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    1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1.1. DENOMINACIÓN DO CENTRO, ENDEREZO E TELÉFONOS 

Código Denominación 

36013771 I.E.S Fermín Bouza Brey 

Enderezo Código Postal 

R/ Fontecarmoa Nº 92 36600 

Localidade Concello Provincia 

Vilagarcía de Arousa Vilagarcía de Arousa Pontevedra 

Teléfono Correo electrónico 

886151956 ies.bouza.brey@edu.xunta.es 

Páxina web 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesbouzabrey/  

1.2. MEMBROS DO EQUIPO COVID 

Teléfono de contacto (ou teléfono do centro con compromiso de desvío a un teléfono móbil)  630688666 
Membro 1 Jesús de Andrés Vázquez 

Coordinador do equipo COVID 

Cargo  

Director 

Tarefas 

asignadas 
•  Comunicación coas autoridades educativas e sanitarias. 

•  Comunicación con todos os membros da comunidade educativa. 

•  Establecer actuacións ante un abrocho xunto coas autoridades educativas e sanitarias. 

Membro 2 Iván Villar Fernández 

Adxunto ao coordinador do equipo 

Cargo  

Xefe departamento de Educación Física 

Tarefas 

asignadas 
•  Substituír ao coordinador do equipo COVID en caso de ausencia. 

•  Distribuír ou organizar a distribución do material de hixiene. 

•  Levar o inventario, controlar o consumo e repoñer o material de hixiene. 

•  Coordinar a compra de material de hixiene coa secretaria do centro. 

•  Elaborar información para o profesorado, alumnado e todas as familias. 

•  Resolución de dúbidas dos membros da comunidade educativa. 

•  Coidar que os carteis informativos estean actualizados segundo se produzan cambios. 

•  Deseño de actividades de educación para a saúde sobre medidas de prevención e hixiene. 

•  Coidar que a limpeza do centro se faga correctamente, especialmente baños e aseos. 

•  Coidar que se realicen a ventilación de aulas segundo checklist establecido. 

Membro 3 Araceli Dobarro López 

Adxunto ao coordinador do equipo 

Cargo Membro do departamento de EF 

Tarefas 

asignadas 
•  Distribuír ou organizar a distribución do material de hixiene. 

•  Controlar o consumo e repoñer o material de hixiene, informando ao adxunto. 

•  Coidar que os carteis informativos estean actualizados segundo se produzan cambios. 

•  Coidar que a limpeza do centro se faga correctamente, especialmente baños e aseos. 

•  Coidar que se realicen a ventilación de aulas segundo checklist establecido. 
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1.3. CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 

 

Centro Hospital do Salnés Teléfono 986568000 

 

1.4. DETERMINACIÓN    DO   ESPAZO   DE    ILLAMENTO   COVID   E   DOS 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
 

Aquela persoa que  presente algún síntoma compatible cunha infección por  SARS-COV-2, será levada á 

SALA COVID situada na planta baixa do edificio principal, xunto á conserxería, a cal presenta boa ventilación. 

Estará alí mentres se xestiona o seu traslado (ver  anexo I). 

Ese local estará provisto do seguinte material de protección, hixiene e limpeza: 

   Máscaras FFP2. 

   Xel hidroalcohólico. 

   Limpador de superficies antivirucida. 

   Panos desbotables. 

   Papeleira de pedal con bolsa 

 

1.5. CADRO DE PERSOAL DO CENTRO EDUCATIVO 

 

Colectivo Número 

Profesorado 76 
Persoal non docente 8 

 

1.6. DETERMINACIÓN DOS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

 

Ao non existir educación infantil ou primaria, non procede a determinación dos grupos estables. 

Ademais, durante as entradas e saídas ao centro, incluído o transporte escolar, onde se produce o contacto entre 

alumnado de varios niveis e etapas, fai que estes grupos estables non existan. 

Non obstante, no centro se intentarán limitar a interacción entre grupos de distinto nivel, limitando ao máximo 

o número de contactos, mediante indicacións do profesorado, cun claro carácter pedagóxico de prevención. 

Resulta tamén interesante saber o número de profesorado asignado a cada grupo para a docencia, o cal se indica 

a continuación: 
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ENSINANZAS REGRADAS 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  
Nivel Grupo Aula Nº de alum Nº de prof 

1º ESO A 104 17 12 

1º ESO B 103 17 12 

1º ESO C 102 19 12 

2º ESO A 205 20 14 

2º ESO B 204 20 15 

2º ESO C 203 20 17 

3º ESO A 206 20 14 

3º ESO B Aula ing 19 16 

3º ESO C 207 19 17 

4º ESO A 401 18 13 

4º ESO B 402 18 18 

 

 

 

 

BACHARELATO  
Nivel Grupo Aula Nº de alum  Nº de prof 

1º BAC A 002 14 12 

1º BAC B 001 12 10 

1º BAC C 003 17 14 

2º BAC A 302 15 18 

2º BAC B 301 17 14 
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CICLOS FORMATIVOS  
Grupo Aula Nº de alum Nº de prof 

1º CM MANT  Taller Mantemento 19 4 

2º CM MANT  Taller Mantemento 18 4 

1º CM MECATRÓNICA  Taller Mantemento 22 5 

2º CM MECATRÓNICA  Taller Mantemento 28 6 

1º CM INST ELECT Aula electrici 10 4 

2º CM INST ELECT Aula electrici 7 4 

1º CS ROBOTICA Aula Robótica 22 6 

2º CS ROBÓTICA Aula Robótica 30 5 

1º CM AUTOMOCIÓN Taller Auto 22 4 

2º CM AUTOMOCIÓN Taller Auto 38 5 

2º DUAL MECATRÓNI   Taller Mantemento 7 2 

1º FPB ELEC Taller FPB 18 5 

2º FPB ELEC Taller FPB 20 6 

ENSINANZAS DEPORTIVAS  
Grupo Aula Nº de Nº de

C. INI BALONCESTO 201 32 3 

C. FIN BALONCESTO 201 -- -- 

C. SUP BALONCESTO Aula xim 23 3 

C. INI VELA Centro de Vela 12 3 

C. FIN VELA Centro de Vela -- 3 
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1.7. MEDIDAS  ESPECÍFICAS  PARA  OS  GRUPOS  ESTABLES  DE 

CONVIVENCIA 

a)       Ao asistir ao centro, debe medirse a temperatura, e realizarse unha hixiene cotiá e minuciosa de mans, durante 

polo menos 60 segundos con xabón e auga ou, no seu defecto, con xel hidroalcólico. Debe considerarse que cando as mans 

teñen suciedade visíbel o xel hidroalcólico non é suficiente, e é necesario empregar auga e xabón. Ningunha persoa 

con síntomas debe asistir ao centro. Para a detección precoz no alumnado, realizarán unha auto avaliación dos síntomas 

de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2. Utilizarase a enquisa que 

se describe no  anexo II que debe realizarse antes da chegada ao centro. Os resultados non teñen que enviarse ao centro, 

pero si comunicar a súa ausencia. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na enquisa os 

proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a ao centro e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra. 

b)        No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como consecuencia de patoloxías (agudas ou 

crónicas) que provoquen dependencia, os criterios sanitarios que rexerán asistencia a clase ou, de ser o caso, a 

escolarización domiciliaria serán os que recomende médico ou pediatra. 

c)      O centro educativo pode establecer mecanismos para a identificación de síntomas no alumnado á entrada ao 

mesmo ou unha declaración responsable dos proxenitores antes de comezar o curso. Porén a medición de temperatura 

ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa COVID-19 será realizada no seo da familia de forma diaria antes de 

acudir pola maña ao centro escolar. 

d)        O uso da máscara será obrigatorio para o alumnado durante todo o tempo de permanencia no centro. 

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

caso necesario. 

e)         Debe evitarse tocar o nariz, os ollos e a boca, xa que as mans facilitan a transmisión. 

f)         Cando se tusa ou esbirre, debe cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado. 

g)     Deben usarse tecidos desbotábeis para eliminar secrecións respiratorias e arroxalas despois de usar á 

papeleira. 

h)     O alumnado e profesorado que inicie síntomas no centro debería ser retirado o máis axiña posíbel a un lugar 

separado. 

i)         De forma xeral manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros. 

j)     Asignarase un pupitre para todo o curso escolar, e o alumnado non poderá cambiar de posto, salvo que por 

circunstancias xustificadas así o decida o profesorado. Se se producira ese cambio de posto, sempre  se terán que 

desinfectar as mesas e cadeiras. Durante as clases na aula o alumnado disporase sentado en pupitres orientados nun 

mesmo sentido e establecerase una distancia física mínima de 1,5 metros respecto a todos os postos que o rodeen, 

medidos desde o centro da cadeira. 

k) O ton de voz deberá ser baixo, nunca berrar, sendo recomendable manter o máximo silencio posible.  

l) Extremarase a orde nas mesas das aulas, realizando a limpeza e desinfección establecidas. 

m) Non se compartirá material de uso propio entre o alumnado sen previa desinfección do mesmo. 

n)         O alumnado gardará o seu material no propio pupitre. No caso de ter que achegarse ao encerado o xiz ou 

rotulador terase que desinfectar antes de cada uso. 

o) Os equipos de traballo da aula (ordenador, monitor, teclado, rato mesa, mando proxector, etc.) deberán ser 

usados só polo profesorado e desinfectaranse adecuadamente antes de ser utilizados por profesorado distinto. 
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p)     As ventás, portas, persianas, dispositivos de funcionamento da iluminación, os proxectores, e restantes 

ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 

q)        É  obrigatoria a  hixiene  das  mans  na  entrada e  na  saída  da  aula.  Todas  as  aulas  disporán dun 

dispensador de xel hidroalcohólico na zona máis próxima á porta. 

r) Non se poderá saír aos corredores nos cambios de clase, nin se poderá ir ao baño sen autorización.    

s)           Nos cambios de clase o profesorado encargarase da ventilación da mesma. 

t)         Procurarase reducir ao mínimo os desprazamentos do grupo polo centro, facilitando no posible que sexa o 

profesorado o que acuda á aula de referencia. 

u)           Cando  haxa  que  ir  a  unha  aula  específica (música, tecnoloxía, informática, educación física,  etc.)  o 

alumnado permanecerá no seu pupitre esperando ao profesor ou profesora da materia.  

v)        As entradas e saídas da aula realizaranse de forma ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de 

seguridade. 

w)       Calquera comportamento contrario ás  medidas establecidas en  canto  a  protección, hixiene  e  limpeza 

poderán ser obxecto de posible medidas disciplinarias, incluída a de suspensión do dereito de asistencia ao centro, 

segundo o marcado na normativa vixente e nas Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia do centro. 

 

1.8. CANLE DE COMUNICACIÓN PARA INFORMAR AO EQUIPO COVID 

 

Para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible, as ausencias de persoal non docente e 

profesorado, e para a comunicación das familias co equipo COVID para comunicar incidencias e ausencias, poderase 

utilizar o teléfono do centro (886151956), ou á seguinte dirección de correo electrónico: ies.bouza.brey@edu.xunta.gal 
 

1.9. PROCEDEMENTO  DE  REXISTRO DE  ASITENCIA E DE  AUSENCIAS  DO  

PERSOAL  E  DO ALUMNADO 

 

O procedemento de rexistro de asistencia farase a través dunha sinatura dixital en dúas pantallas que se atopan na sala 

de profesores/as que haberá que desinfectar antes e despois de cada uso (docente e non docente). As ausencias de 

alumnado farase a través da aplicación XADE. No caso particular do profesorado, existirá tamén un rexistro escrito 

no libro de gardas situado na Sala de Profesores/as. Ante faltas de alumnado prolongadas, a persoa coordinadora do 

equipo COVID-19, en coordinación coa Xefatura de Estudos deberán investigar os motivos. 

Deberase ter especial coidado no procedemento de control de faltas de asistencia do alumnado dado o risco de que o 

medo de asistir ao centro provoque un aumento de absentismo escolar, sobre todo en alumnado especialmente vulnerable. 

Para iso, será importante comparar os patróns de absentismo habituais cos que se produzan durante o curso, para que 

poidan tomarse no menor tempo posible medidas coa familia e o alumnado. 

En todo caso, para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do número máximo 

de faltas de asistencia permitidas, as ausencias comunicadas derivadas da aplicación das medidas de control de síntomas 

antes de asistir ao centro, consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o xustificante do facultativo para a súa 

acreditación. 
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1.10. PROCEDEMENTO  DE  COMUNICACIÓN  DAS  INCIDENCIAS  ÁS 

AUTORIDADES SANITARIAS E EDUCATIVAS 

 

O coordinador do equipo COVID comunicará as incidencias do seguinte modo: 

 Autoridades sanitarias: Información e síntomas leves  900 400 116 

Casos graves  Chamar ao 061 

 Autoridades educativas: Informarase á inspección educativa a través do teléfono ou correo electrónico. 
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   2. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

2.1. SITUACIÓN DOS PUPITRES NAS AULAS DE ESO E BACHARELATO 

A continuación amósase unha fotografía representativa da situación dos pupitres do alumnado nunha aula tipo dos 

grupos, así como a posición da mesa do profesorado. As aulas do centro respectan as medidas mínimas de 1,5 metros entre 

pupitres 

 

 

2.2. ESPAZOS OU SALAS CANDO O TAMAÑO DA AULA NON PERMITA AS 

DISTANCIAS MÍNIMAS 

Dadas as características dos espazos do centro e do número de alumnado en cada materia ou ámbito, en principio 

sempre se poderán gardar as distancias mínimas. Non obstante, existe algunha excepción, a cal se indica a continuación: 

     Aulas e talleres de FP: Cando o grupo de alumnado que teña que utilizala non garde a distancia mínima, 

empregaranse biombos de metacrilato para a separación física do alumnado. 

