do centro), mantendo unha canle 

dispoñible para a solución de dúbidas que poidan xurdir. Potenciarase o uso de infografías, carteis e 

sinalización que fomente o cumprimento e comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase 

que esta información sexa actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias. 

 

Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas de pre-

vención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para facer do alumnado axentes activos na 

mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, estas actividades incluiranse de maneira trans-

versal nos programas e actividades de educación e promoción da saúde que xa se viñan desenvolvendo 

no centro educativo, de maneira que se poida traballar a saúde de forma integral. 

A tal efecto, levaranse a cabo iniciativas innovadoras para dinamizar e promover hábitos de vida activa 

e saudable no centro educativo a través dun grande abano de programas como son o Plan Proxecta e 

Contratos Programa, entre outros.  

 

Dende a materia de libre configuración autonómica “Promoción de estilos de vida saudables” que o noso 

centro imparte en 1º ESO, traballaranse en profundidade as seguintes liñas: 

• Hábitos de alimentación saudable. 

• Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao longo da vida. 

• Medidas de hixiene para evitar a propagación de enfermidades infecciosas. 

 

A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de profesionais no centro ou 

mediante fórmulas de teleformación, a información suficiente para os centros educativos sobre as me-

didas xerais de prevención e protección. Dentro da oferta formativa do Plan de formación do profeso-

rado para o curso 2020/2021 incluiranse cursos impartidos por profesionais sanitarios. 

 

60. Difusión das medidas de prevención e protección  

-O equipo COVID asegurarase de que as medidas postas en funcionamento se dean a coñecer a toda a 

comunidade educativa a través de todas as canles de difusión posibles empregadas polo centro (a través 

da páxina web, das RRSS, dos blogs de aula , do TokApp e Abalar). Tamén se empregarán infografías e 

cartelería sinalizadora de normas e ubicacións de produtos de hixiene, así como indicacións relativas á 

distancia de seguridade e á direccionalidade. Daranse a coñecer todas as comunicación e informacións 

que as Consellerías de Sanidade e Educación estimen oportunas. 

-Habilitarase unha canle dispoñible para as familias para resolver posibles dúbidas das familias: poderá 

ser a través do teléfono do centro ou do departamento de orientación, (neste último, ben vía chamada 

ou por whatsapp) 
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-A información ao alumnado daráselle fundamentalmente a través dos/as titores/as e coa cartelería e 

infografías axeitadas e pictogramas se é o caso. 

-Os posibles cambios ou novidades iranse incorporando progresivamente na rutina de prevención e hi-

xiene establecida para o grupo. 

-Se é posible, contarase con formación sobre medidas de protección e prevención impartidos por profe-

sionais. 

Cada día ao inicio da xornada o profesorado lembrará ao alumnado o cumprimento das seguintes medi-

das: 

1. Máscara obrigatoria en todo o recinto escolar. 

2. Lavado de mans frecuente, cando menos, 5 veces na xornada escolar. 

3. Tusir e esbirrar no cóbado. 

4. Distancia interpersoal de 1,5 m. 

5. Evitar tocar a cara. 

6. As portas, persianas, ordenador do profesorado, mandos, borradores... serán unicamente usados polo 

profesorado e desinfectados antes do seu uso. 

 

61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais  

O equipo TIC do centro está formado polas seguintes persoas: 

• Débora Pereiro Carbajo (Matemáticas). Coordinadora Edixgal. Encárgase do mantemento do 

EVA-Edixgal (1º e 2º da ESO) e da formación e apoio ao profesorado nesta área. 

• Benigno Nerga Piñeiro (Latín). Encárgase da posta en funcionamento da aula virtual (a partir de 

3º da ESO) e da formación e apoio ao profesorado nesta área. 

• María Fe García Barros (Matemáticas). Coordinadora TIC. Encárgase do mantenemento do equi-

pamento  informático do centro. 

• Iria Collazo López (Vicedirectora). Encárgase do mantemento da páxina web. 

 

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

1. O equipo directivo elaborará un Programa de acollida que se desenvolverá nas dúas primeiras sema-

nas do curso, coa organización de actividades globalizadas que informen, alomenos, dos seguintes as-

pectos: 

a) Novas normas de organización e funcionamento do centro. 

b) Actuacións de prevención, hixiene e protección. 

c) Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria para o seu desen-

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

d) Atención aos aspectos emocionais e sociais. 

2. A avaliación inicial realizarase durante a primeira semana do curso escolar. Este proceso comprenderá 

as seguintes accións que permitan identificar as dificultades do alumnado, así como as súas necesidades 

de atención educativa: 

a) Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior. 

b) Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 así como a súa co-

rrespondencia coa falta do desenvolvemento das correspondentes competencias clave. 

