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

 

 

 Datos do centro 

 

Código  Denominación 

15027058 IES AS FONTIÑAS 

 

Enderezo C.P. 

RÚA Estocolmo, 5 15707 

Localidade Concello Provincia 

Santiago de Compostela Santiago de Compostela A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

881866661 ies.as.fontinas@edu.xunta.gal 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesasfontinas/ 
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 Medidas de prevención básica 

 

 Membros do equipo COVID 

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

881 018 795 

Membro 1 José Antonio Sumay Rey Cargo Coordinador 

Tarefas asignadas 

• Coordinación do equipo 
• Contacto co centro de saúde de referencia 
• Xestión das comunicacións sintomatoloxía COVID 
• Xestión da aplicación EduCOVID 

Membro 2 Jesús Noya López Cargo Membro 

Tarefas asignadas 

• Supervisión de espazos 
• Supervisión das circulación no centro, entradas e saídas 
• Supervisión das produtos de limpeza e hixiene. 
• Control de cartelería e sinalización. 

Membro 3 Ana Varela Cordeiro Cargo Membro 

Tarefas asignadas 

• Divulgación das medidas de hixiene do alumnado. 
• Supervisión das circulación no centro, entradas e saídas. 
• Comunicación coas familias. 
• Investigación de contactos. 

 

 Centro de saúde de referencia 

Centro FONTIÑAS Teléfono 981552914 

Contacto Dolores Montiel Carracedo / Fernando Rodríguez Gerpe 

 

 Espazo de illamento 

Espazo Porche no Andar 0 (ver anexo)   
- Ventilación adecuada. 
- Xel hidroalcólico. 
- Papeleira de pedal. 
- Panos desbotables. 

 

 

 Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa1 

1º BAC 40 

2º BAC 23 

SA_1 20 

SA_2 17 

XA_1 28 

XA_2 19 

AF_1 21 

AF_2 34 

AD_1 25 

AD_2 28 

                                                   
1 Datos a 09 de setembro de 2020 



 

 

 

Páxina 5 de 29  

PRE_1 20 

PRE_2 14 

PRO_1 11 

PRO_2 5 

XA_1_ad 10 

XA_2_ad 10 

AF_1_ad 36 

AF_2_ad 14 

PRE_dist 31 

 

 Cadro de persoal do centro educativo  

Profesorado 
PAS 

51 
8 

 

 Canle de comunicación 

O profesorado, alumnado/familias e PAS comunicará os casos de sintomatoloxía compatible e os 
positivos/negativos COVID nun formulario online.  
O EQUIPO COVID terá acceso en todo momento a esta base de datos.  
Outra canle de comunicación é o teléfono COVID: 881 018 795 

 

 Rexistro de ausencias e comunicación da situación COVID 

O profesorado, alumnado e PAS rexistrará nunha base de datos as súas ausencias con sintomatoloxía 
compatible COVID, corentena poor contacto estreito cun positivo COVID, positivo COVID e /ou nega-
tivo/alta COVID. Para iso disponse dun formulario online accesible para a comunidade do IES As Fonti-
ñas no seguinte link:  
https://forms.office.com/Pages/Respon-
sePage.aspx?id=dBRj30gdpUGG8TS6qN2WuLX9fzPSjB1Jp5T3_9yiU_dUMkE0QzFFQzBDOU-
xLME5QRU9KV1JQM1Y4NC4u 
e tamén utilizando o código QR: 

  

 

 Comunicación de incidencias 

A comunicación das autoridades sanitarias e educativas faráse a través da aplicación EduCOVID que 
habilitará a Consellería de Educación. 

 

 

 Medidas xerais de protección individual 
 

 Situación de pupitres  

Aula Tipo 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dBRj30gdpUGG8TS6qN2WuLX9fzPSjB1Jp5T3_9yiU_dUMkE0QzFFQzBDOUxLME5QRU9KV1JQM1Y4NC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dBRj30gdpUGG8TS6qN2WuLX9fzPSjB1Jp5T3_9yiU_dUMkE0QzFFQzBDOUxLME5QRU9KV1JQM1Y4NC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dBRj30gdpUGG8TS6qN2WuLX9fzPSjB1Jp5T3_9yiU_dUMkE0QzFFQzBDOUxLME5QRU9KV1JQM1Y4NC4u
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Aulas Informáticas 
 
Nas aulas informáticas a separación entre filas é superior aos 1.50m e as separacións laterais oscilan 
entre 1.00 m e 1.20 m. Por esta razón e coa autorización da inspección educativa en virtude do artigo 3.4 
da ORDE do 16 de setembro de 2020 lateralmente dispoñense anteparos nas aulas i002, i003, i004, 
i005, i201, i202, i209, i210, i212, i214, i309, i312, i323.  

 

 Identificación de espazos ou salas para asignar grupos  

En FP e Bacharelato cada grupo terá unha aula de referencia no que se realizará a maior parte da do-
cencia, evitando mover ao alumnado polo centro e que os que se movan sexa o profesorado. 

AULAS DE REFERENCIA   

      

1 BAC1_A 305 
2 BAC1_B 304 
3 BAC1_C 305 
4 BAC2_A 308 
5 BAC2_B 307 
6 BAC2_C 308 
7 SA_1 209 
8 SA_2 309 
9 XA_1 201 
10 XA_2 214 
11 AF_1 212 
12 AF_2 210 
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13 AD_1 220 
14 AD_2 202 
15 PRE_1 002 
16 PRE_2 003 
17 PRO_1 004 
18 PRO_2 005 
19 XA_1_ad 201 
20 XA_2_ad 212 
21 AF_1_ad 220 
22 AF_2_ad 210 
23 PRE_1_ad 002 
24 PRE_2_ad 003 

 

 

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

Non hai profesorado de PT, AL nin aulas especiais. En canto ao departamento de orientación séguense 
as indicación establecidas para as titorías coas familias: 

1. As reunións realizaranse preferentemente por videoconferencia no TEAMS. 
2. As reunións presenciais contarán cun aforo establecida pola distancia de 1.50m. 
3. Para as reunións con aforos superiores utilizaranse outros espazos como a 319 ou salón de 

conferencias.  

 

 Titorías coas familias 

 As titorías realizaranse por videoconferencia no TEAMS. A familia proporcionaranos un enderezo elec-
trónico ao que se lle remitirá un vínculo para facer a videoconferencia. No caso de non poder utilizar 
videoconferencia, xunto co departamento de orientación, establecerase una canle posible de comunica-
ción das titorías. 

 

 Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro 

Preferentemente utilizaranse as canles electrónicas para a comunicación. No caso de ser imprescindi-
ble a asistencia ao centro utilizarase nas reunións a sala 319 coas debidas medidas hixiénicas e de dis-
tancias. 

 

 Uso da máscara no centro 

O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do mantemento da 
distancia interpersoal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico. 