     Aulas de Informática, Tecnoloxía e Debuxo: empregaranse biombos de metacrilato para a separación no espazo 

dedicado a ordenadores e postos individuais. 
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2.3.    MEDIDAS PARA O USO DE ESPAZOS DE PT, DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN OU AULAS ESPECIAIS. MODELO CUESTIONARIO AVALIACIÓN 

 

O traballo das mestras na especialidade de Pedagoxía Terapéutica consistirá, entre outras tarefas, no apoio ao 

alumnado con necesidades especiais de apoio educativo (NEAE), como por exemplo, os que presentan adaptacións 

curriculares en varias materias de 1º e 2º de ESO. Todo ese apoio intentarase levarase a cabo nas dúas aulas PT, ou 

se fora necesario, dedicarase a aula de desdobres 303 no edificio 2 e 202 no edificio 1. En ambos casos, as aulas 

disporán de todas as medidas de prevención, hixiene e limpeza (xel hidroalcólico, panos desbotables, produto de limpeza 

virucida para o material). 

No que respecta ao departamento de orientación, toda persoa que asista ao despacho da orientadora do centro fará uso 

do xel hidroalcólico existente na zona máis próxima á porta, tanto á entrada como á saída. Só poderán permanecer no 

despacho da orientadora duas persoas como máximo, e en todo momento o uso da máscara será obrigatorio. Despois de 

cada reunión, con persoas distintas, realizarase unha ventilación do despacho durante 10 minutos como mínimo.. 

As reunións do departamento de orientación deberán realizarse en estancias do centro suficientemente grandes para 

manter unha distancia de seguridade axeitada, usando máscara en todo momento. 

 

CUESTIONARIO DE 

AUTOAVALIACIÓN 

 
 

Aspecto a considerar 
Realizado 

Si Non NP 
 

¿Informouse ás mestras de PT da obrigatoriedade de levar a máscara en todo momento 

no que faga o reforzo e apoio ao alumnado? 

   

¿Informouse  ás  familias  e  ao  alumnado  que  recibe  apoio  da  mestras  de  PT  da 

obrigatoriedade de levar a máscara en todo momento no que reciba o reforzo e 

apoio por parte das mestras de PT? 

   

¿Está sinalizado no departamento de Orientación a limitación de tres persoas dentro do 

despacho e o uso obrigatorio de máscara? 

   

¿Existen todas as  medidas de prevención, hixiene e  limpeza  (xel hidroalcohólico, 

panos  desbotables, produto de  limpeza virucida para  o  material)  no  despacho 

de orientación? 
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2.4. DETERMINACIÓN    DOS   XEITOS   DE   REALIZAR   TITORÍAS   COAS 

FAMILIAS 

 

Priorizarase a realización de reunións de titoría de modo non presencial mediante teléfono ou videoconferencia e 

manterase contacto a través de correo electrónico corporativo e abalar móbil. Se o profesorado e o equipo directivo 

así o considera, e por razóns xustificadas, a s familias poderán entrar no centro educativo, cumprindo sempre as medidas 

de prevención e hixiene establecidas e, en ningún caso, si presentan calquera síntoma compatible coa COVID-19 

 

2.5.    CANLES DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO 

CENTRO 

 

Para transmitir a información relacionada con funcionamento do centro, tanto para as familias como para as persoas 

alleas á comunidade educativa, utilizarase principalmente a páxina web do centro: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesbouzabrey/   pero tamén se poderá utilizar Abalar Mobil 

 

2.6. USO DA MÁSCARA NO CENTRO 

 

      O alumnado e o profesorado, así como toda persoa traballadora no centro, teñen a obriga de usar 

máscara por todo o centro salvo as excepcións consideradas na normativa. Deberán traer ao centro unha máscara 

de reposto. 

  En  consecuencia,  é  obrigatorio  usar  máscara  de  protección  nas  circulacións  polos  espazos  comúns 

(corredores, baños, escaleiras, etc), nas entradas e saídas ao centro, nos recreos, durante a estancia na biblioteca, etc. 

      A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de 

enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de 

discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de 

conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou 

facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada. 

      Dentro da información a subministrar ás familias o alumnado e o persoal dos centros incluírase a formación 

precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa duración ou necesidade de lavado e os sistemas de conservación e 

gardado durante períodos breves de non uso. 

 

2.7.    INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

 

Proporcionarase información sopre o plan de adaptación á situación do COVID-19 a todo o profesorado, para que a 

súa vez nos primeiros días do curso, nas distintas materias, se faga fincapé na importancia de respectar todas as medidas 

de prevención, hixiene e limpeza establecidas no mesmo. As persoas titoras terán un papel moi importante á hora de 

transmitir estas medidas. O secretario do centro, baixo a coordinación da dirección informará a todo o persoal non docente 

das medidas establecidas no plan. 
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Potenciarase por todo o  centro  o  uso de infografías, carteis e  sinalización que fomente  o  cumprimento e 

comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información se manteña actualizada no caso de que 

cambien as indicacións das autoridades educativas e sanitarias. 

Toda a información do plan estará colgada, e actualizada segundo sexa necesario, na páxina web do centro: 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesbouzabrey/
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3. MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

3.1. ASIGNACIÓN  DE  TAREFAS  AO  PERSOAL  DE  LIMPEZA,  ESPAZOS  E 

MOBILIARIO A LIMPAR DE XEITO FRECUENTE 

 

      A limpeza farase polo menos unha vez ao día, reforzándose nos espazos que o precisen por intensidade do 

uso, como no caso dos aseos e baños onde se realizará, polo menos, tres veces ao día. 

  As zonas de uso común e superficies de contacto máis frecuentes serán obxecto de limpeza exhaustiva: 

pomos de portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, billas e cisternas. 

      As medidas de limpeza estenderanse a zonas privadas, como pode ser a cafetería, onde o persoal encargado 

da mesma, ten que limpar o enxoval no lavalouzas, incluído o que non se teña usado pero teña podido estar en contacto 

coas mans do alumnado. 

      Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de superficies de uso 

frecuente e no caso dos aseos de polo menos tres veces na xornada. En todo caso nos aseos existirá xaboeiras ou material de 

desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente. 

      Utilizaranse  desinfectantes como  dilucións  de  lixivia  (1:50)  preparada  ao  momento  ou  calquera  dos 

desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso destes produtos 

sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 

      Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse 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. 

 

3.2.   DISTRIBUCIÓN  HORARIA  DO  PERSOAL  DE  LIMPEZA  E  DA 

ALTERNANCIA SEMANAL OU MENSUAL DE TAREFAS 

 

No centro hai tres persoas encargadas da limpeza a tempo completo. Unha traballaría polas mañás desde as 8:00 

horas ata as 15:30 horas, e as outras dúas (a de xornada completa e a de media xornada) desde ás 14:30 ata ás 22:00.  

 

3.3.     MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE 

LIMPEZA 

 

Utilizaranse desinfectantes como  dilucións de  lixivia  (1:50)  preparadas ao  momento  ou  solución  virucida 

autorizada e rexistrada polo Ministerio de Sanidade. Para a realización das tarefas de limpeza, o persoal levará a súa roupa 

de limpadora entregada polo centro, máscara e  luvas. Unha vez realizada a  limpeza desbotaranse de xeito seguro 

procedéndose posteriormente o lavado de mans. 
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3.4. CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 

 

Nas portas de todos o baños e aseos existirá unha táboa semanal para controlar as distintas tarefas a realizar na 

limpeza dos mesmos, así como a frecuencia e as horas de limpeza. Esa táboa deberá ser controlada polo membros do 

equipo COVID, e finalizada cada semana retirarase para ser entregada á secretaria do centro, e porase unha nova. 

 

Esta táboa móstrase a continuación: 



 

 

Páxina 18 de 68 

 

TÁBOA DE CONTROL DE LIMPEZA DE BAÑOS E ASEOS 

Curso 

2020/2021 

Correspondente á semana desde o ....... de ..................... ao ....... de ........................ 

 

 

Nome 

limpador/a 

 

Sinatura 
Data 

(d/m/a) 

Hora 

(h:m) 

Riscar as tarefas realizadas  

Observacións 
 

Ventilación 
Baleirado 

papeleira 
Revisión papel 

hixiénico/mans 
Revisión xabón 

mans 
Revisión líquido 

desinfectante 
Desinfección 

zonas de uso 
Fregado 

chans 

Persoal 1            

Persoal 2            

Persoal 3            

Persoal 1            

Persoal 2            

Persoal 3            

Persoal 1            

Persoal 2            

Persoal 3            

Persoal 1            

Persoal 2            

Persoal 3            
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3.5. MODELO  DE  CHECKLIST  PARA  ANOTAR  AS  VENTILACIÓNS  DAS 

AULAS 
 

Realizaranse tarefas de ventilación nas aulas, en cada cambio de clase durante a lo menos 5 min. No caso de que 

a aula estivese previamente ocupada por outro grupo de alumnado o tempo de ventilación será de 10 minutos (5min dos 

que acabaron a clase e 5 min dos que chegan). As fiestras sempre as abrirá o profesor/a. Se as condicións metereolóxicas 

o permiten se manterán as fiestras abertas o maior tempo posible. 

 

Para este control da ventilación das aulas utilizarase un checklist semanal, que se situará encima da mesa do 

profesorado de cada aula. Os membros do equipo COVID coidarán que se realiza esta ventilación, e cambiarán o 

checklist finalizada a semana. 

O modelo para este checklist será o seguinte: 

 

 

TÁBOA DE CONTROL DE VENTILACIÓN DAS AULAS 
 

Curso 

2020/2021 
 

Correspondente á semana desde o ....... de ..................... ao ....... de ...................... 

 

MAÑÁ 

Horario Luns Martes Mércores Xoves Venres 

1ª Hora      

2ª Hora      

 3ª Hora      

     4ª Hora      

5ª Hora      

6ª Hora      

TARDE 

Horario Luns Martes Mércores Xoves Venres 

1ª Hora      

2ª Hora      

          3ª Hora      

4ª Hora      

5ª Hora      

     6ª Hora      
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3.6. DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS 

 

  Os panos desbotables usados serán refugados en papeleiras con bolsa ou contedores protexidos con tapa 

e accionados con pedal. 

  Todo material de protección persoal (máscaras, luvas, etc.) deberán depositarse nun contedor especial con 

tapa habilitado para iso. 

  No caso de que unha persoa presente síntomas no centro educativo, será preciso illar o contedor de panos e 

produtos usados por ela. Esa bolsa de lixo será extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o 

seu depósito no contedor mencionado anteriormente. Realizarase a debida limpeza do espazo do illamento preventivo, 

logo de que a persoa teña abandonado o centro educativo.
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4. MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 

4.1. REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O CENTRO 

 

O rexistro e inventario do material de protección, hixiene e limpeza será levado a cabo polos membros do equipo 

COVID en coordinación co secretario do centro, o cal gardará toda a documentación ao respecto. Este será a través do 

programa de xestión do centro co respaldo de facturas, o material enviado pola Consellería aparece rexistrado en Xade.  

O equipo Covid valorará o material en almacén e as necesidade presentes para trasladar a solicitude de material 

necesario para isto levará xunto co secretario unha análise semanal. 

 O material a controlar será o seguinte: 

  Máscaras hixiénicas. 

  Máscaras FPP2. 

  Dispensadores fijos papel-baños. 

  Dispensadores portables papel-aulas. 

  Bobina papel-baños. 

  Bobina papel-aulas. 

  Dispensadores manuais de xel hidroalcohólico. 

  Dispensadores automáticos de xel hidroalcohólico. 

  Litros xel hidroalcohólico. 

  Litros limpador virucida para superficies. 

  Dispensadores manuais de xabón. 

  Litros de xabón de máns. 

  Papeleiras con tapa e pedal. 

 
 

4.2.   DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE 

PROTECCIÓN 
 

O inventario e contabilización do custo deste material é individualizable respecto das restantes subministracións do 

centro, e no programa de contabilidade do centro así se fará constar para poder coñecer con exactitude os sobrecustos 

derivados da prevención e hixiene ante a pandemia producida polo COVID-19. 

Para a compra do material, o secretario do centro contactará cos provedores habituais de produtos de hixiene e 

limpeza, e logo de pedir un orzamento e valorar as respectivas ofertas, farase un pedido adaptado ás necesidades do 

momento. 

 

4.3.     PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E DA SÚA 

REPOSICIÓN 
 

Corresponde ao equipo COVID en colaboración coa secretaría do centro distribuír ou organizar a distribución do 
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material, levar a súa contabilización e inventario separado e certificar os consumos e gastos producidos. 
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5. XESTIÓN DOS ABROCHOS (BROTES) 

 

5.1. PROTOCOLO ESTABLECIDO ANTE ABROCHOS 
 

O protocolo establecido ante a aparición dun abrocho está recollido no “Plan de continxencia”, que se xunta a 

este plan de adaptación. 

 

5.2. PERSOAS   RESPONSABLES   DE   COMUNICAR   AS   INCIDENDIAS   Á 

AUTORIDADE SANITARIA E EDUCATIVA 

A persoa que realizará as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa será o coordinador do 

equipo COVID (director do centro), e no caso de ausencia, o adxunto ao coordinador do equipo COVID (xefe do 

departamento de Educación Física) ou en caso de ausencia deste último o segundo membro do equipo COVID e así 

sucesivamente ata os membros suplentes.
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6. XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

 

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores vulnerables para 

COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as 

medidas de protección de forma rigorosa. 

 

O servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores 

especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e 

protección necesarias, seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos 

laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2. 
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7. MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO 

 

7.1. ENTRADAS E SAÍDAS DO CENTRO 
 

O horarios de entrada e saída ao centro serán os seguintes:  

1º,2º,3º da ESO e 1º e 2º de FPB Entrarán ás 8:50 e sairán as 14:25. O resto dos grupos tanto da ESO como 

Bacharelato e Ciclos formativos entrarán ás 9:00 e sairán ás 14:30. 