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

profesionais de actuación por parte do profesorado. 
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3. As programacións didácticas incorporarán as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

anterior, así como unha transición posible ao ensino non presencial, se esta fose necesaria. Elaboraranse 

contemplando os posibles escenarios en función da situación sanitaria: actividade lectiva presencial, se-

mipresencial e/ou non presencial. 

4. Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (NEE) coidarase que todo o alumnado 

teña acceso ao proceso de ensinanza e aprendizaxe en calquera dos escenarios presentes. 

5. O departamentos de Orientación reforzará as actuacións dirixidas a identificación das necesidades 

educativas ocasionadas pola situación de pandemia en coordinación coas persoas titoras. 

6. Ensino non presencial: Ao abeiro do establecido no Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID-

19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020/21, os centros elaborarán un 

“Plan de Continxencia” no que se establecerán as medidas que serán adoptadas no caso de suspensión 

da actividade lectiva para facer efectivo o ensino non presencial e os supostos de reactivación da activi-

dade lectiva presencial, de conformidade coas instrucións da autoridade sanitaria. 

No suposto de ensino non presencial, os centros educativos adoptarán as medidas establecidas no apar-

tado 29 do Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID-19. 

O profesorado, a través da aula virtual do centro, determinará as tarefas a realizar polo alumnado ga-

rantindo a adquisición das aprendizaxes básicas. 

 

 

63. Difusión do plan  

• A difusión deste Plan farase a través das canles habituais: páxina web do centro, RRSS, Abalar e 

TokApp, así como tamén a través do correo electrónico . 

• Periódicamente procederase a poñer novas de interese xeral, mensaxes informativas, recorda-

torios de normas de seguridade, etc, nas RRSS do centro para manter á comunidade educativa 

permanentemente informada. 
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ANEXO II: MODELO DE REXISTRO POR SINTOMATOLOXÍA COVID-19 PARA O PERSOAL 
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SINTOMATOLOXÍA 

DESCRITA 

 

ACUDÍU AO 
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FINAL 
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ANEXO III: MODELO DE REXISTRO POR SINTOMATOLOXÍA COVID-19 PARA O ALUMNADO 
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ANEXO IV: DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 

 
 

D./Dna.:______________________________________, con DNI número ____________,  

como pai/nai/titor legal do alumno/a ________________________________________, 

matriculado no curso ___________, do IES As Barxas de Moaña  

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE  

que realizará ao alumno/a a Enquisa de Autoavaliación clínica da COVID e que se 

compromete a NON envialo ao centro e mantelo en illamento preventivo domiciliario 

nos seguintes supostos:  

• Se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto 

co seu pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro 

educativo.  

• Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o 

alumno/a non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba 

e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á 

persoa coordinadora COVID do centro.  

 

 

En Moaña, a _________________ de 2020  

 

 

 

Asdo.: D./Dna. _______________________________ 
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ANEXO V: ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DA COVID-19 
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ANEXO VI: SITUACIÓN DOS PUPITRES NAS AULAS 
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ANEXO VII: PLANOS DO SENTIDO DA CIRCULACIÓN 
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ANEXO VIII: CHECKLIST DE LIMPEZA DIARIA 
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ANEXO IX: CHECKLIST DE VENTILACIÓN DIARIA 
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ANEXO X: NORMAS NO USO DA CAFETERÍA 
 
 

• Haberá un circuito sinalizado continúo de entrada, acceso ao mostrador e saída, que é 

obrigatorio respetar. 

• NON se pode permanecer na cafetería, salvo que se vaia a consumir café, leite ou outro 

producto que precise sentarse. Unha vez mercado o produto, o alumno deberá saír 

inmediatamente á zona do patio que lle corresponda ao seu grupo. 

• NON se pode ir á cafetería entre clase e clase. 

• NON se pode acceder á cafetería sen máscara e só poderá quitarse no momento de 

beber e comer.  

• NON poden estar dentro da cafetería máis de 4 persoas. O resto deberán permanecer 

fóra, no hall, en fila de a 1, cunha separación de 1,5 m. 

• No momento de entrar na cafetería, deberán limparse as mans, usando o xel 

hidroalcohólico que se atopa na entrada da mesma.  

• No mostrador, só se atenderá nos puntos habilitados 

• Para evitar aglomeracións, pódese reservar a merenda antes de comenzar as clases, 

accedendo directamente á cafetería (para o alumnado que entra pola porta dianteira, ou no 

punto de reserva que está situado diante da biblioteca (para o alumnado que entra pola porta 

traseira). 