 

 Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

1. Presentación ante Consello Escolar. 
2. Presentación ante o Claustro de profesorado. 
3. Envío do plan COVID ao alumnado e/ou as súas familias por ABALAR (Link web). 
4. Publicación na web do centro. 
5. Publicación de resumos que estarán dispoñibles nas aulas. 
6. Publicación de cartaces con mensaxes sobre o Plan. 
7. Presentación ao alumnado por parte dos titores. 
8. Publicación de NORMAS COVID 

 

 

 Normas COVID 
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1. Entradas e saídas: Nas horas de entrada saída e mais cando se vaia ao recreo abriranse as 
catro portas dos instituto que permanecerán abertas durante os períodos de entrada e saída ao 
centro. 

2. Coa finalidade de facilitar a circulación no centro o alumnado ou profesorado que vaia ao Andar 
0 e 1 entrarán e sairán preferentemente pola rúa Estocolmo (andar 0) e aqueles/as que vaian 
ao Andar 2 e 3 entrarán e sairán preferentemente pola rúa Oslo (andar 1). 

3. No centro circularase en corredores e escaleiras pola dereita de un en un mantendo a distancia 
de seguridade. Prohíbese pararse ou sentarse en escaleiras e corredores salvo nas cadeiras 
habilitadas. 

4. As aulas permanecerán abertas 15 minutos antes da actividade lectiva para que o alumnado 
segundo vaia chegando se dirixa á súa clase e ao seu posto e coa máscara posta. 

5. O alumnado e profesorado poderá estar nas aulas no seu posto ou naqueles zonas comúns 
habilitadas para eles respectando os aforos e mais a distancia de separación interpersoal de 
1.5m. 

6. As aulas e outros espazos ventilaranse polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os 
recreos e ao final da xornada. O profesorado verificará o cumprimento desta norma e o dele-
gado/a asinará no folla de control de ventilación de aulas. O alumno/a mais próximo á ventá 
será o encargado de abrila e/ou pechala. 

7. Cando as condiciones meteorolóxicas o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior 
tempo posible. 

8. Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo me-
nos 40 segundos, ou con solucións hidroalcohólicas, durante polo menos 20 segundos, no seu 
defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón.  

9. O alumnado e profesorado encargarase da limpeza do seu posto a primeira hora da xornada e 
mais nos cambios de aula. Ao final da xornada farase tamén unha limpeza da mesa e/ou orde-
nador. 

10. O alumnado sentarase sempre no mesmo sitio; dita ubicación será comunicada polo titor ao 
equipo COVID. 

11. O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as. 
12. O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe ser 

desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. 
13. O alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. Cando o alumnado 

teña que cambiar de aula, a saída será ordenada e continua, de 1 en 1, mantendo a distancia 
de seguridade. Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o 
grupo anterior antes de entrar. O profesorado facilitará e organizará a saída ordenada nos últi-
mos 5 minutos da súa sesión. 

14. Nos recreos o alumnado irá preferentemente ao exterior do edificio pero tamén poderá ir á ca-
fetería, ximnasio, pavillón e sala pórtico mantendo a distancia de 1.5m e ventilando os espazos. 
Está permitido quedar nas aulas cada un no seu posto coas máscaras e mantendo a distancia, 
coas portas e fiestras abertas. Está prohibido comer e beber dentro das aulas.  

15. O número de persoas que poden utilizar os aseos simultaneamente estará indicado nuns car-
taces na porta. O resto de persoas esperará a súa quenda nunha fila de 1 en 1 disposta pola 
dereita do corredor e  mantendo a distancia de 1.5m. Os usuarios/as deberán hixienizar as 
mans á saída do mesmo. Tanto alumnado como profesorado e PAS farán un uso dos aseos 
polo tempo estritamente necesario. 

16. Coa finalidade de permitir manter as distancias de seguridade dentro do centro o profesorado 
que imparte a última hora poderá flexibilizar a saída nos dez últimos minutos da súa sesión. A 
saída ao corredor producirase de maneira ordenada, mantendo as distancias e supervisada 
polo profesor/a e estará controlada polo profesorado de garda. 

17. Se tes febre maior de 37.5ºC, tose seca, dificultade respiratoria, fatiga severa (cansazo), dor 
muscular, falta de olfacto, falta de gusto ou diarrea non acudas ao instituto e pide vez no teu 
centro de saúde. É obrigatorio tanto a comunicación da túa ausencia ao centro como a asisten-
cia ao teu centro de saúde: 

18. Se tes algunha suxestión que poda mellorar estas normas, ou ves que se están incumprindo 
podes comunicarllo ao EQUIPO COVID do IES As Fontiñas  aquí: 

 

 

 Medidas de limpeza 
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 Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito fre-
cuente 

Persoal de limpeza asignado ao centro: 3 persoas.  
Edificio composto de planta baixa mais tres plantas.  
Asignación de tarefas ao persoal de limpeza:  

 Limpeza de espazos e mobiliario de uso xeral e aseos da planta baixa e 1ª: Unha persoa do 
persoal de limpeza en horario de mañá.  

 Limpeza de espazos e mobiliario de uso xeral e aseos da planta 2ª e 3ª: Dúas persoas do per-
soal de limpeza en horario de tarde. 

 

 

 Distribución horaria do persoal de limpeza 

Horario de mañá: 8:00 horas a 15:30 horas.  
Horario de tarde: 14:30 horas a 22:00 horas. 

 

 Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza 

Roupa e calzado de traballo para as labores de limpeza, luvas e máscara de protección. 

 

 Cadro de control de limpeza dos aseos 

Anexo 6. Cadro de limpeza dos aseos 

 

 Procedemento de ventilación das aulas 

Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións,  e por espazo de polo menos 15 
minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre que sexa posible en-
tre clases. 

 

 Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas. 

Anexo 7. Cadro de ventilación de aulas 

 

 Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

Os residuos son depositados nos recipientes de lixo do servizo de limpeza municipal situados nos es-
pazos públicos próximos ao centro. Non existe un espazo de depósito de residuos no centro. 

 

 Material de protección 
 

 Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 

Existe un rexistro e inventario específico do material de protección COVID.  

 

 Determinación do sistema de compras do material de protección 

O material de protección que compre dispoñer segundo ás instrucións de adaptación ao contexto da 
COVID 19, e non é subministrado pola Consellería de Educación, é adquirido polo centro con cargo aos 
gastos de funcionamento.  
As compras fanse logo de avaliar a mellor oferta dos provedores destes materiais, para o seu subminis-
tro e reposición. 