Os martes, a entrada pola tardes será ás 16:20 horas para 1º,2º,3,º e FPB, e ás 16:30 para o resto de grupos da 

ESO, BAC e Ciclo Formativos (os ciclos será a  hora de entrada os martes e resto de días que teñan clase polas 

tarde). As saídas das tardes será para o grupo de 1º,2º,3º e FPB ás 18:00 e as 18:10 para ó resto de grupos 

exceptuando os grupos de FP que teñan máis horas de clase. 

No caso do horario de saída, poderá anticiparse a hora de saída dalgúns grupos para evitar as aglomeracións. Será a 

dirección quen tome a decisión sobre esta posibilidade. 

O alumnado do centro de calquera ensinanza, ao entrar no centro dirixirase a aula/taller/laboratorio/ximnasio que 

lle corresponda, gardando todas as medidas preventivas xerais do centro (circulacións marcadas ou pola dereita, 

máscara, distanciamento, non contacto con outros grupo, hixiene...) e as que poidan ser específicas dunha aula especial 

se é que se dirixe a unha destas aulas. Ao chegar a aula sentarase e agardará a chegada do seu profesor/a mantendo as 

distancias e o resto de normas de actuación. 

O profesorado de garda garantirá que o anterior se cumpra. 

A máxima concentración de alumnado producirase no horario de mañá, e os martes pola tarde. No comezo da 

xornada, tanto matinal como de tardes, todo o alumnado entrará por calquera das entradas ao centro indistintamente.   

Non se permitirá que o alumnado na saída quede formando agrupacións no recinto do centro ou que xogue no 

mesmo, polo que se regularán as saídas directamente ao exterior do recinto. 

A forma de saída é a seguinte: 

O profesorado que teña clase a última hora, acompañará ao alumnado ata a porta de saída vixiando que cumpran as 

normas do centro. O alumnado de ciclos poderá saír sen acompañamento pero si vixiado polo profesor, que estimará a 

necesidade de acompañamento se se incumpren as normas do centro.  

Nos ciclos formativos o profesorado  a primeira hora terá que chegar 10 min antes do comezo das clases para 

abrir e atender as chegadas do alumnado das aulas/talleres (debido ao valor do material onde non poden quedar 

solos os alumnos). O alumnado non poderá entrar na aula antes deses 10 minutos tendo que esperar nunha zona 

que non entorpeza a entrada doutro alumado así como onde estea asegurado o distanciamento. 

 

7.2. MOVEMENTOS DE CIRCULACIÓN A TRAVÉS DO CENTRO 
 

Nos corredores de todo o centro haberá establecidos sentidos diferentes de circulación en ambas marxes do 

corredor (pintados sobre o chan) de  maneira  queos  haberá que seguir. De non existir estas marcas seguirase a regra 

xeral que é a seguinte:  as  persoas  deberán  desprazarse pola  dereita  de  forma  individual (como  os  vehículos na  

estrada) respectando a distancia de seguridade. Así mesmo haberá marcas para a espera nos accesos a diferentes 

espazos (baños, cafetaría, conserxería, secretaría...) coas distancias e indicacións para o uso das mesmas. 
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7.2.1. PROCEDEMENTOS PARA O CAMBIO DE AULA 

a) Non se poderá saír aos corredores nos cambios de clase, nin se poderá ir ao baño sen autorización, sendo 

estes comportamentos obxecto de aplicación de medida disciplinaria. 

b) Nos cambios de clase o profesorado encargarase da ventilación da mesma, será o profesorado o que manipule 

as fiestras. 

c) Procurarase reducir ao mínimo os desprazamentos do grupo polo centro, facilitando no posible que sexa o 

profesorado o que acuda á aula de referencia. 

d) Cando haxa que ir a un aula específica (música, tecnoloxía, informática, educación física, etc.) o alumnado 

permanecerá no seu pupitre esperando ao profesor ou profesora da materia. O profesor da aula específica devolverá en 

tempo ao alumnado a súa aula de referencia (ou á seguinte se fose diferente) 

e) As entradas e saídas da aula realizaranse de forma ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de 

seguridade. 

f)      Os profesores de ciclos esperarán a chegada doutro profesor e no seu caso a un profesor de garda. De non 

chegar ningún dos dous, procederá a sacar ao alumnado da aula (dado o valor e perigosidade do material dos talleres ou 

aulas taller) para unha zona ampla onde se poidan respectar as normas de seguridade e acto seguido poñerao en 

coñecemento do profesorado de garda ou de non haber profesorado de garda dispoñible poñerao en coñecemento de 

alguén do equipo directivo. 

  

7.3. XESTIÓN DOS BAÑOS E ASEOS 
 

Estarán habilitados no edificio principal un baño de rapazas e outro de rapaces en cada planta, así como outro 

baño na planta baixa do edificio 2. O uso dos mesmos será obrigado para o alumnado que se encontre nesa planta 

durante as clases. Se é no recreo empregarase tamén estes baños de referencia. Solicitarase autorización para acceder 

aos baños de planta 1ª e 2ª ao profesor de garda dos baños da planta baixa non podendo acceder a cada planta mais de 2 

alumnos/as e non podendo acceder sen autorización. Os andares estarán pechados cunha cinta de restrición da 

circulación que poñerá o profesor de garda dos baños. 

En todos os baños do centro existirá xabón de mans e un dispensador de papel desbotable. A limpeza dos mesmos 

realizarase polo menos dúas veces ao día, quedando reflectida esta limpeza no cadro de control establecido para tal 

efecto. Nos baños existirá material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente 

Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro (comezo e remate da xornada lectiva), haberá profesorado de 

garda vixiando o aforo dos aseos, garantindo que se cumpre a distancia de seguridade nas ringleiras de entrada e saída. 

O uso dos baños do alumnado estará limitado a 1 alumno/a. O alumnado deberá hixienizar as mans á entrada e a saída 

do mesmo, e o profesorado de garda alí presente lembraralle esta medida de hixiene. Para o caso dos baños do 

profesorado, o aforo máximo será tamén de unha persoa. 

As persoas que non teñan a condición de persoal do centro ou de alumnado, unicamente poderán usar o baño do 

alumnado da entrada do edificio principal, xunto á secretaría do centro. 

Alumnado e baños aos que se  debe acceder por grupos: 

• 1ºBac A-B-C. Baños da planta baixa do edificio 1 
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• 1º ESO A-B-C e FPB. Baños da primeira planta do edificio 1. Co permiso do profesor que controla 

os baños da planta baixa (só un rapaz e unha rapaza como máximo). 

• 2º-3º ESO A-B-C. Baños da segunda planta do edificio 1. Co permiso do profesor que controla os 

baños da planta baixa (so 1 rapaza e unha rapaza como máximo). 

• 4º ESO A-B e 2º Bach A-B. Baños da planta baixa do edificio 2. ( con permiso do profesor de garda) 

• Ciclos Formativos. Baños da planta baixa do edificio 1 e 2 

 

 

 

7.4. CARTELERÍA 
 

O centro disporá de cartelería informativa por todas as súas instalacións que advirta sobre o respecto da distancia de 

seguridade, o sentido de circulación polos corredores, a sintomatoloxía do COVID-19 e as medidas de protección e 

hixiene social e individual. Polo centro reforzarase a información sobre as medidas de protección e hixiene individual 

(anexo III). 

Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, collages, murais, ou outro 

material nas paredes de corredores e aulas. 

 

7.5. ENTRADA E SAÍDA DE ALUMNADO TRANSPORTADO 
 

Os autobuses do transporte escolar deixan ao alumnado fóra do recinto escolar, e segundo van chegando, este 

alumnado vai accedendo ao centro. Dado que este alumnado empeza a chegar a partires das 8:30 horas, será o 

profesorado encargado da vixilancia (o que se indica no apartado seguinte) o que regule o seu acceso ao centro. A saída 

do centro será realizada como o resto do alumnado, e unha vez fora do recinto escolar este alumnado subirá ao seu 

autobús. 

 

7.6. ASIGNACIÓNS DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA 
 

Durante as xornadas lectivas de todos os días da semana, para o alumnado de ESO, Bacharelato e Ciclos 

Formativos, en horario de mañá e de tarde, a asignación do profesorado de vixilancia faríase en función da hora. 

Para a o comezo da xornada, ás 8:50 horas terá que haber 8 profesores/as distribuídos segundo instrucións de 

Xefatura de estudos. 

Para o remate da xornada, ás 14:20 ou 14:30 horas segundo o caso, cada profesor ou profesora que nese momento 

teña clase deberá acompañar ao seu alumnado ata o exterior do recinto escolar. Este profesorado será axudado polo 

profesorado de garda de última hora. 

Os martes, a entrada pola tardes será ás 16:20 horas para 1º,2º,3,º e FPB, e ás 16:30 horas para o resto de grupos 

da ESO, BAC e Ciclo Formativos. Necesitarase o mesmo profesorado que no caso da entrada polas mañás, é dicir, 8 

profesores/as, distribuídas como se indicou anteriormente. Dado que as clases comezan ás 16:20-30 horas, o acceso ás 

aulas poderase permitir a partir das 16: 10 horas e así evitar aglomeracións. Para a saída,  tamén se seguirá o mesmo 

sistema de vixilancia que para as saídas das mañás. 

Para o caso da entrada os martes pola tarde, tamén se terá que establecer un cadro de gardas semellante ao anterior. 
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Durante esta vixilancia, o profesorado asignado ás distintas plantas velará que o acceso aos baños, sexa controlado, 

respectando as normas e aforo indicados neste plan. 



 

Páxina 30 de 68 

 

8. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

 

8.1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FÓRA DA XORNADA LECTIVA 

Non están previstas actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do centro, salvo no pavillón, onde 

diferentes usuarios, piden utilizalo para practicar diferentes deportes. En todo caso, a súa autorización estará suxeita á 

presentación de protocolos que garantan a saúde das persoas que as realicen, e sempre baixo a aprobación do 

Consello Escolar. 

 

8.2. PREVISIÓN PARA AS XUNTANZAS DA ANPA E DO CONSELLO ESCOLAR 
 

No caso do Consello Escolar, as súas xuntanzas poderán realizarse no salón de actos sen ningún problema, onde se 

poden gardar as distancias de seguridade. En todo caso, respectaranse as limitacións impostas polas autoridades 

sanitarias e educativas en cada momento. As reunións das ANPAS a poderán realizarse non centro se se respectan as 

normas de distancia e seguridade. De non poder ser faranse telemáticas. 

 

8.3.     PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS 

FAMILIAS 
 

Ao comezo do curso, na páxina web darase a información máis importante sobre o desenvolvemento do curso 

(data avaliacións, contactos do profesorado, normas de funcionamento básicas, etc.), evitando as reunións presencias 

que se facían en cursos anteriores. 

Priorizarase a realización de reunións de titoría de modo non presencial mediante correo electrónico, abalar 

móbil, teléfono e videoconferencia. Se o profesorado e o equipo directivo así o considera, e por razóns xustificadas, 

as familias poderán entrar no centro educativo, cumprindo sempre as medidas de prevención e hixiene establecidas e, 

en ningún caso, si presentan calquera síntoma compatible coa COVID-19. 
 

 

8.4. NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS 
 

Dada a situación sanitaria de pandemia, non está prevista a realización de eventos no centro. 
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9. MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

 

Como xa se indicou no apartado 7.4, o transporte escolar non entra no recinto escolar, nin tampouco o alumnado 

transportado terá que esperar, senón que irá accedendo ao centro segundo vaia chegando, sen formar aglomeracións. 

O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano autonómico ou estatal 

competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do emprego de máscara. No caso do uso de 

taxis ou VTC poderanse ocupar todas as prazas, ocupando en último lugar a que está a carón do condutor. 

Os acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do alumnado, cando resulte 

obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehículo leven posta a máscara durante todo o traxecto e que cada 

usuario/a ocupe o seu asento en todo momento. 
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10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DE AULAS ESPECÍFICAS E 

TALLERES 

10.1. MEDIDAS XERAIS PARA AULAS ESPECÍFICAS 

Para aquelas aulas específicas, como poden ser os laboratorios, aula de informática, , aula de debuxo, aula de 

Tecnoloxía, laboratorios ou calquera outro espazo de uso compartido por varios grupos de alumnado, estableceranse unhas 

medidas xerais de protección, hixiene e limpeza que pasarían por: 

  Cando haxa que ir a unha aula específica o alumnado permanecera na súa aula de referencia sentado esperando ao 

profesor ou profesora da materia. 

   O desprazamento ás aulas específicas farase en orde e silencio, gardando a distancia de seguridade. 

 Será obrigatorio a  hixiene de  mans nas entradas e  saídas das  mesmas. Todas as aulas disporán dun 

dispensador de xel hidroalcohólico na zona máis próxima á porta. 

  Antes de comezar a clase, e unha vez que todo o alumando estea presente, o profesorado informará sobre as medidas 

e recomendacións a seguir. Sería conveniente que o profesorado de cada materia dotara estes espazos con carteis 

informativos. 

 O  material  que  sexa  compartido,  de  acordo  coa  metodoloxía  propia  de  cada  materia  debe  de  ser 

desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. Implicarase ao alumnado na concienciación social que 

ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo. Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais por 

simulacións virtuais con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material. 

 En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e minimizando o 

contacto con materiais. En todo caso evitarase que o alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1,5 metros. 

Nos casos de utilización 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. 

  O uso de ferramentas, equipos de traballo, materiais, etc., planificarase para que as tarefas a realizar supoñan 

a mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados antes de ser utilizados por outro grupo. Tamén terán que ser 

hixienizados os postos de traballo (mesas e cadeiras). 