• Nos recreos, sempre haberá un profesor/a de garda no acceso á cafetería. 

• Para facilitar os pedidos, estará exposta na porta, a carta da cafetería. 
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ANEXO XI: NORMAS NO USO DOS LABORATORIOS 
 

LABORATORIO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 
1. ACCESO AO LABORATORIO DE CCNN 

 

O laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía atópase na planta baixa do edificio. Accédese a el, 

desde o vestíbulo ou tras baixar as escaleiras que conducen á primeira planta,  a través 

dunha porta situada ao carón da conserxería. No plano adxunto sinálase de cor verde a 

vía de entrada ao laboratorio que se efectuará pola porta situada máis ao fondo do 

corredor. Do laboratorio sairase pola vía sinalada en vermello, a través da porta do 

fondo do laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Plano 1. Localización e acceso ao laboratorio de CCNN 
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2. POSTOS DE TRABALLO NO LABORATORIO 
 
Establécese un aforo máximo de 11 persoas no laboratorio, 10 postos de traballo para 
ao alumnado, máis o profesor. 
Os postos estarán separados por unha distancia de 1,5 m e da mesma con respecto ao 
punto de lavado situado no extremo de cada meseta de traballo de grupo. 
 
 

 
Plano 2. Postos de traballo 
 
 

3. MEDIDAS DE HIXIENE NO LABORATORIO 
 
Ademais das normas de hixiene e seguridade propias do laboratorio escolar, 
establécense as seguintes para a prevención da COVID-19: 
 
- Desinfección de mans con xel hidroalcólico ao entrar no laboratorio. 
- Cada alumno contará cun posto de traballo asinado e fixo, sen posibilidade de 
movemento polo laboratorio. 
- Cada posto de traballo contará co material necesario para a realización de cada 
práctica programada. 
- Desinfección dos equipos ópticos de observación (lupas e microscopios) despois de 
cada uso polo alumno de cada un dos postos de traballo. 
- O material de aceiro ou vidro (pinzas, tesoiras, portaobxectos, cubreobxectos, etc) será 
depositado por cada alumno nunha cubeta para a súa desinfección. 
- Desinfección do posto de traballo por cada alumno participante na práctica ao remate 
desta. 
- Ventilación, coa apertura de portas e fiestras, ao remate de cada sesión de prácticas. 
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ANEXO XII: NORMAS NO USO DO PAVILLÓN E PISTAS 
 

1.- A baixada as instalacións  farase acompañado do profesor de educación física, 

mantendo a distancia de seguridade e nunha fila que manteña a  orde alfabética. Os 

alumnos/as esperarán na clase a chegada do profesor desta materia, acompañados do 

profesor da materia precedente. A volta á clase serán acompañados tamén polo 

profesor. No caso de houbese dúas clases simultáneas de educación física, o profesor 

que  baixara primeiro cos alumnos/as, irá directamente para as instalacións e o seguinte 

sairá pola porta norte das mesas de ping-pong. 

 

2.- A práctica física realizarase na pista exterior. Si as condicións climatolóxicas non o 

permiten obtarase polo pavillón. O ximnasio quedará restrinxido para  o uso de 

actividades nas que haxa pouca mobilidade ou se estean impartindo contidos teóricos. 

Si houbese dúas clases simultáneas de educación física un profesor estaría na pista 

exterior e outro no pavillón. A utilización do pavillón será compartida ao 50% polos 

profesores coincidentes e quedará ao longo do curso do seguinte xeito:  

• Na 1ª avaliación: utilizarán o pavillón os alumnos/as dos cursos superiores. 

• Na 2º avaliación: na primeira metade do trimestre, utilizarán o pabillón os 

alumnos/as dos cursos inferiores e na segunda metade os alumnos de cursos 

superiores. 

• Na 3ª avaliación: utilizarán o pavillón os alumnos/as dos cursos inferiores. 

Si houbese dúas clases simultáneas  e as condicións climatolóxicas non permitiran a 

utilización da pista exterior, os dous profesores compartirán o pabillón, distribuíndose o 

alumnado dos cursos inferiores non lado esquerdo do pavillón segundo entramos e  

alumnos/as de cursos superiores  na metade dereita. 

 

3.- A utilización da máscara é obrigatoria sempre. Excepcionalmente cando a actividade 

sexa individual, moi intensa e si estamos no exterior cunha distancia de 2m entre 

alumnos/as, podemos obviar esta disposición. Cando a actividade sexa un pouco intensa 

deberemos cambiar a máscara ao rematar a sesión. 