 

 Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 

O persoal de limpeza e de servizos asignado ao centro é o que se ocupa da tarefa de distribución do 
material nos espazos onde son necesarios, no momento do subministro e na detección do material ne-
cesario para a súa reposición. 
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 Medios de protección individual 

Será obrigatorio o uso de máscara hixiénica, cirúrxica ou de superior protección. 
Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico 
para gardala en caso necesario, 

 

 Xestión dos abrochos 
 

 Medidas 

A xestión dos abrochos realizarase de acordo ao establecido no punto 7 das Instrucións COVID. 
No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de COVID no centro educativo tanto sexa do 
alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 
incluirá na aplicación informática EduCOVID a información prevista do eventual afectado/a; os que teñan 
a consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así 
como de quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro educativo, sempre se-
guindo as instrución da autoridade sanitaria. 
A comunicación faraa o coordinador COVID ou de non estar presente algún outro membro do equipo 
COVID 

 

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

Coordinador COVID / Director 
Membro COVID 1/ Vicedirector 
Membro COVID 2 
Comunicación por este orde 

 

 Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 
 

 Procedemento de solicitudes 

Ante unha petición de suposta vulnerabilidade segundo o punto 9 das Instrucións COVID. 
A canle será por medio dun escrito con rexistro na secretaría do centro que será remitido á xefatura te-
rritorial. 

 

 Medidas de carácter organizativo 
 

 Entradas e saídas 

Pola experiencia de anos anteriores e polo tipo de alumnado do noso centro, non é habitual que se 
produzan aglomeracións na entrada ou na saída. Aínda así ampliamos as aperturas dos espazos para 
facilitar o mantemento das distancias de seguridade. 
As horas de entradas, saídas e recreos estarán abertas as catro portas de accesos ao centro. (ver Anexo 
1. Accesos e Espazo COVID ). 
Andar 0 e 1 entrarán e sairán preferentemente pola rúa Estocolmo (andar 0). 
Andar 2 e 3 entrarán e sairán preferentemente pola rúa Oslo (andar 1). 
Na entrada: 
Coa finalidade de permitir manter as distancias de seguridade dentro do centro as aulas estarán abertas 
desde a 8:45 e o profesorado  de primeira hora terá unha flexibilización horaria de 10 minutos ao comezo 
das clases. O alumnado dirixirase á súa aula circulando non podendo quedar en corredores ou escaleiras. 
Si poderá estar nos espazos comúns, cafetería ou biblioteca mantendo as distancia de 1.5m. 
Na saída: 
Coa finalidade de permitir manter as distancias de seguridade dentro do centro o profesorado que imparte 
a última hora flexibilizará a saída nos dez últimos minutos da súa sesión. A saída ao corredor producirase 
de maneira ordenada, mantendo as distancias e supervisada polo profesor/a e estará controlada polo 
profesor de garda.  
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 Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo 

As horas de entradas, saídas e recreos estarán abertas as catro portas de accesos ao centro (ver Anexo 
1. Accesos e Espazo COVID). 
O sentido de circulación en corredores é pola dereita segundo está establecido no plano (ver Anexo 2. 
Circulacións no centro). 
As escaleiras utilizaranse circulando pola dereita en fila de un e respectado as distancias de seguridade. 
O uso do elevador está restrinxido ás persoas con mobilidade reducida autorizadas pola dirección. 

 

 Cartelería e sinaléctica 

Indicaranse os sentidos de circulación no chan 
Cartelería nos accesos, nos corredores e mais en aulas e aseos 

 

 Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Non temos alumnado con transporte escolar. 

 

 Asignación do profesorado encargado da vixilancia  

O profesorado encargado do cumprimento da vixilancia será os que estean de garda en cada sesión. 

 

 Medidas en relación coas familias e ANPA 
 

 Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada  

Non hai programa de madrugadores nin actividades previas ao comezo da xornada 

 

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

Non hai actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor 

 

 Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 

Non hai ANPA constituída no centro. As reunión de Consello Escolar realizaranse de forma telemática 
pola plataforma TEAMS. 

 

 Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

As titorías realizaranse por videoconferencia no TEAMS. A familia proporcionaranos un enderezo elec-
trónico ao que se lle remitirá un vínculo para facer a videoconferencia. No caso de non poder utilizar 
videoconferencia, xunto co departamento de orientación, establecerase una canle posible de comunica-
ción das titorías. 

 

 Normas para a realización de eventos 

Preferiblemente recomendase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. No 
caso de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención (usos obrigatorio de más-
cara) e aforos (50 por cento da capacidade) sempre que se permita manter a distancia de seguridade de 
1,5 metros entre persoas. 

 

 Medidas para o alumnado transportado 
 

 Medidas 

Non hai alumnado transportado no centro. 

 

 Medidas específicas para o uso doutros espazos 
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 Aulas especiais  
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As medidas específicas laboratorios e talleres están definidas en documento anexo (ver Anexo 
3. Normas COVID 
 

1. Entradas e saídas: Nas horas de entrada saída e mais cando se vaia ao recreo 
abriranse as catro portas dos instituto que permanecerán abertas durante os 
períodos de entrada e saída ao centro. 

2. Coa finalidade de facilitar a circulación no centro o alumnado ou profesorado que 
vaia ao Andar 0 e 1 entrarán e sairán preferentemente pola rúa Estocolmo (andar 0) 
e aqueles/as que vaian ao Andar 2 e 3 entrarán e sairán preferentemente pola rúa 
Oslo (andar 1). 

3. No centro circularase en corredores e escaleiras pola dereita de un en un mantendo 
a distancia de seguridade. Prohíbese pararse ou sentarse en escaleiras e corredores 
salvo nas cadeiras habilitadas. 

4. As aulas permanecerán abertas 15 minutos antes da actividade lectiva para que o 
alumnado segundo vaia chegando se dirixa á súa clase e ao seu posto e coa 
máscara posta. 

5. O alumnado e profesorado poderá estar nas aulas no seu posto ou naqueles zonas 
comúns habilitadas para eles respectando os aforos e mais a distancia de 
separación interpersoal de 1.5m. 

6. As aulas e outros espazos ventilaranse polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, 
durante os recreos e ao final da xornada. O profesorado verificará o cumprimento 
desta norma e o delegado/a asinará no folla de control de ventilación de aulas. O 
alumno/a mais próximo á ventá será o encargado de abrila e/ou pechala. 

7. Cando as condiciones meteorolóxicas e o permitan, manteranse as xanelas abertas 
o maior tempo posible. 

8. Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, 
durante polo menos 40 segundos, ou con solucións hidro alcohólicas, durante polo 
menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias 
debe utilizarse auga e xabón.  

9. O alumnado e profesorado encargarase da limpeza do seu posto a primeira hora da 
xornada e mais nos cambios de aula. Ao final da xornada farase tamén unha limpeza 
da mesa e/ou ordenador. 

10. O alumnado sentarase sempre no mesmo sitio; dita ubicación será comunicada polo 
titor ao equipo COVID. 

11. O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas 
compañeiros/as. 

12. O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia 
debe ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. 

13. O alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. Cando o 
alumnado teña que cambiar de aula, a saída será ordenada e continua, de 1 en 1, 
mantendo a distancia de seguridade. Se houbera outro grupo na nova aula; 
agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de entrar. O profesorado 
facilitará e organizará a saída ordenada nos últimos 5 minutos da súa sesión. 