   Na medida do posible, nesta labor de limpeza e hixiene, participará o persoal de limpeza do centro. 

   Acabada a clase, o profesorado deberá acompañar ao alumnado á súa clase de referencia. 

 

10.2. MEDIDAS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Limítase a 25 o número de usuarios simultáneos na pista polideportiva.  

PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Máscara: obrigatorio o uso durante todo o tempo de circulación polas instalacións, tan só se retira, por indicación 

expresa dos profesores/as, para a práctica de actividade física intensa cando se poida garantir a distancia mínima 

interpersoal recomendada. Os profesores/as deben utilizar máscara en todo momento.  

 Limparse as mans coas solucións hidroalcohólicas antes de entrar e saír en cada estancia do pavillón. 

 Distancia de seguridade: deberase manter sempre a distancia mínima interpersoal, mesmo cos conserxes, de 1,5 m. 

 Non se permite compartir material de uso individual (botellas de auga, etc). 
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 No caso de que se deixe nas instalacións, procederase á súa retirada e refugallo.  

 

MATERIAL UTILIZADO NAS CLASES DE E.F.: 

 Desinfectar obrigatoriamente o material utilizado e os elementos comúns utilizados ao finalizar o seu uso (bancos, 

colchonetas, cadeiras, etc). 

 Tras o seu uso e desinfección o material debe ser custodiado baixo chave no almacén propiedade do departamento de 

E.F. do instituto. 

 Nos locais habilitados coma almacéns únicamente poderán acceder os profesores/as. 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS  

 

 Farase solicitude das instalacións municipais colindantes: pista atletismo, campo de fútbol e pavillón  1 e 2 das 

Instalación deportivas municipais de Fontecarmoa. 

 Terase en conta a solicitude de horas lectivas de EF a última hora para favorecer a hixiene 

 Terase un felpudo de desinfección na entrada 

 O traslado da aula ó ximnasio e viceversa farase segundo un trazado marcado 

 

ENTRADA E INICIO DA SESIÓN 

      O profesor/a de Educación Física correspondente irá a buscar ao alumnado a súa aula de referencia para 

acompañalo ao pavillón, velando porque se cumpran as normas hixiénico-sanitarias durante este desprazamento. 

      Prestarase especial atención a que a entrada ao pavillón sexa organizada e escalonada, de un en un. Para facilitar 

esta entrada poden abrirse as dúas follas das portas. Haberá xel desinfectante para as mans . 

      O uso dos vestiarios está prohibido ou limitado a 2 persoas se fora imprescindible utilizalo. O uso dos baños 

estará limitado a 1 persoa e baixo autorización do profesor/a. O alumnado virá cambiado (é bastante frecuente) pasará 

directamente ao pavillón polo lateral da pista e mudará o calzado nunha /s zona/s habilitadas para ese fin. 

      O control de asistencia farase de pé, dispostos en gran círculo, con separación interpersoal e co profesor/a no 

medio. Se é posible e para gañar tempo útil de clase práctica, poderase realizar este control durante a realización do 

quecemento (necesitarase un tempo para coñecer ao alumnado e estar familiarizados coas súas facianas). 

 

NORMAS E ADAPTACIÓNS PARA O DESENROLO DA CLASE 



      Non se precisará material específico de Educación Física. O material dispoñible polo departamento será tratado 

coas medidas hixiénicas necesarias para facelo seguro durante o seu uso. Se se precisara algún material por algunha razón 

xustificada só o docente poderá entrar no almacén. 

      Necesitarase dispor dunha solución alcohólica desinfectante en aerosol ou pulverizador que facilite a 

limpeza individual rápida do material que se vai a usar. 

  O material de uso compartido (raquetas de bádminton, sticks de floorball…) será desinfectados mediante 

pulverización con produtos para ese fin antes e despois do seu uso polo alumnado. Animarase a aqueles alumnos/as 

que teñan material propio (raquetas de bádminton, por exemplo) a traelos para o seu uso persoal e individual, coas 
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mismas medidas hixiénicas co material pertencente ao departamento. 

      Variaranse e substituiranse por outro tipo de actividades aqueles exercicios que se realicen en parellas e/ou 

pequenos grupos, nos que existe moita proximidade interpersoal e/ou contacto físico. Este tipo de traballo é moi común 

nas unidades didácticas de condición física. Buscarase, entón, priorizar o traballo individual  e en gran grupo, separados e 

sen contacto. 

      Adaptarase a intensidade do exercicio debido á obrigatoriedade do uso de máscara en espazos interiores, 

entendendo que esta é un factor limitador do esforzo e dificulta a ventilación (inspiración e expiración). 

  Priorizarase o  traballo de deportes de  rede, xa  que  estes  permiten unha  separación física (rede) e  é 

relativamente sinxelo manter un posto determinado no campo respectando a distancia de seguridade.  Xeralmente, 

neste tipo de deportes a máscara non sería tan limitador xa que a intensidade do esforzo é máis sinxela de controlar e 

dosificar. 

      Nos  deportes  de  rede  con  implemento  (bádminton,  palas,  adaptación  ao  padel…),  priorizaranse  as 

modalidades de enfrontamento individual, xa que en determinados lances do xogo pode non respectarse a distancia 

interpersoal entre compañeiros/as de equipo( modalidades de dobres). 

      No traballo individual no interior do pavillón, o alumnado separarase axeitadamente, aproveitando as 

dimensións do mesmo. O profesor/a colocarase no centro do campo para dar as instrucións, tratando de ser deste xeito 

máis audible/visible. 

      Se se usa un elemento material de xeito común, por parellas, pequenos grupos ou grandes grupos, será 

desinfectado polos usuarios/as baixo instrucións do profesor/ a  antes e despois do seu uso. Nas unidades didácticas 

que traballen deportes colectivos, primará o desenrolo de técnicas de execución individual. Non se realizará traballo 

de táctica colectiva nin xogo real si pode supoñer un contacto físico nas situacións de ataque-defensa. 

  Os relevos materiais e físicos (testemuñas de atletismo, choque de mans) substituiranse por sinais sonoras. 

  Se a climatoloxía  e o contido a desenrolar o permite, buscarase traballar ao aire libre (dentro do recinto 

escolar). 

 

  Durante a fase de quecemento, a carreira continua farase respectando distancia interpersoal (non se poderá 

correr en parellas ou pequenos grupos) e sen falar. Os estiramentos faranse tamén con separación e serán 

sempre individuais (nunca estiramentos asistidos). 

      Na fase final da clase (volta á calma) os estiramentos respectarán o mesmo protocolo que durante o 

quecemento. 

      Para o traballo no chan, usaranse preferentemente esterillas individuais ou, de ser necesario, colchonetas grupais 

pero empregadas por un so alumno/a. 

      No caso de que un alumno/a se lesione, indispoña… durante a clase e precise quedarse no pavillón de xeito 

temporal para restablecerse, o delegado/a da clase irá na procura do profesor/a de garda para que acompañe ao grupo no 

retorno a súa aula de referencia  no caso de coincidir este suposto co horario de finalización da sesión de Educación Física 

para ese grupo. 

 

FINALIZACIÓN DA SESIÓN E SAÍDA 



      Ao finalizar a sesión de Educación Física, cada alumno/a desinfectará o material empregado co pulverizador de 
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solución desinfectante e cun pano desbotable, colocándoo de maneira organizada e escalonada. 

      En pequenos grupos, por quendas e de maneira áxil, poderase usar o vestiario para cambio de camiseta e 

calzado. Ao rematar agardarán polo profesorado no interior do pavillón, onde o espazo é maior e poden separarse e 

agardar a que todo o grupo-clase estea listo. 

 

10.3. MEDIDAS NA AULA DE DEBUXO OU PLÁSTICA 

 

O departamento de Debuxo/Plástica intentará impartir as clases na aula de referencia do alumnado sempre e cando 

sexa posible, limitando así os desprazamentos. Con todo, haberá actividades que, pola loxística que implican, será 

necesario realizalas na aula específica de Debuxo/Plástica, na que deberán respectarse,  ademais do protocolo Covid 

establecido polo centro, as seguintes normas de actuación: 

 

1- O alumnado deberá entrar na aula ordenadamente e desinfectar as mans. 

2-Cada alumno/a ocupará o lugar indicado pola profesora ( mesas ou cabaletes ) e deberá desinfectalo antes de saír da 

aula. 

3-Ningún alumno/a poderá moverse do seu sitio sen permiso da profesora, e cando haxa actividades nas que sexa 

necesario usar o lava mans ou moverse pola aula, estes movementos faranse de un en un, ordenadamente e mantendo 

sempre a distancia de seguridade. 

4- O material específico e propio do alumnado non poderá compartirse. 

5- Os materiais comúns da aula ( pinceis, pinturas, lapis, regras, ferramentas etc.), serán asignados pola profesora e 

deberán desinfectarse antes da súa devolución. 

6- Máquinas  como o tórculo ou o forno cerámico unicamente poderán ser manipuladas pola profesora ou por un 

encargado/a nomeado pola mesma. Estas serán desinfectadas despois do uso. 

7- Os ordenadores para o alumnado que se atopan na aula só poderán usarse se o autoriza a profesora e procedendo 

sempre a súa desinfección. 

 

10.4. MEDIDAS NA AULA DE MÚSICA 

 

1. Docencia na aula de referencia ou na Aula de Música 

• De cara a evitar os desprazamentos do alumnado, sempre que sexa posible a materia de Música impartirase na aula de 

referencia de cada grupo. 

• Por ese motivo, o alumnado esperará sempre na aula de referencia a chegada do profesorado de Música e será este 

quen determine se a clase se imparte nesa aula ou na específica. En todo caso, o alumnado non se moverá da súa mesa e 

cadeira e preparará o seu material para o inicio da clase. 

• De precisarse algún tipo de material adicional (equipo de son axeitado, instrumentos...) o profesorado será o que se 

desprace á aula do grupo en cuestión con ese material. 
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• Na aula de referencia o alumnado manterá as mesmas indicacións que no resto de materias e segundo a normativa 

xeral. 

2. Desprazamento á Aula de Música e volta á aula de referencia 

• Cando a clase teña lugar na Aula de Música, o profesorado dirixirase a aula de referencia e indicará ao alumnado que 

se prepare para desprazarse. 

• Unha vez que todo o alumnado teña o seu material, conducirao á Aula específica mantendo a distancia de seguridade e 

pola senda indicada segundo o sentido da marcha. 

• A saída da aula de referencia farase iniciándoa a persoa máis próxima á porta ata completar a fila en sentido lateral e 

así sucesivamente no resto de filas. De darse a situación ideal (vid. Punto 3: Colocación), os últimos en saír da aula de 

referencia e últimos en entrar na de Música serán os primeiros en saír desta e chegar á súa propia aula. 

• No momento de chegada e antes da entrada na Aula de Música, todo o alumnado botará xel hidroalcohólico. 

• A saída da Aula de Música farase de xeito inverso: bótanse xel hidroalcohólico e saen primeiro os máis achegados á 

porta; e vólvese á aula de referencia pola senda indicada mediante sinalización e baixo a supervisión do profesorado da 

materia. 

• En ningún caso o alumnado poderá aproveitar o cambio de aula para acceder aos baños nin a ningunha outra estancia 

do centro sen o consentimento do profesor/a encargado. 

3. Colocación do alumnado na Aula de Música 

• De ser posible, o alumnado ocupará o mesmo posto que tiña na aula de referencia (mesma liña e mesma orde dentro 

dela). 

• O profesorado poderá realizar os cambios que estime oportunos nesa orde e no que se refire á Aula de Música. 

4. Material do alumnado 

• Todo o alumnado terá o seu propio material, marcado e etiquetado, que será o que precise para o desenvolvemento das 

clases e que se concretará o primeiro día da clase. 

• No caso de que o alumnado chegue a prestarse algún tipo de material, será responsabilidade da persoa receptora a 

limpeza do mesmo. En todo caso, enténdese que situacións nas que o alumnado comparta materiais debéranse de producir 

dun xeito moi excepcional e sempre coa autorización do profesorado da materia. 

• Unha vez que o alumno/a remate de empregalo, deberá proceder á súa limpeza e desinfección segundo as normas 

xerais e devolverllo á persoa propietaria quen poderá, se así o desexa, darlle unha nova limpeza e desinfección. 
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5. Material propio da Aula de Música 

• Será responsabilidade de cada alumno/a proceder á limpeza e desinfección do posto que estivera ocupando na Aula de 

Música e isto farase antes de rematar a clase no tempo que o profesorado determine a tal efecto. 

• No caso de que se programe/determine algún tipo de actividade ou acción que supoña o uso doutro material propio do 

centro como pode ser o uso de instrumentos musicais, equipamento informático... o alumnado deberá recibir a indicación e 

autorización do profesorado responsable e que será quen llo asigne. 

• Unha vez que remate o seu uso, o alumnado que o empregou procederá á súa limpeza e desinfección. 

• En todo caso, téñase en conta que a normativa acordada é moi clara: quen usa o espazo, mobiliario ou material ten a 

obriga de limpalo. 

6. Actividades coa voz e o corpo 

• Debido ás dificultades que trae consigo o uso dos instrumentos de vento, prohíbese o uso de instrumentos desta 

familia por parte do alumnado agás que así o autorice o profesorado (valorarase o estado da evolución la alerta sanitaria na 

que nos atopamos). En todo caso, para poder empregar estes instrumentos deberá manterse unha distancia mínima de 3 

metros. 

• As accións que impliquen o canto, tamén se limitarán ao máximo na medida das posibilidades manténdose a distancia 

de seguridade (valorarase tamén o estado da evolución la alerta sanitaria na que nos atopamos). 

• As actividades prácticas que impliquen o uso da voz (e non especificamente do canto) poderanse realizar respectando 

as medidas establecidas. En todo caso, deberase ter en conta como norma xeral o uso da mascarilla ou, no seu caso, a 

distancia mínima de 3 metros. 