 

4.-O alumnado deberá ter unha disposición estable na aula que será proposta polo 

profesor da materia tanto para a parte teórica como na práctica. 

 

5.- O alumnado deberá traer unha 2ª máscara homologada,  xel hidroalcóholico e panos 

de papel desbotables. 

 

6- Á entrada e á saída é obrigatorio que os alumnos/as hixienicen as mans. 
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7.- Utilización dos vestiarios:  inicialmente non se utilizaran os vestiarios para cambiarse 

ou deixar o material e os alumnos/as deben de vir cambiados da casa. O alumnado 

deixará o seu material nun  espacio numerado para tal fin no pavillón ou no ximnasio 

dependendo da  instalación que se utilice. As zonas de vestiarios, e almacéns  estará 

totalmente restrinxida para o alumnado.  

 

8.- Nas actividades prácticas da materia non se debe compartir material, e si se vai a 

compartir terá que ser previamente hixienizado, balóns, colchonetas…e as actividades 

deben ser preferentemente  individuais , é dicir, non poderán xogar a deportes 

colectivos, aínda que se poderá facer técnica individual dos deportes plantexados.  

Cada profesor solicitaralle ao alumnado que traiga o seu propio material segundo os 
contidos que se impartan e este material debe ser asequible e fácil de transportar. No 
caso de facer parellas, estas deben de ser estables. A titoría  e a dirección terán 
información de cales son estas parellas.  
 
9.- Non se farán fotocopias para alumnado en conserxería para ser recollidas polo 
alumnado. Todo material teórico daráselle por medio da aula virtual, seguindo as 
recomendacións da dirección ou se lle entregarán en man directamente polo profesor.  
 
10.- Estas normas deben de aparecer dentro dos contidos da materia e deberán de 
incluirse na avaliación do alumnado. 
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ANEXO XIII: NORMAS NA AULA DE MÚSICA  
 
Concordando coas instrucións da Consellería de Educación do 28 de agosto de 2020, o Departamento de 
Música do IES As Barxas adapta o seu espazo e actividade lectiva para cumprir coa normativa vixente 
relacionada coa prevención da COVID19. Engadimos este documento ao protocolo COVID do IES As 
Barxas. 
 
 Normas xerais para a aula de música: 
 

1. O profesorado ten que recoller ao alumnado na aula de referencia e deixalo na mesma 
despois da sesión.  O alumnado gardará a distancia de seguridade e manterase pola marxe 
dereita do corredor. 

2. O alumnado entrante na aula de música ten que hixienizar as mans á entrada na aula e 
desinfectar cos medios dispoñibles (xel hidroalcohólico, papel desbotable…) o material 
de aula susceptible de ser empregado: baquetas, instrumentos de láminas, piano, 
percusión, instrumentos de corda, etc, ademáis das cadeiras. 

3. O alumnado manterá correctamente posta a máscara de seguridade. 

4. Non poderá compartir o material propio: lápices, caderno… 

5. Canto e frauta de bico: Na aula non podemos empregar o formato grande, pois a distancia 
de seguridade está establecida en tres metros pola Consellería de Educación, o que nos 
obriga a realizar quendas de grupos máis pequenos e adaptar o repertorio. 

6. Actividades de danza e movemento: Manter ventilación constante na aula deixando as 
fiestras abertas. 

7. É preceptiva a ventilación da aula entre dúas clases consecutivas. 
8. Como temos cadeiras pregables podemos adaptar a aula en función das actividades. 
9. A aula foi adaptada para optimizar o espazo útil, retirando todo o mobiliario prescindible. 
10. Naquelas clases nas que o alumnado ten que estar no pupitre as distancias están marcadas 

a 1,5 mtrs, tal como establece a normativa. 
11. Cando o alumnado sae ao encerado desinfectará previamente os rotuladores e o borrador 

 
Clases no Salón de Actos: 
 
 As clase do Obradoiro de Música 1º ESO van ser impartidas no Salón de Actos.  O alumnado 
manterá a distancia de seguridade preceptiva e se desinfectará o material de aula compartido. Así 
mesmo, realizarase a hixienización de mans na entrada.  Promocionaremos algunhas actividades ao 
aire libre. 
 Polo demáis, rexen as mesmas normas que na aula de música. 

 
Aula de música on line: 
 
 Coa experiencia do curso anterior, o Dpto. de música vai facer máis actividades na plataforma 
Edixgal e na Aula Virtual do noso IES, adaptándonos ás novas circunstancias. 
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