14. Nos recreos o alumnado irá preferentemente ao exterior do edificio pero tamén 
poderá ir á cafetería, ximnasio, pavillón e sala pórtico mantendo a distancia de 1.5m 
e ventilando os espazos. Está permitido quedar nas aulas cada un no seu posto coas 
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máscaras e mantendo a distancia, coas portas e fiestras abertas. Está prohibido 
comer e beber dentro das aulas.  

15. O número de persoas que poden utilizar os aseos simultaneamente estará indicado 
nuns cartaces na porta. O resto de persoas esperará a súa quenda nunha fila de 1 
en 1 disposta pola dereita do corredor e  mantendo a distancia de 1.5m. Os 
usuarios/as deberán hixienizar as mans á saída do mesmo. Tanto alumnado como 
profesorado e PAS farán un uso dos aseos polo tempo estritamente necesario. 

16. Coa finalidade de permitir manter as distancias de seguridade dentro do centro o 
profesorado que imparte a última hora poderá flexibilizar a saída nos dez últimos 
minutos da súa sesión. A saída ao corredor producirase de maneira ordenada, 
mantendo as distancias e supervisada polo profesor/a e estará controlada polo 
profesorado de garda. 

17. Se tes febre maior de 37.5ºC, tose seca, dificultade respiratoria, fatiga severa 
(cansazo), dor muscular, falta de olfacto, falta de gusto ou diarrea non acudas ao 
instituto e pide vez no teu centro de saúde. É obrigatorio tanto a comunicación da 
túa ausencia ao centro como a asistencia ao teu centro de saúde: 

18. Se tes algunha suxestión que poda mellorar estas normas, ou ves que se están 
incumprindo podes comunicarllo ao EQUIPO COVID do IES As Fontiñas  aquí: 

 

 
 
Santiago de Compostela, 19 de outubro de 2020 
O equipo directivo 
 
 
Anexo 4. Normas COVID en laboratorios e talleres). 

 

 Educación física 

Polo que atinxe á organización dos espazos para o desenvolvemento da materia, comentar que son 
moitos máis reducidos os grupos e que as instalacións son as mesmas. Dispoñemos dun ximnasio no 
centro , e dun pavillón de grandes dimensións, polo que é posible manter a distancia de seguridade en 
todo momento. 
Os alumnos entrarán por unha das portas e sairán pola outra. En cada unha de elas (de acceso e saída) 
haberá hidroxel e todo o alumnado debe usalo ao entrar e ao saír da instalación. 
Os alumnos e alumnas veñen cambiados da casa porque os vestiarios permanecen pechados e só se 
poden abrir para funcións de aseo ou servizo. 
Durante a actividade, o material (rigurosamente seleccionado) se hixieniza constantemente e non se 
permite compartir nin implementos, nin colchonetas ou esteras. 
Se a sesión así o require, e o alumnado debe sentarse ou acostarse no chan, o profesorado conta co 
material necesario para hixienizar a zona cada vez que deba ser empregada por persoas diferentes. 
Asimesmo, e pola propia natureza da materia e a súa relación coa saúde, o covid é un convidado inde-
sexado do que falar, preguntar e insistir na necesidade de cumplir coas normas de hixiene e distancia 
social aconselladas polas autoridades sanitarias. 

 

 Cambio de aula  

Os cambios de aula realizaranse de maneira ordenada, gardando a distancia de seguridade e supervi-
sado polo profesor que finaliza a súa sesión lectiva. 
En cada cambio de aula o alumnado que entre limpará as mesas e teclados cos produtos de limpeza e 
desinfección dispostos para tal fin. O profesorado supervisará esta limpeza. 
Cando o alumnado ten clase na mesma aula pola tarde, sempre que o verifique o profesorado, poderá 
non limpara a mesa e teclados ao final da mañá. Sempre fará a limpeza na última sesión lectiva.  
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 Biblioteca 

Mentres dure a situación excepcional por razóns sanitarias, adoptaranse as seguintes medidas:   
1.- Limitar o aforo da biblioteca ata o 50%: quedarían 18 cadeiras dispoñibles , 3 por mesa, distribuídas 
de forma alterna, e 8 postos de ordenadores, coa finalidade de gardar a distancia de 1.50m entre as 
persoas.   
2.- Uso obrigatorio da máscara.  
3.- Ventilación o maior tempo posible das salas.  
4.-  Restrinxir o horario de uso da biblioteca en función das gardas do profesorado.  
5.- Hixienizar as mans antes e despois de entrar na sala de biblioteca.  
6.- Seguir os itinerarios de entrada e saída por portas diferentes (a porta da dereita para a entrada e a 
da esquerda para a saída). Un sistema de frechas pegadas no chan guiarán o percorrido circular.   
7.- Colgar cartaces coa información pertinente sobre hixiene individual e o uso da biblioteca. Os andeis 
estarán abertos pero haberá un cartel indicando que é obrigatorio hixienizar as mans antes de manipular 
libros, ordenadores ou outro material. Os documentos consultados depositaranse nunhas caixas e per-
manecerán illados como mínimo 4 horas.  
8.- Desinfectar o espazo utilizado ou o ordenador, antes e despois de ser utilizado, por parte do usuario 
con xeles hidroalcohólicos.  
9.- No referente ao servizo de préstamo de libros ou outro material, realizarase de xeito habitual, aínda 
que os materiais devoltos deberán permanecer separados en caixas identificadas e illadas, a efectos de 
prevención, un prazo de 4 horas como mínimo.  
10. -Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando impliquen un uso compartido 
mentres dure a situación excepcional.   
11. Haberá unhas rutinas que pasarán a formar parte da “formación de persoas usuarias” da biblioteca: 
hixienización dos postos ocupados ao remate da sesión, mantemento da distancia de seguridade, uso 
da protección facial e hixienización de mans ao entrar e saír da biblioteca.  
12.- Todas as actividades propostas( eventos, exposicións, conferencias, obradoiros...)  para este curso 
adaptaranse á situación excepcional de crise sanitaria. A celebración de actos ou eventos dependerán 
das normas dictadas pola Consellería. 

 

 Aseos 

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo. 
Os usuarios deberán hixienizar as mans á saída do mesmo. 
Tanto alumnado como profesorado e PAS farán un uso dos aseos polo tempo estritamente necesario. 
Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o aforo dos 
aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída. 
O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado unicamente poderá 
usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro. 

 

 Medidas especiais para os recreos 
 

 Horarios e espazos 

Dispóñense dous recreos para dividir ao alumnado en dous grupos: 
Recreo 1 de 11:30 a 11:55 
Grupos: SA1, SA2, 1ºBAC, 2ªBAC, AD1, AD2 
Alumnado: 144 
Recreo 2 de 12:20 a 12:45 
Grupos: XA1, XA2, AF1, AF2, PRE1, PRE2,  
Alumnado: 157 
Durante os recreos, sempre que a climatoloxía o permita, o alumando sairá ao espazo exterior.  
Permítese ao alumnado quedar na aula durante o recreo. 
Non se permite comer e beber na aula durante o período do recreo, responsabilizándose o alumnado 
que o faga de recoller e limpar a aula. 