• As accións que supoñan o uso do corpo como instrumento non presentan dificultade aparente algunha incompatible co 

situación sanitaria actual polo que se poderán realizar agás se determine o contrario polas autoridades pertinentes. 

• Non se realizarán actividades prácticas de movemento e danza agás que se realicen de xeito individual e se poida 

garantir a correspondente distancia de seguridade. 

7. Ventilación da Aula de Música 

• En calquera caso, haberá que estar ao que se determine polas normas xerais de funcionamento do noso propio centro 

pero terase en conta que se debe proceder ao ventilado da Aula de Música a meirande cantidade de tempo posible e sempre, 

en todo caso, se hai un cambio de grupo haberá que empezar a ventilar antes do remate da clase anterior e un tempo desde 

que comece a seguinte. 

8. Actitude e disposición na clase de Música 

• Sen prexuízo do que se determine nas normas xerais, o alumnado deberá manterse no posto que se lle asine e non 

poderá erguerse agás que reciba a autorización do profesorado responsable. 
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• Tampouco poderá ir ao baño se non ten esa autorización expresa. 

9. Depósito de material do alumnado na Aula de Música 

• O alumnado non poderá deixar (nin na súa parte nin no seu total) material na Aula de Música. Excepcionalmente e 

baixo a autorización do profesorado, poderase permitir que isto suceda. 

• Por ese motivo, tanto o profesorado como o alumnado fará especial fincapé na revisión de mesas e chan para que non 

quede nada na Aula de Música. 

10. Incumprimento da normativa específica e cualificación 

• O incumprimento da normativa indicada podería dar lugar á súa tipificación como condutas contrarias á convivencia e 

serían de aplicación as correspondentes medidas de corrección establecidas a nivel normativo polo centro. 

• En todo caso, valoraríase en especial a intención e, sobre todo, a reiteración de condutas. 

• Debido ao estado de alarma sanitaria no que nos atopamos, a actitude, disposición e comportamento final do 

alumnado terán a súa repercusión nas cualificacións a obter ao longo do curso, no día a día, nas actividades a realizar e nas 

cualificacións dos distintos trimestres e final. 

• En todo caso, téñase en conta que de forma positiva ou negativa, a actitude do alumnado respecto da situación na que 

nos atopamos e en relación á materia de Música terá a súa repercusión na súas cualificacións, como non podería ser doutro 

xeito, e segundo se indique na correspondente Programación Didáctica. 

 

10.5. MEDIDAS NAS AULAS E TALLERES DE ELECTRICIDADE 

 

I. INFORMACIÓN E DIVULGACIÓN DESTAS MEDIDAS: 

 

1.  Todo profesorado do departamento informará ao principio de curso e lembraralle periodicamente ao seu 

alumnado das medidas e normas incluídas neste protocolo. Este documento estará a disposición da comunidade educativa 

para a súa consulta. 

2.  Colocaranse carteis con instrucións e   información en diferentes lugares, para lembrar e concienciar no 

cumprimento  destas medidas. 

3.  Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de protección, 

ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación 

sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas 

 

II. NORMAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS: 

 

1. Tanto profesorado como alumnado seguirá ás normas básicas de prevención establecidas con carácter xeral no 

Protocolo de adaptación ao contexto Covid do centro educativo. 
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III. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN: 

 

1.  Cumpriranse as medidas de protección establecidas con carácter xeral no Protocolo de adaptación ao contexto 

Covid do centro educativo. 

2.  Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e desinfección establecidas nas 

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

3.  Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa,) deberán ser usados só pola persoa titular do 

posto e, de non ser posible, o novo usuario realizará unha correcta hixiene de mans antes do seu uso. As ventás, portas, 

persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas 

serán unicamente usadas polo profesorado ou o persoal non docente, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 

 

IV REGULACION DE CIRCULACIÓN DE ENTRADAS E SAÍDAS: 

 

Debido a que no edificio de aulas e talleres de Mantemento e no edificio dos talleres de Automatismos e de FP 

Básica disponse de pouco espazo para zonas de paso, e só se dispón dunha porta xeral de entrada, débense seguir as 

seguintes condicións para os desprazamentos neses locais: 

1.-   Antes de proceder á entrada no edificio de aulas e talleres de Mantemento, o alumnado esperará fora do mesmo, 

mantendo as distancias de seguridade con respecto aos outros membros da comunidade educativa. O profesorado avisará 

cando se pode proceder á entrada, que se efectuará de forma continua de un en un, gardando a distancia de seguridade. 

Ao entrar ventilarase a aula e hixienizarase pupitres, cadeiras e elementos de uso. 

 

2.-    No caso das saídas de clase, o profesorado rematará as actividades co tempo suficiente para que a aula quede 

recollida, ordenada e limpa. A saída será seguindo as instrucións dadas polo profesorado, en orde, de un en un e gardando 

as distancias de seguridade. 

3.-    O alumnado so circulará polos espazos indicados polo profesorado. 

 

V. NORMAS XERAIS EN AULAS E TALLERES: 

 

1.-      O alumnado seguirá en todo momento as instrucións que dea o profesorado, e hixienizará as  mans a entrada e 

saída das aulas ou talleres. 

2.-      A cada alumno/a seralle asignado un posto de estudo e traballo designado en cada momento polo profesorado, 

non podendo moverse desa situación salvo indicación expresa dos responsables da aula ou taller. 

3.-      Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do alumnado deberán estar 

perfectamente hixienizados para o seu uso, procedendo en todo caso o alumnado que os use a facelo antes e despois da súa 

utilización. Así mesmo, engadiranse outros equipos de protección axeitados en cada caso, favorecendo cando sexa posible 

a utilización de materiais desbotables. 

4.-      O alumnado para as clases en talleres, na medida do posible, traerá un kit de ferramentas básico (da súa 
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propiedade) para o seu uso exclusivo. 

5.-     No caso de ser posible e haxa material e ferramentas suficientes, priorizarase a realización de tarefas 

individuais fronte ás colectivas, evitando ter que compartir material. 

6.-      O uso das ferramentas de uso común e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización da 

práctica supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados antes e despois de cada actividade para o seu 

uso polo seguinte grupo ou alumno/a. 

7.-      O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto por panos desbotables, solución 

desinfectante, alcohol en spray e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que usará en cada cambio de aula e na 

limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do profesorado de uso non individual que teña utilizado en cada unha 

das aulas. O material de limpeza e desinfección será subministrado polo centro educativo. 

8.-     En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do material de uso 

docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado. 

 

VI. NORMAS DA AULA DE ELECTRICIDADE 

 

1.    Asignarase un equipo informático por alumno/a. 

2.    O profesorado, para as prácticas de Electrónica, asignará a cada alumno un adestrador de electrónica, un kit de 

pequenos compoñentes, cables, e un polímetro, de non telo o alumno. 

3.    Para a limpeza de ordenadores empregarase alcohol en spray. O alumnado e o profesorado responsabilizarase   

da limpeza do seu posto de traballo, antes de despois de cada actividade lectiva na aula. 

 

VII. NORMAS DA AULA DE INFORMÁTICA E DE ROBÓTICA: 

 

1.    Asignarase un equipo informático por alumno/a. 

2.  Como as mesas son corridas, establécese unha orde de limpeza e saída da aula ao terminar a clase, desde a 

cabeceira ao final. Para iso, disporase en cada fila de alcohol en spray e papel ou panos desbotables 

3.  Extremar a limpeza de mans, alumnado e profesorado, antes e despois do emprego de equipamento específico 

(por exemplo, PLC´s, robots, etc.) 

 

VIII. NORMAS DOS TALLERES DE ELECTRICIDADE, AUTOMATISMOS E FP BÁSICA: 

 

1.  Asignarase un equipo informático por alumno/a. 

2.  Asignarase a cada alumno, se non dispón del, de un polímetro. 

3.  O alumnado só pode empregar o material asignado e en caso de necesitar outro material ten que pedirllo ao 

profesorado. 

4.  Con respecto a material tipo cable, canaleta, elementos auxiliares de fixación, etc. o alumnado ten que collelo da 

gaveta correspondente, libremente, limpando moi ben as mans antes e despois de manipulalo. 

5.  Os taboleiros onde se fan as prácticas e o material fixado nestes deberán ser hixienizados, antes e despois de ser 



 

Páxina 41 de 68 

 

manipulados. 

6.  En diferentes puntos da aula-taller disporase de  cartaces informativos  sobre a obrigatoriedade de limpeza de 

mans e equipos, antes e despois do seu uso. 

 

 

10.6. NORMAS NAS AULAS E TALLERES DE MANTEMENTO 

 

I. INFORMACIÓN E DIVULGACIÓN DESTE PROTOCOLO: 

 

 1.-  Todo profesorado do departamento informará, ao principio de curso e lembraralle periodicamente, ao seu 

alumnado das medidas e normas incluídas neste protocolo. Este documento estará a disposición da comunidade educativa 

para a súa consulta. 

 2.-  Colocaranse carteis con instrucións e  información en diferentes lugares, para lembrar e concienciar no 

cumprimento  destas medidas. 

 3.-  Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de protección, 

ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación 

sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas. 

 

II. NORMAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS: 

 

1.  Tanto profesorado como alumnado seguirá as normas básicas de prevención establecidas con carácter xeral no 

Protocolo de adaptación ao contexto COVID 19 do centro educativo.  

 

III.  MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN: 

 

 1.-  De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros nas interaccións entre as persoas 

no centro educativo. 

 2.    O alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras durante toda a 

xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do 

alumnado levar unha segunda máscara de recambio. (A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as 

persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara 

ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben 

presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da máscara deberá ser 

xustificada mediante acreditación asinada por un facultativo). 

 3.-   Realizarase lavado frecuente, e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo menos 40 segundos, ou con 

xel hidroalcohólico, durante polo menos 20 segundos, no seu defecto. O lavado realizarase cando menos 5 veces ao longo 

da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer e sempre 

despois de ir ao aseo. 

 

 4.-   Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e desinfección establecidas 
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nas medidas deste protocolo. O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas 

compañeiros/as. 

 5.-   Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa,) deberán ser usados só pola persoa titular do 

posto e, de non ser posible, o novo usuario realizará unha correcta hixiene de mans e limpeza dos equipos antes do seu 

uso. As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os proxectores, e restantes 

ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado ou o persoal non docente, coas medidas de seguridade 

e hixiene que procedan. 

 6.-   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 entre clases, e coas medidas de 

prevención de accidentes necesarias.  Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as 

xanelas abertas o maior tempo posible. 

 7.-  Nas aulas colocarase un dispensador de xel hidroalcoholico, e un paquete ou rolo de papel de limpeza 

desbotable, así como unha papeleira con tapa para estes residuos. 

 

IV. REGULACION DE CIRCULACIÓN DE ENTRADAS E SAÍDAS: 

 

 Debido a que no edificio de aulas e talleres de Mantemento disponse de pouco espazo para zonas de paso, e so se 

dispón dunha porta xeral de entrada, débense seguir as seguintes condicións para os desprazamentos neses locais. 

1. Antes de proceder á entrada no edificio de aulas e talleres de Mantemento, o alumnado esperará na porta de 

entrada, fora do mesmo, mantendo as distancias de seguridade con respecto aos outros membros da comunidade 

educativa. O profesorado avisará cando se pode proceder á entrada, que se efectuará de forma continua de un en 

un, gardando a distancia de seguridade.  

 Ao entrar ventilarase a aula e hixienizarase pupitres, cadeiras e elementos de uso. 

 2.-   Cando  sexa necesario o uso de roupa propia de traballo, e polo tanto entrar nos vestiarios para o cambio da 

mesma, procederase seguindo as indicacións do profesorado, respectando as distancias de seguridade. 

 3.-    No caso das saídas de clase, o profesorado rematará as actividades co tempo suficiente para que a aula quede 

recollida, ordenada e limpa. A saída será seguindo as instrucións dadas polo profesorado, en orden, de un en un e 

gardando as distancias de seguridade. 

 4.-    O alumnado so circulará polos espazos indicados polo profesorado. 

 

V. NORMAS XERAIS EN AULAS E TALLERES: 

 

1.- O alumnado seguirá en todo momento as instrucións que dea o profesorado, e hixienizará as  mans a entrada 

e saída das aulas ou talleres. 

 2.- A cada alumno/a seralle asignado un posto de estudo e traballo designado en cada momento polo 

profesorado, non podendo moverse desa situación salvo indicación expresa dos responsables da aula ou taller. 

 3.- Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do alumnado deberán 

estar perfectamente hixienizados para o seu uso, procedendo en todo caso o alumnado que os use a facelo antes e despois 

da súa utilización. Así mesmo, engadiranse outros equipos de protección axeitados en cada caso, favorecendo cando sexa 

posible a utilización de materiais desbotables. 
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 4.- O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización da práctica supoña a 

mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados antes e despois de cada actividade para o seu uso polo seguinte 

grupo ou alumno/a. 

 5.- O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto por panos desbotables, 

solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que usará en cada cambio de aula e na limpeza da 

súa mesa e cadeira, así como do material do profesorado de uso non individual que teña utilizado en cada unha das aulas. 

O material de limpeza e desinfección será subministrado polo centro educativo.  

 6.- En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do material de uso 

docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado. 

 

10.7. NORMAS NAS AULAS E TALLERES DE AUTOMOCIÓN 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS NO TALLER DE AUTOMOCIÓN  

• Estas medidas aplicaranse a todas os alumnos/as e profesores/as que accedan ao taller.  

• Deberase formar e informar a todos os alumnos/as e profesores/as do procedemento de actuación e das súas 

medidas preventivas e as súas actualizacións.  

• Será necesaria a difusión do procedemento de actuación a todos os alumnos/as e profesores/as que realicen 

actividades no taller, así como entre os visitantes deste.  

• Solicitarase máxima colaboración de todas as persoas do instituto na adopción das medidas preventivas e o 

seguimento das recomendacións realizadas 

• Antes de acceder ao taller, deben lavarse as mans con solucións hidroalcohólicas.  

• Non tocarse os ollos, aínda levando luvas, nin o nariz nin a boca.  

• Na medida do posible, distribuiranse os traballos para manter garantida a distancia de seguridade. A 

planificación das actividades terá en conta a organización do traballo, a distribución de postos, equipos de traballo e 

distribución de espazos. Desta maneira, minimizarase a coincidencia de alumnos en diferentes operacións, actividades ou 

áreas. – 

• Todos os alumnos/as e profesores/as, na medida do posible, gardarán as distancias aconselladas polas 

autoridades sanitarias durante as clases no taller e en todo o recinto, tanto con compañeiros como con profesores.  

• É moi importante ter en conta que o uso de EPIS recomendados fronte ao risco de contaxio de coronavirus 

deberá ser sempre compatible co dos EPIS propios das tarefas desenvolvidas nun taller de reparación de vehículos. -Así 

mesmo queda terminantemente prohibido compartir EPIS.  

• É importante asegurar unha correcta limpeza e desinfección das superficies e dos espazos diariamente ou 

cando haxa cambios de curso.  

• É preciso levar a cabo unha ventilación adecuada de todas as aulas e taller.  

• Prohíbese comer e beber no taller e almacenar alimentos.  

• Utilizaranse luvas sempre que se deban utilizar obxectos manipulados ou que vaian ser manipulados por 

terceiros.  

• Durante a execución dos traballos no taller procurarase gardar a distancia de seguridade en todo momento 
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(por exemplo, durante os movementos dos alumnos fóra do seu posto, ou nas interaccións con compañeiros ou outras 

persoas).  

• Non se compartirán materiais como teclados, bolígrafos, ratos, computadores, ou documentación técnica. 

En caso de ter que compartir algún material deberá ser desinfectado antes e despois.  

• Utilizaranse luvas sempre que se deban manipular obxectos que xa o foron por terceiros ou que vaian selo.  

• Despois do uso dun vehículo didáctico por un alumno ou grupo, realizarase a desinfección do habitáculo 

coa máquina de ozono da que dispón o departamento.  

• O alumno deberá portar sempre máscara e luvas.  

• Despois de cada operación de desinfección deberase ventilar o vehículo.  

• Sempre que se poida, evitarase compartir equipos, ferramentas ou outros obxectos. Cando non sexa posible 

deberase desinfectar a superficie usada.  

• Se entra un vehículo externo ao taller desinfectarase coa máquina de ozono na porta de entrada.  

• Antes de utilizar os vehículos deberán desinfectarse todas as superficies mediante produtos desinfectantes. 

• As zonas de especial risco son: volante, panca de cambios, freo de man, tiradores das portas, botoneiras, 

talos da columna de dirección, como intermitentes ou limpaparabrisas, pancas de axuste do asento, entre outros. O 

alumno/a que vaia  realizar a desinfección do habitáculo deberá levar sempre máscara e luvas.  

• En ningún caso se compartirán equipos de protección individual, como protectores auditivos ou oculares, 

cascos ou caretas.  

• O material exterior manipularase despois dun tempo prudencial, e sempre deberá facerse con luvas e 

máscaras, e asperxendo antes os paquetes con spray desinfectante.  

• O acceso ao taller está supeditado á ventilación continua dos locais, ao mantemento da distancia de 

seguridade entre as persoas que os ocupan, e ao uso de máscaras.  

• En vestiarios limitarase todo o que sexa posible o número de usuarios que permanezan neles 

simultaneamente E SEMPRE QUE EXISTA 1,5 m de separación 

• Reforzarase a limpeza e priorizarase que todos os alumnos/as desinfecten en profundidade, ao comezo e 

final da clase, os seus útiles, máquinas ou ferramentas.  

• Deberase manter limpa a roupa de traballo e os equipos de protección individual. -A roupa de traballo 

lavarase con moita frecuencia e transportarase envolvida nunha bolsa. A roupa de rúa e a de traballo gardaranse separadas.  

• Desinfectarase o calzado de seguridade ao inicio e ao final da xornada lectiva e deixarase nos lugares 

habilitados no vestiario. Non se recomenda levar o calzado de seguridade a casa.  

 

10.8. NORMAS PARA A BIBLIOTECA 

 

O Protocolo de actuación no contexto Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-

2021, das Consellerías de Educación e de Sanidade establece o marco xeral que regula o funcionamento dos centro 

educativos, e polo tanto da nosa biblioteca, durante a alerta sanitaria. Máis concretamente, as Instrucións de 1 de setembro 

en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares durante o curso 2020-2021, da Dirección Xeral de 
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Centros e Recursos Humanos recollen indicacións específicas aplicadas á biblioteca escolar, que serán a base das medidas 

que inclúe este protocolo. 

Segundo esas instrucións a biblioteca debe ser o espazo de referencia para a lectura, a información e as aprendizaxes, 

sempre destro dunha contorna escolar saudable e segura. Para acadar estes obxectivos establecemos para o uso da 

biblioteca do noso centro durante o período de alerta sanitaria, ademais das que se recollen nos protocolos xerais do 

centro, as seguintes normas de actuación: 

A biblioteca poderá ser usada como máximo por 18 persoas, O/a responsable de que se cumpra co aforo será o/a 

profesor que se encontre de garda na mesma.  

 

1. Os usuarios lavarán as mans con xel hidroalcólico sempre que entren e saian da biblioteca, e usarán máscara 

en todo momento. 

2. Deberán utilizar os postos de traballo habilitados, sen mover as cadeiras nin as mesas. 

3. Poderán ser utilizados os postos de lectura informal (sillóns, puffs...) sen movelos do seu sitio. 

4. Antes de abandonar a biblioteca o usuario deberá hixienizar o posto que teña utilizado. 

5. Unha vez completado o aforo máximo da biblioteca (50%) os usuarios deberán esperar a que alguén saia da 

sala para poderen entrar. Un membro do equipo, profesor/a ou alumno/a indicará cando poden entrar na sala. 

6. O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual. As devolucións deberán permanecer en 

caixas, como mínimo 24 horas, antes de volver aos andeis. Un membro do equipo de biblioteca (profesorado e alumnado), 

desinfectará os libros antes de colocalos no seu lugar na sala. 

7. O equipo de traballo da mesa de xestión (ordenador, monitor, teclado, rato, superficie da mesa, ou material 

de oficina) deberá ser usado polos integrantes do equipo de biblioteca, profesorado e alumnado, e desinfectarase 

adecuadamente antes e despois de ser empregado. 

8. Dentro da formación de usuarios insistirase, ademais dos elementos característicos desa formación, no 

establecemento das rutinas que cómpre interiorizar durante a utilización da biblioteca: hixienización dos postos ocupados 

ao remate da sesión, mantemento da distancia de seguridade, uso da protección facial estipulada polas autoridades 

competentes e hixienización de mans ao entrar e saír da biblioteca. 

9. As portas da biblioteca deberán estar sempre abertas durante o período de utilización e as ventás deberán 

estar abertas o maior tempo posible. 

10. Antes e despois de utilizar as tablets e ordenadores o usuario deberá limpar as mans con xel hidroalcohólico. 

Despois de utilizar os equipos informáticos deberá limpalos co desinfectante e un pano. 

11. Despois de consultar un libro dos que está en sala deberá deixarse nas caixas que están aos pes dos estantes. 

Pasadas 24 horas, un membro do Equipo recolocará os libros, despois de hixienizalos, no seu lugar. 

12. A difusión de todas estas normas farase, preferentemente a través de medios dixitais, coa axuda dos membros 

do Equipo de biblioteca. 
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10.9. NORMAS PARA O LABORATORIO  

 

As actividades que se desenvolven  nos laboratorios do centro educativo, 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 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 dunha maneira frecuente, recoméndase que 

mentres as condicións sanitarias non o permitan, as clases prácticas de ciencias no laboratorio substitúanse por actividades 

prácticas na aula, salvo o alumnado de bacharelato, a condición de que non sexa numeroso.  

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 hidroalcóholico.  

• 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. As medidas que se deberían adoptar na materias de Ciencias se se traballase no laboratorio serían as seguintes:  

• Á hora de asignar mesa de traballo por parellas ou por grupos, 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 a ser utilizado. Sempre que as 

condicións ambientais o permitan, as portas e xanelas deben estar abertas para provocar unha ventilación natural.  

• Establecer unha zona limpa de traballo para o profesorado no laboratorio. Dita zona pode ser a propia mesa de 

traballo. A intención é que devandito espazo quede libre de posibles infeccións indirectas.  

• A hixienización de mans do alumnado realizarase á entrada e saída do laboratorio.  

• Cando o alumnado entre no laboratorio, sendo este utilizado previamente por outro grupo, procederase a limpar 

co limpador desinfectante a parte do mobiliario que vaia a utilizar .Sempre será á entrada a clase cando se realice dita 

operación co obxectivo de garantir que o mobiliario que se vai utilizar está desinfectado. Tras a limpeza, os materiais 

empregados refugaranse de forma segura, procedéndose posteriormente á desinfección de mans.  

• En caso de ser posible e haxa material e instrumentos suficientes, priorizaranse a realización de tarefas 

individuais fronte ás colectivas que supoñan diminuír a distancia de seguridade aínda máis e compartir material.  

• Se o alumnado do mesmo grupo ou parella, 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. 
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• Débese evitar a aglomeración de alumnado durante a repartición 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 a pasar de man en man sen control algún. Ao final do uso dun 

material ou instrumento, este deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por outro alumno.  

 

10.10 PROTOCOLO COVID SALA DE PROFESORADO  

 

A sala de profesorado é o punto de encontro dos docentes, onde o profesorado descansa entre clase e clase e realiza 

outra actividade lectiva ou complementaria. Neste espazo realízanse reunións, ponse información importante para o 

profesorado, socializan con outros compañeiros, almorzan... Por tanto, hai momentos do día que adoita ter unha alta 

densidade de ocupación, polo que é un lugar onde hai que extremar tamén as medidas de seguridade.  

A dotación hixiénica mínima que debe ter a sala de profesorado é:  

• Dispensador de xel hidroalcóholico.  

• Dispensador de papel individual (nun rolo de papel hixiénico).  

• Limpador desinfectante multiusos de pistola.  

• As principais medidas a adoptar na devandita dependencia son:  

• Establécese un aforo máximo de 13 persoas, que permite manter entre o profesorado a distancia de seguridade 

necesaria (1.5 metros). Na sala debe estar o profesorado de garda. 

• As cadeiras de a sala de profesorado están distribuidas de forma que manteñan a distancia de seguridade.   

• É recomendable que o profesorado non sente "fronte a fronte".  

• As posicións da sala de profesorado non deben intercambiarse.  

• Cando un docente ocupe na sala de profesorado un espazo ocupado anteriormente por outro, procederase á 

desinfección das superficies ocupadas mediante o uso do limpador desinfectante multiusos de pistola e papel 

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

desinfección de mans.  

• Igual procedemento débese realizar cando se vaia utilizar o rato e/ou teclado dos ordenadores da sala.  

• A prioridade de permanencia en dita sala débea ter o profesorado de garda que é quen está a realizar unha 

función docente activa nese momento, ou calquera outro docente que realice nese instante unha función escolar 

determinada.  

• Fomentarase que o profesorado tamén ocupe outras áreas libres do centro, especialmente durante o recreo que 

adoita ser o momento onde se dá unha maior concentración de persoas e hai máis posibilidade de exceder o aforo 

máximo e por tanto non respectar as distancias de seguridade correspondentes.  

• Evitar a realización de reunións de departamentos na sala de profesores ou nos departamentos. Ditas reunións 

realizaranse de forma noutras dependencias e prioritariamente de xeito telemático.  

• Débese garantir a ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), da sala do profesorado mentres 

estea a ser utilizada, co fin de favorecer a renovación do aire no seu interior.  
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• 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 manipulación de mecanismos de apertura de 

portas.  

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

desinfectado.  

• O profesorado asinará dixitalmente a súa asistencia na pantalla dixital sitauda a esquerda da porta de entrada da 

sala de profesores. Antes de asinar deberá desinfectar correctamente as mans procurando non tocar ningún outro 

obxeto ata rematar de firmar.. 

• Colocar bolsos, maletíns ou mochilas nas taquillas de cada profesor/a para evitar 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 telemática de resolución de dúbidas 

ou entrega de tarefas.  

• Proceder á desinfección das mans antes e despois de utilizar o teclado e/ou o rato do computador, etc,.  

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

• Ao final das clases diarias as mesas da sala do profesorado deben quedar totalmente libres de libros e materiais 

para proceder a unha correcta desinfección.  

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

persoas. 

 

10.11  PROTOCOLO COVID CONSERXERÍA / REPOGRAFÍA  

 

O centro conta cunha portería cos servizos de reprografía. O acceso é exclusivo do persoal subalterno, do persoal de 

limpeza e do equipo directivo. A porta e xanelas estarán abertas para facilitar a ventilación, pero non se poderá acceder á 

conserxería.  

10.12. PROTOCOLO COVID SECRETARÍA  

A Secretaría dun centro educativo é un espazo desde onde leva a xestión administrativa, polo que se manexa un gran 

volume de documentos (a inmensa maioría deles en formato papel) e acode de maneira diaria unha gran cantidade de 

persoas pertencentes á comunidade educativa. Todo iso fai que sexa un dos puntos críticos do centro en materia de 

seguridade fronte á Covid. A dotación hixiénica mínima da Secretaría dun centro debe ser:  

• Máscaras de reposto.  