 

 Profesorado de vixilancia 
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Nos documentos de organización do centro, establécense o profesorado encargado de facer as gardas 
de recreos e as súas funcións.  

 

 Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 
 

 Emprego do equipamento  



 

 

 

Páxina 17 de 29  

As medidas específicas de emprego de equipamento están establecidas no propias normas de uso dos 
laboratorios e talleres (ver Anexo 3. Normas COVID 
 

19. Entradas e saídas: Nas horas de entrada saída e mais cando se vaia ao recreo 
abriranse as catro portas dos instituto que permanecerán abertas durante os 
períodos de entrada e saída ao centro. 

20. Coa finalidade de facilitar a circulación no centro o alumnado ou profesorado que 
vaia ao Andar 0 e 1 entrarán e sairán preferentemente pola rúa Estocolmo (andar 0) 
e aqueles/as que vaian ao Andar 2 e 3 entrarán e sairán preferentemente pola rúa 
Oslo (andar 1). 

21. No centro circularase en corredores e escaleiras pola dereita de un en un mantendo 
a distancia de seguridade. Prohíbese pararse ou sentarse en escaleiras e corredores 
salvo nas cadeiras habilitadas. 

22. As aulas permanecerán abertas 15 minutos antes da actividade lectiva para que o 
alumnado segundo vaia chegando se dirixa á súa clase e ao seu posto e coa 
máscara posta. 

23. O alumnado e profesorado poderá estar nas aulas no seu posto ou naqueles zonas 
comúns habilitadas para eles respectando os aforos e mais a distancia de 
separación interpersoal de 1.5m. 

24. As aulas e outros espazos ventilaranse polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, 
durante os recreos e ao final da xornada. O profesorado verificará o cumprimento 
desta norma e o delegado/a asinará no folla de control de ventilación de aulas. O 
alumno/a mais próximo á ventá será o encargado de abrila e/ou pechala. 

25. Cando as condiciones meteorolóxicas e o permitan, manteranse as xanelas abertas 
o maior tempo posible. 

26. Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, 
durante polo menos 40 segundos, ou con solucións hidro alcohólicas, durante polo 
menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias 
debe utilizarse auga e xabón.  

27. O alumnado e profesorado encargarase da limpeza do seu posto a primeira hora da 
xornada e mais nos cambios de aula. Ao final da xornada farase tamén unha limpeza 
da mesa e/ou ordenador. 

28. O alumnado sentarase sempre no mesmo sitio; dita ubicación será comunicada polo 
titor ao equipo COVID. 

29. O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas 
compañeiros/as. 

30. O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia 
debe ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. 

31. O alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. Cando o 
alumnado teña que cambiar de aula, a saída será ordenada e continua, de 1 en 1, 
mantendo a distancia de seguridade. Se houbera outro grupo na nova aula; 
agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de entrar. O profesorado 
facilitará e organizará a saída ordenada nos últimos 5 minutos da súa sesión. 

32. Nos recreos o alumnado irá preferentemente ao exterior do edificio pero tamén 
poderá ir á cafetería, ximnasio, pavillón e sala pórtico mantendo a distancia de 1.5m 
e ventilando os espazos. Está permitido quedar nas aulas cada un no seu posto coas 
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máscaras e mantendo a distancia, coas portas e fiestras abertas. Está prohibido 
comer e beber dentro das aulas.  

33. O número de persoas que poden utilizar os aseos simultaneamente estará indicado 
nuns cartaces na porta. O resto de persoas esperará a súa quenda nunha fila de 1 
en 1 disposta pola dereita do corredor e  mantendo a distancia de 1.5m. Os 
usuarios/as deberán hixienizar as mans á saída do mesmo. Tanto alumnado como 
profesorado e PAS farán un uso dos aseos polo tempo estritamente necesario. 

34. Coa finalidade de permitir manter as distancias de seguridade dentro do centro o 
profesorado que imparte a última hora poderá flexibilizar a saída nos dez últimos 
minutos da súa sesión. A saída ao corredor producirase de maneira ordenada, 
mantendo as distancias e supervisada polo profesor/a e estará controlada polo 
profesorado de garda. 

35. Se tes febre maior de 37.5ºC, tose seca, dificultade respiratoria, fatiga severa 
(cansazo), dor muscular, falta de olfacto, falta de gusto ou diarrea non acudas ao 
instituto e pide vez no teu centro de saúde. É obrigatorio tanto a comunicación da 
túa ausencia ao centro como a asistencia ao teu centro de saúde: 

36. Se tes algunha suxestión que poda mellorar estas normas, ou ves que se están 
incumprindo podes comunicarllo ao EQUIPO COVID do IES As Fontiñas  aquí: 

 

 
 
Santiago de Compostela, 19 de outubro de 2020 
O equipo directivo 
 
 
Anexo 4. Normas COVID en laboratorios e talleres) e nas normas de uso do almacén de EOC e dos 
aparatod topográficos (ver Anexo 5. Normas COVID en almacén de EOC e utilización de aparatos topo-
gráficos).   

 

 Medidas especificas para alumnado de NEE 
 

 Medidas  

Non hai alumnado con NEE nestes momentos que requiran unha adaptación específica ao contexto CO-
VID.  

 

 Medidas e tarefas. Seguimento  

Non procede nestes momentos. 

 

 Previsións específicas para o profesorado 
 

 Medidas 

Medidas para a reunións de profesorado 
A sala do profesorado así como os departamentos e sala de conferencias disporán do aforo COVID 
marcado na porta. 
Estes espazos disporán de: 

- Ventilación adecuada. 
- Xel hidroalcólico. 
- Papeleira. 
- Panos desbotables. 

Medidas de cafetería 
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No IES AS Fontiñas non temos comedor pero si cafetería que ofrecerá o seu servizo sempre que as 
condicións establecidas polas autoridades así o permitan. 
 
Na cafetería establecerase o seguinte: 
● Sentidos da circulación. 
● Cartelería informativa (menú, posicionamento dentro da cafetería, distanciamento,...) 
● Servizo (mínimo contacto) por quedas e gardando a distancia de 1.5m 
● Medidas de hixiene e limpeza das mesas e barra. Limpeza de mesa co produto desinfectante homolo-
gado antes de cada servizo  
 
Nas mesas disporanse a separación de 1.5m e reforzarase esta medida cunhas mamparas xa que hai 
que retirar a máscara para facer a consumición. 
 
Para impedir a acumulación de alumnado no espazo de cafetería establécese durante os recreos un 
posto de venta de bocadillos e bebidas no vestíbulo ao lado da porta de acceso e facendo a fila cara o 
exterior do centro (rúa Estocolmo). 
Recoméndase que o alumnado utilice o servizo de encarga que pon a disposición o concesionario da 
cafetería. 
 
As máquinas de vending limparanse polo menos tres veces ao día, das que dúas serán despois do recreo 
e unha para o servizo de tarde. 