• Dispensador de xel desinfectante hidroalcohólico.  

• Dispensador de papel individual. 

• Limpador desinfectante multiusos de pistola. 

• Caixa de luvas  desechables. 

• Papeleiras con bolsa protexidas con tapa e accionadas por pedal. 
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Para manter a seguridade desta dependencia débese traballar en dous planos: 

 

1 Reducir na medida do posible a xeración e manexo da documentación en formato papel. 

2 Priorizar a atención por medios telemáticos (aínda que é difícil no relacionado coa entrega ou recepción de 

documentos), e cando esta non sexa posible por este medio, farase mediante o sistema de cita previa. 

 

As principais medidas de seguridade e hixiene que deben adoptarse na Secretaría son: 

 

• Dixitalizar o maior número de documentos do centro posible, para evitar a xeración e manipulación de documentos 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).     

• 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 a poder ser mediante 

o sistema de cita previa. 

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

hixiene de mans e evitar tocarse os ollos, nariz, boca ou máscara con elas. 

• Establecer un aforo máximo e quendas na medida do posible que permita manter entre as persoas que se atopen no 

devandito espazo a distancia de seguridade necesaria (2 metros). 

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

seguridade e hixiene dentro dela. 

• Establecer unha zona limpa de traballo para cada unha das persoas que ocupan de maneira habitual dita dependencia 

(Administrativo/a, Secretario/a..), de forma que sexan os únicos que poidan acceder á mesma. Dita zona pode ser desde a 

propia mesa de traballo ata un espazo específico dentro da propia Secretaría. A intención é que devandito espazo quede 

libre de posibles infeccións indirectas. 

• Débese garantir a ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mentres a dependencia estea a ser 

utilizada, co fin de favorecer a renovación do aire no seu interior, evitando o uso de  ventiladores. 

• As xanelas, permanecerán abertas (sempre que sexa posible), para favorecer a ventilación, así como para evitar a 

manipulación de mecanismos de apertura de portas e portelos. 

• Á entrada e á saída de 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, destrutora de papel... 

procederase á desinfección de mans. 

• As persoas que traballan en Secretaría evitarán compartir material entre eles e co resto de persoas que accedan a ela. 

• Unha vez finalizase a atención de persoas no interior da Secretaría, procederase á desinfección das superficies 

ocupadas mediante o uso do limpador desinfectante multiusos de pistola e papel  desechable. Trala 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 deben  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. 
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10.13 . PROTOCOLO  COVID DESPACHOS 

Dentro dos despachos dun centro educativo pódense incluír os despachos do equipo directivo, departamentos... En 

xeral, nestes espazos realízanse un conxunto de tarefas que van desde o traballo persoal relacionado coa actividade docente 

ou administrativa que se realiza, ata a atención de persoas como poden ser alumnado, pais/nais ou mesmo a interacción con 

compañeiros/ as do centro escolar. En función do tamaño do despacho, e sobre todo se este é  compartido  ou  non,  

deberíase    establecer  en caso de ser posible, unha  zona limpa para a realización do traballo persoal e outra zona onde se 

poida atender á interacción con outros membros da comunidade educativa, precisando en caso de ser necesario a 

interposición dun biombo entre ambos os espazos para que queden separados. 

 

A dotación hixiénica mínima que debe ter cada despacho é: 

 

•  Dispensador de xel  hidroalcóholico. 

•  Dispensador de pape individual (non rolo de papel hixiénico). 

• Limpador desinfectante multiusos de pistola. 

• Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal. 

• Evitar a realización de reunións no devandito espazo cando se supere o aforo máximo. En caso de superarse o aforo 

máximo, habilitarase outro espazo para a realización da reunión. 

• Na porta dos despachos poñerase información visual indicando o aforo máximo e as normas de hixiene da 

dependencia. 

• Reducirase a visita de alumnado e proxenitores aos despachos do equipo directivo ao estritamente necesario 

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

• Tras a visita dunha persoa ao despacho, procederase á desinfección das superficies ocupadas mediante o uso do 

limpador desinfectante multiusos de pistola e papel  desechable. 

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

desinfección de mans. 

• O uso do teléfono, será de uso exclusivo da persoa que ocupa o espazo. 

• Na entrada ao despacho procederase sempre á desinfección de mans, tanto por parte das persoas que comparten o 

espazo, como por parte das persoas que acudan a el. 

• Ao final do horario escolar diario, as mesas dos despachos 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 persoas. 
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11. MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

 

11.1. HORARIOS DO RECREO 

 

Establecer divisións de espazos e grupos de alumnado non parece moi lóxico, cando antes e despois da xornada 

lectiva, incluso no transporte escolar, este alumnado vai estar xunto. Na normativa tampouco indica que se teñan que 

facer tales divisións. Polo tanto, logo de facer cambios nos horarios dos recreo para baixar o número de grupos 

coincidentes nos tempos de recreos así como facer un estudo das dimensións dos espazos do centro, 

podemos concluír que os grupos que se atopan nos nosos recreos teñen suficiente espazo para respectar as 

distancias de seguridade entre todo o alumnado, e dadas as características, o número e a idade do alumnado, o 

que se debe vixiar durante os recreos é que se respecten todas as medidas de protección e hixiene establecidas neste 

protocolo, e para iso contamos con un número elevado de profesores/as de garda nos recreos. En todo caso, 

recomendarase ao alumnado que non se mesture co de outros niveis. 

Para o alumnado de 1º,2º,3º da ESO e 1º,2º FPB, o horario do primeiro recreo será todos os días lectivos de 

10:30 a 10:45 horas e o 2º recreo será de 12:25 a 12.45 horas, podéndose anticipar a saída ao recreo e/ou retrasar o 

regreso ás aulas para algúns grupos, se fora necesario, para evitar aglomeracións. Inicialmente os recreos faranse ao 

aire libre, dentro do recinto escolar, podendo habilitar outras zonas, como por exemplo, o pavillón se se considera 

necesario e estivera a disposición, sobre todo debido á climatoloxía.  

O horario do recreo de 4º ESO, todo Bacharelato e Ciclos formativos será de 11:30 a 12:00 coas mesmas 

condicións que para o recreo dos outros grupos. (Os maiores de idade poderán saír do centro) 

Na saída do alumnado, o profesorado de cada grupo acompañará ao alumnado ata o exterior de cada un dos 

edificios, axudado tamén polo profesorado de garda da hora anterior ao recreo e de ser o caso dos que entran de garda 

no recreo. Unha vez no exterior, o profesorado de garda desa quenda deberá velar porque se respecten todas as 

normas establecidas neste protocolo. 

Na entrada do alumnado, o profesorado de garda velará porque a entrada do alumnado aos edificios sexa coas 

medidas de seguridade e distanciamento correctas. Os profesores da primeira hora despois do recreo serán os 

encargados de velar da circulación dos alumno polas escaleiras e corredores do centro así como a entrada nas aulas. As 

aulas permanecerán abertas. 

Na entrada dos ciclos logo do recreo, o profesorado que teña clase logo do mesmo estará esperando uns minutos 

antes de que remate o recreo e vixiando que o alumnado cumpra coas normas de seguridade. 
 

 

11.2. PROFESORADO DE GARDA NOS RECREOS 

 

Neste período, a saída das clases deberá ser controlada polo profesorado que nese momento estaba co alumnado, o 

cal deberá acompañar ao seu alumnado ata o exterior dos edificios de maneira ordenada, polos zonas indicadas e 

respectando as normas de seguridade, permanecendo co alumnado ata que se incorpore o profesorado de garda. A 

partir dese momento, xa é o profesorado de garda o que se ocupe de vixiar ao alumnado. 
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Da mesma maneira, terá que haber profesorado nas entradas e saídas dos distintos edificios (edificio principal, 

edificio 2, pavillón, e talleres). No caso de poder usar o pavillón, a persoa de garda tamén velará pola orde dentro da 

pista mesmo, caso de que se utilizara nalgún recreo.  

O profesorado estará repartido polas distintas zonas do recinto escolar, que vixiaría que non se formen grupos 

numerosos nin aglomeracións entre o alumnado. O alumnado maior de idade poderá saír do centro. Os alumnos de 

ciclos terán que cumprir coas normas do centro se permanecen nel. 

En caso de choiva quedarán nas aulas e a disposición do profesorado de garda cambiará en función desta 

situación.  

En caso de dúbida (por choiva) a dirección decidirá se o alumnado podes saír ao recreo ou non. 

A disposición do profesorado será detallada por xefatura de estudos. 

Tamén haberá profesorado de garda que vixíe os baños das plantas baixas e que dará permiso e controlará o acceso 

ao das plantas superiores se houbese. 

Haberá profesorado de garda nos distintos corredores dos edificios 1 e 2 en caso de choiva. 

Así pois, durante o recreo serán necesarios 10 profesores/as distribuídos por todo o centro para poder vixiar ao 

alumnado, e unha vez finalizado o mesmo, regulen o acceso ordenado ás clases en colaboración co profesorado que 

entra despois do recreo que se encargará do control das escaleiras e corredores así como da entrada as aulas. A 

entrada despois do recreo tamén se poderá escalonar para evitar aglomeracións.  

 

11.3.  NORMAS ESPECÍFICAS PARA O USO DA CAFETERÍA 

 

É habitual que o alumnado acceda á cafetería do centro para comprar bocadillos, bebidas ou outros produtos 

durante o recreo, e polo tanto este acceso deberá ser controlado. 

Se non chove, o alumnado para ir á cafetería non poderá estar no corredor de espera en número 

superior a 10 alumnos/as, e na barra terán que colocarse nos puntos habilitados para tal fin (isto será 

controlado polo profesor/a de garda para tal fin).  

Entrarán pola porta principal e sairán, preferentemente, pola de emerxencia onde haberá outro 

profesor/a controlando que se faga de forma ordenada e correcta; este proceder será sempre o mesmo nos 

recreos. 

As mesas non poderán ser utilizadas polo alumnado, estarán reservadas para o profesorado e cunha 

ocupación máxima de 2 persoas por mesa. 

Se chove, o alumnado menor de idade quedará nas aulas e sairán os/as alumnos/as tanto ao baño como 

á cafetería en grupos de 3 por cada clase (mantendo sempre a distancia entre si de 1,5 metros), e  non 

poderán baixar outros ata que estes non estean de volta. Isto solicitará do control do profesorado de garda 

para a axilización do proceso e o cumprimento das normas. 

As familias deben saber que con choiva o alumnado que vaia a cafetería, caso de ter que saír pola porta 

de emerxencia, poderá ter que atravesar 50 metros sen protección contra a choiva (se é posible tratarase de 

facer pola mesma porta de entrada). 

Este funcionamento da circulación na cafetería será para o alumnado en horario de recreo. 
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O alumnado de ciclos maior de idade terá que esperar nun espazo aberto a que non quede ninguén na 

cola de espera para poder acceder á cafetería (teñen posibilidade de saír do centro) 

Non pode ser utilizada a cafetería entre, nin durante as clases. O profesorado de garda vixiará que a 

cafetería non sexa usada en horas de clase, así como vixiará o uso dos baños da planta baixa. 

O uso da cafetería restrinxirase á petición de 3 produtos como máximo.  

A cafetería a poder ser fará lotes de pequenos produtos co fin de axilizar o proceso de compra. 

 

11.4. NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

 

No centro non existe alumnado matriculado con necesidades educativas especiais, para o cal haxa que adaptar 

unhas medidas específicas. 
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12. PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

 

Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de protección, 

ademais, de acordo coas capacidades do seu alumnado, aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a 

concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas. 

O persoal docente deberá realizar unha auto enquisa diaria de síntomas para comprobar, no caso de que haxa 

síntomas, que estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV- 2 mediante a realización da enquisa clínico- 

epidemiolóxica que se describe no Anexo II, que debe realizarse antes da chegada ao centro. A enquisa non ten que 

comunicarse aos centros educativos, senón que deberase adoptar polo profesorado as medidas oportunas en función do 

resultado da auto avaliación e comunicar ao centro a súa ausencia. 

Cando o profesorado entre nunha aula, terá á súa disposición panos desbotables, xel hidroalcohólico, e solución 

desinfectante e que usará para a limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do profesorado de uso non 

individual, no caso de que nalgún momento se encontre nalgún lugar do centro onde non exista este material de protección 

e hixiene, ou se acabara o que existe na aula. Neste último caso, deberá informar en conserxería para a súa inmediata 

reposición. 

En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do material de uso 

docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado. 

Neste sentido, no I.E.S. Fermín Bouza Brey estableceranse como comportamentos contrarios ás Normas de 

Organización, Funcionamento e Convivencia (que se engadirán as NOF do centro), os que se relacionan a continuación: 
 

  Negarse a usar o máscara onde sexa necesario. 

  Negarse a utilizar xel hidroalcohólico nos momentos establecidos no protocolo correspondente. 

  Facer un uso non adecuado de todo o material de protección, hixiene e limpeza do centro. 

  Non gardar a distancia de seguridade interpersoal despois de ser avisado reiteradamente. 

  Asistir ao aseo ou baño sen ter permiso por parte do profesorado. 

  Manipular voluntariamente o material de outras persoas. 

  Manipular material do centro, mobiliario, equipamento, etc., sen autorización do profesorado. 

  Desprazarse pola aula ou saír aos corredores durante os cambios de clase. 

  Utilizar intencionadamente outra mesa ou pupitre diferente ao que lle corresponde. 

  Non respectar reiteradamente os sentidos de circulación establecidos nas entradas e saídas do centro, e 

nos desprazamentos a través do mesmo. 

  Calquera  falta  de  respecto  cara  ao  profesorado  ou  persoal  docente ou non docente cando  se  lle  

estea  dando instrucións en relación ás medidas de protección, hixiene ou limpeza. 

  Calquera comportamento incorrecto durante o transporte escolar en contra das medidas establecidas 

con respecto á protección, hixiene ou limpeza. 

  Calquera outro comportamento contrario ás medidas de protección, hixiene e limpeza establecidas no 

Plan de adaptación á situación COVID-19 para o curso 2020-2021. 
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A recollida de  información en  canto ao  comportamento incorrecto do  alumnado seguirá o protocolo establecido 

como calquera outra falta de orde, de maneira que quede todo reflectido por escrito, coa posterior posta en coñecemento 

disto á familia do alumnado ou titores legais.  

En casos graves, se a dirección o considera xustificado poderase proceder “a suspensión temporal do dereito de 

asistencia ao centro” por un período que o determinará a gravidade do sucedido. Se foran máis de tres días, tería que ser 

precedido por un expediente disciplinario”, como manda a normativa ao respecto. 

 

En calquera caso, durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar as tarefas ou traballos 

que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

 

En canto ás reunións do profesorado (Claustros, CCP, etc.) realizaranse de maneira presencial cumprindo as normas 

de protección e o aforo dos locais, e cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos. 

O aforo máximo da sala de profesorado será de 13 persoas, intentando manter sempre a distancia de seguridade de 

1,5 metros. Estarán marcados os espazos susceptibles de utilización, e responsabilizarase de hixienizar o lugar que ocupe 

e os elementos de uso común como teclados ou teléfono, cada vez que abandone a sala ou finalice o seu uso.  
As sesións de titorías, sempre que sexa posible, faranse de maneira non presencial mediante, teléfono ou  

vídeochamada e comunicarase a través de correo electrónico, abalar móbil. Se non fose posible por imposibilidade dos 

proxenitores, para a reunión presencial adaptaranse espazos exclusivos onde se garanta a distancia de seguridade, 

realizando con antelación a hixiene de mans, e empregando en todo momento a máscara. 

Por último, como se indicou en apartados anteriores, ao finalizar a xornada lectiva, o profesorado que nese momento 

se atope impartindo clases será o responsable de acompañar ao alumnado ata o exterior do recinto escolar así como 

nos recreos acompañalo ata o exterior dos edificios, facendo que se respecten todas as medidas de protección e hixiene 

establecidas no plan. 
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13. MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

 

Formación sanitaria 

 

  Existirá formación dirixida para o equipo COVID, con conferencias virtuais a cargo de pediatras e material 

audiovisual no que se dará información específica sobre a infección do coronavirus. Abordarase de xeito didáctico 

información básica sobre o coronavirus, a súa afección na poboación infantil e os síntomas, así como as medidas de 

vixilancia, de prevención e de control. Ademais, daranse pautas sobre como actuar ante unha sospeita de infección por 

coronavirus no centro escolar e o mecanismo de alerta que se debe activar. A formación centrarase tamén no papel dos 

coordinadores COVID dos centros educativos e  a  súa coordinación cos referentes nos centros de saúde. Existirán 

materiais de traballo na aula dirixidos ao alumnado segundo as etapas educativas, mediante xogos e consellos. 

 

   Existirán tamén sesións presenciais, impartidas por facultativos en centros educativos de referencia para resolver 

todas as dúbidas que poidan xurdir tras o inicio do curso escolar. As sesións serán organizadas polos Centros de 

Formación e Recursos do Profesorado (CFR) que ten a Consellería de Educación nas cidades galegas. 

 

  Na materia de Educación Física, intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte ao 

COVID-19, con actividades ao longo do curso para o alumnado. 

 

Formación no uso das TIC 

 

• O profesorado titor fará, nas primeira semana do curso, unha enquisa ao seu alumnado sobre o acceso nos 

domicilios ao ordenador, conexión a Internet e outros recursos TIC. 

• Nas primeiras semanas de curso, o coordinador de TIC dará información ao profesorado sobre a formación en 

traballo telemático dentro do PFP do centro e como se levará a cabo. Terá como elementos de formación: o 

funcionamento da aula virtual do centro, Webex e Abalar móbil. Farase de forma telemática para este propósito. 

• Despois das primeiras indicacións, o profesorado comprobará que os seus datos de acceso á aula virtual son 

correctos e que as materias que imparten están dentro dos grupos correspondentes. No caso de detectar erros, 

comunicaranse ao coordinador TIC do centro. 

• Durante os primeiros días de clase o profesorado de cada materia asegurarase de que o seu alumnado coñece 

o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que realizar o ensino a 

distancia. Dedicará o tempo que precise para afianzar as destrezas do alumnado no uso do seu curso virtual. 

• O profesorado titor facilitará ao alumnado a inscrición na aula virtual así como que se matriculen en cada un dos 

cursos dos que forman parte. Cando sexa posible usarase a aula de informática do centro para estas tarefas. O 

coordinador TIC colaborará nesta tarefa se fora necesario. 

• A  aula  virtual  do  centro  estará  completamente  operativa  antes  de  acabar  o  mes  de  setembro.  É 

recomendable que o alumnado estea familiarizado coa contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na aula 

virtual o antes posible. 
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• Para  o  profesorado  ofertaranse  actividades  de  formación  en  aulas  virtuais  e  outras  ferramentas institucionais. 

Tan pronto como estean dispoñibles informarase ao profesorado por correo electrónico. 

 

 

TODA  A  INFORMACIÓN  QUE  TEÑA  CARÁCTER  FORMATIVO  E 

PEDAGÓXICO  RELACIONADA  COA  SITUACIÓN  DE  PANDEMIA  SERÁ 

COLGADA NA PÁXINA WEB DO CENTRO. 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesbouzabrey/ 

 

 14 .   ACTUALIZACIÓN (AXUSTES) 28/09/2020 

 

- As gardas de bus (chámanse así pero agora son de bus, patio, andares...) empezan as 8:30h e solicitamos que a esa 

hora todos/as esteamos nas nosas zonas. A puntualidade é importante en todas as gardas  

- As saídas dos recreos e a última hora da mañá e da tarde faranse por plantas. No marco horario A (edificio 

principal) os alumnos/as que primeiro sairán serán os da primeira planta, comezando polos que estean máis preto das 

escaleiras de baixada. O procedemento será o seguinte: en canto toque o timbre (non antes), os profesores/as sairán de 

primeiros/as á porta das aulas para organizar as saídas e  farán que o alumnado saia de un en un. Cando saian todos os 

grupos desta planta, o último profesor/a (cando vexa que xa non hai máis alumnado circulando polo corredor) dará 

orde de saír ao segundo andar. O profesor/a, cando saen os seus alumnos/as, sae de último e organiza a baixada para 

que vaian polas zonas de circulación e coa distancia correcta. O mesmo procedemento se levará a cabo co edificio 2 

(Bacharelato 4º ESO e ciclos) 

- Os profesores/as que tiveron clase cos grupos a última hora, unha vez que os acompañaron á saída do edificio, 

controlarán que non se fagan grupos nin se xunten de camiño á saída do recinto escolar.  

- Os profesores/as de garda se non se atopan nunha aula, nas horas que exista entrada ou saída de alumnado (nas 

entradas e saídas do centro así como nos recreos) terá que controlar as portas de aceso aos edificios, para regular ditas 

entradas e saídas. 

- Os profesores/as de aulas epecíficas, logo do recreo esperarán ao alumnado na aula de referencia do grupo, coa 

finalidade de que non anden polo patio coa mochila enriba. Na primeira hora da mañá o alumnado dirixirase á aula 

que lle toque incluíndo as de especialistas (música, tecnoloxía…). 

- O alumnado de ciclos en todos os cambios de clase, dirixirase á aula que lle toque coa supervisión do profesorado 

que rematou a mesma e tamén do profesor/a que ten a seguinte hora xa que procurará chegar o antes posible. Se non 

chega o profesor/a da seguinte clase, o profesor que acabou será o encargado de sacalos da aula a un espazo aberto 

(hall cuberto do edificio principal) e pechar a mesma. O profesor/a que chega para a seguinte clase mirará no hall de 

entrada se non se atopan na aula que lles corresponde. O alumnado se non atopa o profesor na seguinte hora logo do 
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cambio de clase, en vez de esperar no corredor, dirixirase ao hall de entrada cumprindo coas norma de distanciamento 

nos desprazamentos e na espera. 

- As aulas de taller de FPB serán consideradas como aulas específicas. As primeiras horas dirixiranse á aula que lles 

toque, sexa taller ou aula de referencia (aula 101 do edificio principal). Se están na aula de referencia (101) e logo 

teñen no taller, será o profesor/a do taller o que os vaia buscar. Se están no taller e logo teñen na súa aula específica 

(101), será o profesor/a  o que os leve ata ela xusto antes de empezar a seguinte clase. Isto é así a diferencia dos outros 

ciclos por contar cunha aula de referencia (101) 

- As clases permanecerán abertas en todo momento. No recreo o profesor/a responsable da entrada nos baños será o 

responsable de controlar que os alumnos/as só suban aos andares superiores con autorización, e como moito poderán 

subir un alumno e unha alumna por andar, non podendo subir máis ata que dean aviso ao profesor de estar de volta. 

Lembrade que o alumnado debe acudir aos baños da planta da súa aula de referencia (ver Plan de Adaptación). Os 

titores/as deben facer fincapé neste punto.  

- Pasaranse as cintas de control de acceso ás plantas superiores e será o profesor/a de garda dos baños da planta de 

abaixo o que se asegure de que estean colocadas estas cintas de acceso.  

- O alumnado non poderá estar polos andares superiores a non ser para ir ao baño coa autorización. Se a situación 

leva a que se produza a desaparición de material e outras pertenzas, haberá que pechar as aulas nos recreos.  

- Os profesores/as que teñan clase despois dos recreos ou na entrada a primeira  hora deben estar 2 ou 3 minutos 

antes para axudar a controlar o acceso ás aulas (igual que os/as que inician garda nesa hora deben axudar a regular a 

entrada aos edificios e andar polos corredores ). 

- Nas gardas do marco horario A primará revisar o edificio principal (da ESO). Cando toque o timbre ( 5 min 

despois) uniranse á garda os profesores/as do bloque B. Os do marco horario B primeiro revisarán o edificio 2 (2º 

BAC e 4º ESO, ciclos ) logo o edificio principal (1º BAC), por último revisión do hall por se hai alumando de Ciclos, 

e uniranse aos profesores/as do bloque horario A se non teñen que facer a garda para axudar se é necesario. 

- As aulas de ciclos, permanecerán sempre fechadas e o profesorado esperará na clase ao alumnado logo dos recreos e 

na entrada a primeira hora(abrindo a mesma e evitando que se xunten na espera). Entre cambio de clases o 

profesorado recollerá e devolverá ao alumnado a súa aula de referencia. En caso de que non chegue o seguinte 

profesor/a destas aulas específicas, nin o profesor/a de garda, levarase ao alumnado para  unha zona aberta e con 

espazos (habitualmente o hall cuberto de entrada). 

- A limpeza das aulas a última hora non se fará co virucida xa que o fará o persoal de limpeza. 

- A apertura da fiestras farao o profesorado, e logo desinfectará o que tocou. 

- Para comer no recreo o alumnado deberá permanecer nun espazo quieto sen pasear polo patio/arredores dos edificios 

(para non ver algún alumno/a paseando sen máscara por levar unha piruleta...). 

 

É de suma importancia que o profesorado transmita as normas ao seu alumnado, especialmente os titores/as, 

que o alumnado saiba que ten que pedir permiso para subir aos baños, que non poden ir máis de dous por andar, que 

teñen que avisar ao baixar, así como saber como se fai a saída e quen ten preferencia... 
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ANEXO I: PROCEDEMENTO A SEGUIR ANTE A APARICIÓN DE 

SÍNTOMAS NUNHA PERSOA QUE SE ENCONTRE NO CENTRO EDUCATIVO 

Os síntomas más frecuentes son febre, tose e sensación de falta 
de aire. Outros síntomas son diminución de olfacto e gusto, 
calafríos, dor de garganta, dor de cabeza, debilidade xeral, 
dores musculares, diarrea ou vómitos. 

 

 

Se un alumno ou unha alumna, ou unha persoa 

traballadora do centro, presenta síntomas 
  

 

 

 

Acompañarase ao LOCAL DE LIBROS DE TEXTO, situado na planta 

baixa do edificio anexo xunto á entrada, o cal presenta boa ventilación, e 

onde existirá unha papeleira de pedal con bolsa 
 

 

 

 

 

 

 

Ao alumno ou á alumna facilitaráselle unha 
mascara cirúrxica e outra para a persoa 
acompañante, esperando a que cheguen os 
seus proxenitores ou a persoa titora legal 

A persoa traballadora 

do centro porase 

unha máscara cirúrxica 

 

 

 

 
 

Avisarase á familia ou persoa titora legal que 
debe contactar co seu centro de saúde ou co 
teléfono da Consellería de Sanidade 

(900 400 116) que avaliarán o caso 

Contactarase co seu centro de saúde ou co 

teléfono da Consellería de Sanidade (900 

400 116) que avaliarán o caso 
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Se a persoa que inicia síntomas está nunha situación de gravidade ou ten dificultade para 

respirar avisarase ao 061 
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ANEXO II: ENQUISA DE AUTOEVALUACIÓN DE SÍNTOMAS 

 

ENQUISA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

 

 

Presentou nas últimas 2 semanas? 
 

SI 
 

NON 
 

 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5 oC   

Tose seca   

Dificultade respiratoria   

 

 

 

 

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)   

Dor muscular   

Falta de olfacto   

Falta de gusto   

Diarrea   

 

 

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contacto con CONID-19 
 

SI 
 

NON 
 

Tivo contacto ou conviviu con algunha persoa con COVID-19 

positiva ou cunha persoa en illamento por sospeita de infección 

ola COVID 19?
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ANEXO III: CARTELERÍA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN E 

HIXIENE 
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