 

 Órganos colexiados 

Os órganos colexiados reuniranse preferentemente na sala de conferencias con aforo total de 52 
persoas (48 na platea e 4 na mesa). 
A criterio da presidencia do órgano colexiado queda a convocatoria por medio telemáticos que 
preferentemente será o TEAMS.  
No Consello Escolar farase sempre por medios telemáticos. 

 

 Medidas de carácter formativo e pedagóxico 
 

 Formación en educación en saúde. 

Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas de 
prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para involucrar ao alumnado e tamén ao 
profesorado na prevención da enfermidade e na promoción de hábitos de vida saudables. 
 

 

 Difusión das medidas de prevención e protección. 

No inicio do curso, o equipo COVID fai unhas medidas de difusión sobre o propio plan que debe chegar 
da maneira mais clara e directa á comunicade educativa: 

 Cartelería 

 Recursos na rede informática do centro 

 Recurso na web. 

 Comunicación cos titores/as 
Toda modificación do plan COVID será publicada na web e a través da aplicación Abalarmóbil. A difusión 
tamén se fará a través dos órganos colexiados e das ferramentas de difusión interna como son o Office 
365 a rede informática. 
As suxestións e posibles incumprimentos comunicarase ao equipo COVID por medio do enlace na web 
do centro. 
A publicación na web é o medio prioritario de difusión. 

 

 Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais  

O coordinador de TICS será o responsable do traballo de mantemento da aula virtual xunto con encar-
gado da xestión informática (xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de 
información básica). 



 

 

 

Páxina 20 de 29  

O coordinador responsable TIC será o xefe de estudos de nocturno: Jaime López Otero. 

 

 Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso”  

O alumnado recibirá o día de presentación as normas COVID mais visualizarán unha presentación coas 
medidas COVID aí incorporarase accesos circulacións, medidas de protección e hixiene e comunicación 
e suxestións. 
O profesorado recibirá instrucións no claustro sobre este plan e as Normas COVID e os titores na reunión 
coa orientadora para que recollan os diferentes protocolos e información pertinente que deberán trans-
mitir ao seu alumnado. 

 

 Difusión do plan  

Dentro da web do centro disporase dun ESPAZO COVID definido cun logo e un hipervínculo. Aí apa-
rece toda a información actualizada. 
Ademais enviaranse por Abalar notificacións cando se produzan actualización substanciais do Plan CO-
VID ou das Normas COVID.  

 

 
En Santiago de Compostela, a 19 de outubro de 2020 

 



 

 

 

Páxina 21 de 29  

Anexos 
 
Anexo 1. Accesos e Espazo COVID 

 

Anexo 2. Circulacións no centro 
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Anexo 3. Normas COVID 
 

37. Entradas e saídas: Nas horas de entrada saída e mais cando se vaia ao recreo 
abriranse as catro portas dos instituto que permanecerán abertas durante os períodos 
de entrada e saída ao centro. 

38. Coa finalidade de facilitar a circulación no centro o alumnado ou profesorado que vaia 
ao Andar 0 e 1 entrarán e sairán preferentemente pola rúa Estocolmo (andar 0) e 
aqueles/as que vaian ao Andar 2 e 3 entrarán e sairán preferentemente pola rúa Oslo 
(andar 1). 

39. No centro circularase en corredores e escaleiras pola dereita de un en un mantendo 
a distancia de seguridade. Prohíbese pararse ou sentarse en escaleiras e corredores 
salvo nas cadeiras habilitadas. 

40. As aulas permanecerán abertas 15 minutos antes da actividade lectiva para que o 
alumnado segundo vaia chegando se dirixa á súa clase e ao seu posto e coa máscara 
posta. 

41. O alumnado e profesorado poderá estar nas aulas no seu posto ou naqueles zonas 
comúns habilitadas para eles respectando os aforos e mais a distancia de separación 
interpersoal de 1.5m. 

42. As aulas e outros espazos ventilaranse polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, 
durante os recreos e ao final da xornada. O profesorado verificará o cumprimento 
desta norma e o delegado/a asinará no folla de control de ventilación de aulas. O 
alumno/a mais próximo á ventá será o encargado de abrila e/ou pechala. 

43. Cando as condiciones meteorolóxicas e o permitan, manteranse as xanelas abertas 
o maior tempo posible. 

44. Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, durante 
polo menos 40 segundos, ou con solucións hidro alcohólicas, durante polo menos 20 
segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse 
auga e xabón.  

45. O alumnado e profesorado encargarase da limpeza do seu posto a primeira hora da 
xornada e mais nos cambios de aula. Ao final da xornada farase tamén unha limpeza 
da mesa e/ou ordenador. 

46. O alumnado sentarase sempre no mesmo sitio; dita ubicación será comunicada polo 
titor ao equipo COVID. 

47. O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas 
compañeiros/as. 

48. O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia 
debe ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. 

49. O alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. Cando o 
alumnado teña que cambiar de aula, a saída será ordenada e continua, de 1 en 1, 
mantendo a distancia de seguridade. Se houbera outro grupo na nova aula; 
agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de entrar. O profesorado 
facilitará e organizará a saída ordenada nos últimos 5 minutos da súa sesión. 

50. Nos recreos o alumnado irá preferentemente ao exterior do edificio pero tamén poderá 
ir á cafetería, ximnasio, pavillón e sala pórtico mantendo a distancia de 1.5m e 
ventilando os espazos. Está permitido quedar nas aulas cada un no seu posto coas 
máscaras e mantendo a distancia, coas portas e fiestras abertas. Está prohibido 
comer e beber dentro das aulas.  
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51. O número de persoas que poden utilizar os aseos simultaneamente estará indicado 
nuns cartaces na porta. O resto de persoas esperará a súa quenda nunha fila de 1 en 
1 disposta pola dereita do corredor e  mantendo a distancia de 1.5m. Os usuarios/as 
deberán hixienizar as mans á saída do mesmo. Tanto alumnado como profesorado e 
PAS farán un uso dos aseos polo tempo estritamente necesario. 

52. Coa finalidade de permitir manter as distancias de seguridade dentro do centro o 
profesorado que imparte a última hora poderá flexibilizar a saída nos dez últimos 
minutos da súa sesión. A saída ao corredor producirase de maneira ordenada, 
mantendo as distancias e supervisada polo profesor/a e estará controlada polo 
profesorado de garda. 

53. Se tes febre maior de 37.5ºC, tose seca, dificultade respiratoria, fatiga severa 
(cansazo), dor muscular, falta de olfacto, falta de gusto ou diarrea non acudas ao 
instituto e pide vez no teu centro de saúde. É obrigatorio tanto a comunicación da túa 
ausencia ao centro como a asistencia ao teu centro de saúde: 

54. Se tes algunha suxestión que poda mellorar estas normas, ou ves que se están 
incumprindo podes comunicarllo ao EQUIPO COVID do IES As Fontiñas  aquí: 

 

 
 
Santiago de Compostela, 19 de outubro de 2020 
O equipo directivo 
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Anexo 4. Normas COVID en laboratorios e talleres 
 

A actividade experimental é un dos aspectos chave no proceso de ensino e aprendizaxe das ciencias, 
tanto polo fundamento teórico que pode aportar aos estudantes como polo desenvolvemento de certas 
técnicas, habilidades e destrezas para as cales o traballo experimental é fundamental. 
 
Os centros docentes adoitan dispoñer de polo menos un laboratorio específico para traballar actividades 
prácticas relacionadas co área de ciencias, debido á necesidade dunha serie de dotacións particulares 
como son o vertedoiro con toma de auga e desaugadoiro, mecheiros Bunsen, vitrina con saída de gases, 
tomas eléctricas, armarios para instrumental e reactivos... 
 
As actividades que alí se desenvolven, favorecen o traballo cooperativo, xogando un papel moi importante 
o traballo en pequenos grupos, o que supón unha diminución substancial da distancia de seguridade, 
ademais de ter que compartir materiais ou ben o desprazamento continuo de alumnado que entra e sae 
do laboratorio (ademais do correspondente movemento a través dos corredores e cruces continuos con 
outro alumnado). Tamén supón que as cadeiras e mesas están ocupadas cada vez por alumnado distinto, 
o que provocaría a necesidade de limpeza e desinfección do laboratorio cando sexa utilizado. 
 
En principio, e xa que isto supón ir contra os principios xerais de conseguir a menor mobilidade de 
alumnado polos corredores, cruces innecesarios e o uso de cada mesa por distinto alumnado dun xeito 
frecuente, recoméndase que mentres as condicións sanitarias non o permitan, as clases prácticas de 
ciencias no laboratorio sexan substituídas por actividades prácticas no aula mediante visionado de vídeos 
que recreen a práctica, experiencias de cátedra, uso de animacións java ou a realización da propia práctica 
(en caso de ser posible), polo profesor pero na aula. 
 
No caso de que, de maneira excepcional se deba utilizar o laboratorio, a dotación hixiénica mínima debe 
ser: 
• Xabón de mans (é a mellor opción desde o punto de vista hixiénico). 
• Dispensador de xel hidroalcólico. 
• Dispensador de papel individual (non rolo de papel hixiénico). 
• Limpador desinfectante multiusos de pistola (que estará baixo supervisión e sempre lonxe do 
alcance do alumnado) para o seu uso por parte do profesorado. 
• Spray de alcol ao 70%. 
• Caixa de luvas desbotables. 
• Papeleiras con bolsa protexidas con tapa e accionadas por pedal, debido á cantidade de residuos 
que se xeran nesta aula. 
• Mampara de separación na mesa do profesor/a que intentará deixar unha zona limpa en torno á 
mesa do profesorado. 
 
As MEDIDAS que se deberían adoptar nas materias de Ciencias no caso de traballar no laboratorio serían 
as seguintes: 
 
No apartado distribución de espazos do laboratorio: 
 

• Na situación especial na que nos atopamos, como norma xeral débense establecer tres principios 
básicos no laboratorio: espazo / ventilación / limpeza. 
• Como norma xeral a distribución do alumnado nas mesas de laboratorio debe respectar a distancia 
de seguridade decretada pola Administración Educativa. En caso de non poder respectarse a distancia de 
seguridade, o alumnado deberá permanecer con mascarilla durante o tempo que estea dentro do 
laboratorio (na actualidade é obrigatorio o seu uso en todo momento salvo as excepcións previstas). 
• Á hora de asignar mesa de traballo, establecerase de tal forma que o alumnado situado en cada 
mesa teña sempre a mesma disposición, estando prohibido que o alumnado poida cambiarse de sitio baixo 
ningún concepto. 
• O laboratorio debe estar correctamente ventilado durante todo o tempo que estea sendo utilizado. 
Sempre que as condicións ambientais o permitan, as portas e fiestras deben estar abertas para provocar 
a máxima ventilación natural (a ventilación forzada a través de ventiladores ou aires acondicionados está 
totalmente desaconsellada). Con esta medida tamén se evita a manipulación de mecanismos de apertura 
e pechadura de portas. 
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• Nas aulas onde se produce rotación de alumnado deberase extremar a ventilación, debendo estar 
as fiestras abertas en todo momento (aínda que a aula non estea ocupada). 
• Ao ser a ventilación unha cuestión esencial en espazos pechados, cando o fluxo de aire sexa 
insuficiente, haberá que arbitrar outros medios que garantan a ventilación suficiente (purificadores de aire 
con filtros HEPA...). Devanditos medios non deben supoñer un risco engadido de contaxio. 
• É importante establecer unha zona limpa de traballo para o profesorado no laboratorio. Dita zona 
pode ser a propia mesa de traballo. A intención é que o devandito espazo quede libre de posibles 
infeccións indirectas. En caso de ser necesario habilitarase algún sistema que ille devandito espazo do 
resto da dependencia como pode ser o uso de mamparas. 
  
En relación á actividade diaria: 
• Débense evitar aglomeracións de alumnado nas portas esperando entrar ou saír (que poden 
afectar tamén á circulación de alumnado doutras clases), debendo manter a distancia de seguridade en 
todo momento. Recoméndase que o profesorado recolla ao grupo de alumnos e alumnas na clase e os 
acompañe ao laboratorio. Ao finalizar a hora, o profesorado tamén acompañará ao alumnado á súa aula 
polos mesmos motivos. 
• O alumnado só levará ao laboratorio o estritamente necesario, debendo deixar mochila, libros e 
resto de material na clase. Unha vez no laboratorio, non se poderá volver a clase a recoller material 
esquecido. 
• A hixienización de mans do alumnado realizarase á entrada e saída do laboratorio. 
• Cando o alumnado entre no laboratorio, tendo sido este utilizado previamente por outro grupo 
(sistema de tarxetas limpo/sucio), procederase a limpar co limpiador desinfectante a parte do mobiliario 
que vaia a utilizar (será o o alumnado baixo a vixilancia do profesorado quen o faga). Sempre será á 
entrada á clase cando se realice dita operación co obxectivo de garantir que o mobiliario que se vai a 
utilizar está desinfectado. Trala limpeza, os materiais empregados desbotaranse de forma segura, 
procedéndose posteriormente á desinfección de mans. 
• En caso de ser posible e haxa material e instrumentos suficientes, priorizarase a realización de 
tarefas individuais fronte ás colectivas que supoñan diminuír a distancia de seguridade aínda máis e 
compartir material. 
• Se o alumnado ten que compartir material e instrumentos (situación moi habitual no laboratorio), 
o alumnado deberá extremar as medidas de hixiene e evitar tocarse a cara (boca, nariz, ollos) en todo 
momento. 
• Débese evitar a aglomeración de alumnado durante o reparto de material e instrumentos de 
laboratorio. 
• Os materiais e instrumentos de laboratorio deben estar controlados en todo momento, non 
podendo estar nun sitio onde o alumnado teña acceso directo a eles. 
• Os materiais e instrumentos non poden estar pasando de man en man sen control algún. Ao final 
do uso dun material ou instrumento, este deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por outra alumna 
ou alumno. 
• O proceso de desinfección vai depender do tipo de obxecto a desinfectar, o 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 spray de alcol de 70º. 

• Tamén se deberá establecer o seguimento do alumnado que utilizou cada material e cada 
instrumento de laboratorio para favorecer o rastrexo en caso dun posible contaxio. 
• Priorizarase a entrega de actividades de xeito telemático. 
• Para a entrega de tarefas en formato digital priorizarase sistemas como a aula virtual Moodle do 
centro, correo electrónico ou nube persoal. 
• Está desaconsellado o uso de pendrives como forma de entrega de tarefas. Ademais dos 
problemas típicos de manipulación do "pen", virus informáticos..., tamén supoñen un problema hixiénico 
polo lugar onde o alumnado adoita gardalos. 
• Se o profesorado recolle algunha tarefa en formato papel deberá deixalo en corentena( ) o tempo 
pertinente antes da sua corrección (mínimo 72 horas). 
• Non se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regra, 
calculadora...). 
• Mentres dure a situación actual, está totalmente desaconsellado o uso de biblioteca de aula, dado 
que cada libro debería ter un periodo de corentena(1) logo do seu uso. 
• Para a hixienización das mans pódense utilizar as billas que hai no laboratorio (debendo no seu 
caso evitar aglomeracións de alumnado ao redor del). 
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• O lavado de mans no vertedoiro pódese substituír polo uso de xel hidroalcólico. 
• Unha vez finalizado o lavado de mans, pecharase a billa usando papel (á hora de abrilo non fai 
falta porque imos lavarnos as mans con auga e xabón inmediatamente). 
• A billa do laboratorio utilizarase de xeito exclusivo para a actividade práctica a realizar e para a 
hixiene de mans, quedando terminantemente prohibido utilizalos para beber auga, nin para encher 
botellas. 
• Ao final de cada hora, as mesas utilizadas polo alumnado deben quedar totalmente libres para 
proceder a unha correcta desinfección posterior por parte doutra clase (ou ao final do día polo persoal de 
limpeza). 
• Ao final da xornada escolar, extremarase a limpeza desta dependencia, especialmente naquelas 
zonas que máis estean en contacto coas persoas. 
 
 En canto aos equipos de protección, o profesorado do laboratorio, deberá utilizar os seguintes 
equipos de protección individual: 
 
• Uso de bata (é recomendable lavala de maneira diario por encima dos 60º). 
• Mascarilla (recoméndase preferentemente de tipo FFP2 sen válvula). 
• Pantalla facial ou lentes de protección se hai pouca distancia de seguridade co alumnado( ). 
• Luvas desbotables. 
 
FONTE ORIXINAL: 
Pérez Soriano, F. J. (2020) Documento de apoyo al profesorado para evitar la propagación del coronavirus 
SARS-CoV-2 en un centro educativo. (128 pp.) 
https://drive.google.com/file/d/1BFXK_sY9y9ayxvckIe80GKu2IhV6Od24/view 
 

https://drive.google.com/file/d/1BFXK_sY9y9ayxvckIe80GKu2IhV6Od24/view


 

 

 

Páxina 27 de 29  

Anexo 5. Normas COVID en almacén de EOC e utilización de aparatos topográficos 
 
Reducir ao máximo o número de persoas que utilizan o mesmo aparello. 
Non se compartirá material entre os membros do equipo. 
Fomentar a limpeza, a orde e a responsabilidade individual.  
Tanto en interiores como en exteriores os alumnos sempre utilizarán máscara. Non hai ningunha 
excepción.  
Cada alumno terá o seu propio chaleco reflector numerado, que se deixará colgado en cravos colocados 
en liña nos andeis do almacén.  
División do curso en 4 equipos, de tal forma que correspondan ás estacións totais existentes.  
O almacén será o espazo de transferencia.  
O número máximo de alumnos no almacén será de 8.  
O profesor abrirá as portas minutos antes de entrega e recollida do material.  
O profesor é o único que accede ao almacén pechado de material.  
No primeiro mes de curso realizarase inventario de material e ordenarase o interior do almacén pechado 
e dos armarios metalicos. Este inventario imprimirase e colocarase en cada armario e enviarase copia a 
xefatura de departamento.  
Desde o almacén pechado o profesor traslada os equipos a 4 mesas grandes con separación superior a 
2 m entre alumnos e entre estes e o profesor,para recollida e limpeza de equipos. Antes e despois de tocar 
estes equipos o profesor limparase as mans con hidroalcohólico ou alcol ou ben empregará luvas 
desbotables.  
Ao acabar a clase devolveranse os equipos á mesa correspondente do almacén onde se procederá á súa 
limpeza e desinfección. Estas mesas serán de uso exclusivo para os equipos de LT e IC. Sinalizarase este 
uso exclusivo. 
Para a desinfección empregarase un nebulizador e alcol 90º que se aplicará a papel dun só uso e desde 
aí ao aparello, con especial atención ás partes que se manipulan.  
Nas primeiras clases incidirase no coñecemento dos equipos para establecer protocolo de limpeza de 
cada un.  
Empregarase alcol pola súa rápida evaporación, nunca directamente sobre estacións ou cadernos. 
Deixarase secar os equipos antes de gardalos de novo.  
Equipo 1A estacion/Nivel/Taquímetro, trípode flexómetro e bateria numerados. Walkie 1A  
Equipo 1 B Jalón, prisma e flexómetro numerados. Walkie 1 B Cravos, martelo, estacas, spray pintura. 
Calquera outro profesor que acceda aos aparellos e accesorios deixará todo o equipo empregado na mesa 
interior do almacén pechado para que o equipo habitual proceda posteriormente á súa limpeza e 
desinfección.  
Walkies. Dependendo do curso e por experiencia de anos anteriores os alumnos poderán utilizar o seu 
teléfono móbil, tanto para comunicarse entre eles como para facelo co profesor. 
Disporase de 6 flexómetros adicionais para o resto dos cursos que se gardarían nun lugar diferente.  
Disporase no almacén de 4 rolos de papel e nebulizadores con alcol en cada mesa de transferencia.  
Disporase de cartelería para indicar uso exclusivo e marcado con rotulador permanente de tódolos 
equipamentos. 
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 Anexo 6. Cadro de limpeza dos aseos 

 

CADRO DE LIMPEZA DOS ASEOS  

DATA  HORA  LIMPEZA DE ESPAZOS E APARELLOS SANITARIOS  VENTILACIÓN  OBSERVACIÓNS  
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Anexo 7. Cadro de ventilación de aulas 
 

CADRO DE LIMPEZA DOS ASEOS 

HORA LIMPEZA DE ESPAZOS E APARELLOS SANITARIOS VENTILACIÓN OBSERVACIÓNS 

    

 

 


