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1. DATOS DO CENTRO 

 

Código Denominación 

15021755 IES Cabo Ortegal 

 

Enderezo CP 

Rúa Pozo de Pereira, 22 15360 

Localidade Concello Provincia 

Cariño Cariño A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

881960101 ies.cabo.ortegal@edu.xunta.gal 

Páxina Web 

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

 

A. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

 

2. MEMBROS DO EQUIPO COVID 

Teléfono móbil de contacto 698148050 

Membro 1 Manuel Otero Rodríguez Cargo Director 

Tarefas asignadas 

 Nomear aos membros e suplentes do equipo COVID. 

 Coordinación na elaboración do Plan de Adaptación e de 

Continxencia da Covid 19 para o presente curso. 

 Difusión da información ao Claustro e Consello Escolar. 

 Coordinación na interlocución coa administración e co centro de 

saúde de referencia (este último segundo as instrucións da 

Consellería deberán nomear unha persoa de contacto que facilite as 

instrucións oportunas que permitan resolver calquera dúbida ou 

incidencia no centro). 

 Coordinación do Equipo COVID. 

 Xestión de gromos entre o persoal do centro (docente e non 

docente). 
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Membro 2 Alfonso Manuel Fernández Otero Cargo 

Profesor do 

Departamento de 

Matemáticas 

Tarefas asignadas 

 Difusión e control diario na reunión inicial da realización da auto 

enquisa do persoal do centro. 

 Traballo cooperativo na elaboración deste Plan e nos aspectos 

organizativos do centro (propostas de actuación, valoración de 

propostas de mellora). 

 Difusión da información na web do centro para as familias, e 

elaboración dun resumo para informar ao alumnado. 

 Apoio á Secretaria do centro para o rexistro e inventario do 

material Covid, e poder así comunicar a súa reposición, de selo 

caso. 

 Informe semanal (Anexo V “Checklist de ventilación”) da 

ventilación das aulas á Secretaria do centro. 

 Recompilación de ausencias do profesorado e persoal non docente 

debidas á presentación de sintomatoloxía compatible coa Covid-

19. 

 Xestión de gromos en Bacharelato e Ciclo. 

Membro 3 Laura Viñas Mayo Cargo 

Profesora do 

Departamento de 

Inglés 

Tarefas asignadas 

 Difusión do compromiso a nivel familiar da auto enquisa para as 

familias e o alumnado. 

 Traballo cooperativo na elaboración deste Plan e nos aspectos 

organizativos do centro (propostas de actuación, valoración de 

propostas de mellora). 

 Difusión da cartelería en relación coa Covid 19. Neste senso 

poderase solicitar axuda de compañeiros e compañeiras que eles 

mesmos designen. 

 Apoio á Secretaria do centro para o rexistro e inventario do 

material Covid, e poder así comunicar a súa reposición, de selo 

caso. 

 Informe semanal (Anexo IV “Control limpeza aseos”) da 
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ventilación das aulas á Secretaria do centro. 

 Recompilación de ausencias do alumnado debidas á presentación 

de sintomatoloxía compatible coa Covid-19. 

 Xestión de gromos na ESO. 

No caso de que algunha destas persoas que forman parte do Equipo Covid non estivese no centro 

educativo, preveuse o nomeamento de membros suplentes que permitan desenvolver as súas 

funcións. Estes membros son: 

SUPLENTE Substitúe, de selo caso, a… 

Socorro Rey Rego (Vicedirectora) Manuel Otero Rodríguez 

Elisa Álvarez Fernández (Xefa de Estudos) Alfonso Fernández Otero 

Beatriz Otero Esteban (Secretaria) Laura Viñas Mayo 

 

3. CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 

Centro Centro de Saúde da Localidade de Cariño Teléfono 981420410 

Contacto Luisa Marín Sánchez – Jesús Quintiana 

 

4. ESPAZOS DE ILLAMENTO 

DETECCIÓN DE SINTOMATOLOXÍA FORA DO CENTRO ESCOLAR 

É necesario aclarar que, ante a aparición dalgún dos síntomas compatibles cunha infección por 

SARS-CoV-2 (recollidos na enquisa clínico-epidemiolóxica do protocolo establecido pola 

Consellería no ANEXO I)  no persoal non docente, profesorado e/ou alumnado, estes non 

acudirán ao centro educativo e chamarán ao seu centro de saúde de referencia e informarán ao 

centro educativo preguntando pola persoa de referencia do equipo Covid do centro e da etapa 

educativa correspondente en relación ás funcións asignadas con anterioridade. 

Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co 

seu centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que 

valorarán a sintomatoloxía e prescribirán, se así o considerasen oportuno, a realización dun test 

diagnóstico ou proba PCR en 24 horas. 

Así mesmo, con independencia da presentación ou non de sintomatoloxía compatible cunha 

infección SARS-CoV-2, o persoal non docente, profesorado e/ou alumnado non acudirá ao 

centro educativo no caso de que algunha persoa do seu núcleo familiar sexa sospeitosa de  

padecer a COVID-19 ata coñecer o informe médico e/ou o resultado da proba e que esta sexa 

negativa. Neste caso, o resultado da proba será comunicado á persoa Coordinadora do equipo 

COVID do centro. 
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DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS DE ILLAMANETO 

En caso de que a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid-19 sexa no propio centro 

escolar, prevense dous espazos de illamento: 

 AULA COVID I: Aula situada na planta baixa, entre a Biblioteca e o Departamento de 

Orientación. 

 AULA COVID II: Aula do antigo departamento de Bioloxía, situada no segundo andar. 

(Este segundo espazo habilitado para o illamento, soamente será empregado cando a 

Aula Covid I estea ocupada). 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DOS ESPAZOS 

Ambos espazos estarán compostos polos seguintes elementos de protección: 

 Xel hidroalcohólico. 

 Máscaras cirúrxicas e FPP2. 

 Pantallas protectoras. 

 Panos desbotables. 

 Termómetro sen contacto. 

 Papeleira de pedal. 

 Cadeiras. 

 Sillóns (caso de que o sintomático necesitase recostarse). 

Nestes espazos de illamento será necesario manter en todo momento as xanelas abertas para 

favorecer a ventilación, manter unha distancia de seguridade de alo menos metro e medio, e 

desbotar todo o material de refugallo na papeleira de pedal. 

INSTRUCCIÓNS  ANTE A NECESIDADE DE ILLAMENTO 

 Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARSCoV-2 nun alumno/a, 

durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo seguiranse as seguintes directrices: 

 A circunstancia notificarase de inmediato a algún dos membros do equipo Covid 

ou a algúns dos suplentes se os titulares non están dispoñibles, sendo un deles o 

encargado de acompañalo/a á aula de illamento. Se excepcionalmente ningún dos 

6 membros do equipo Covid estive dispoñible, será un dos profesores/as e garda 

o encargado de atender ao/á alumno/a. 

 Se a sintomatoloxía se produce dentro da clase en horario lectivo, o profesor/a 

indicará ao/á alumno/a máis próximo/a á porta da aula que baixe a avisar da 

situación. 

 Unha vez informados da situación, un dos membros do equipo Covid chamará á 

familia, debendo acudir ao centro unha persoa da unidade familiar á maior 
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brevidade posible. Será tamén unha persoa da familia a que se deba poñer en 

contacto co centro sanitario correspondente, e solicitará consulta telefónica co 

seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a sintomatoloxía e a solicitude dun 

test diagnóstico. Se o pediatra ou facultativo non tivera consulta no mesmo día, 

acudirá ao PAC onde será avaliada a solicitude do test diagnóstico. Se isto non 

fora posible, contactarase co equipo sanitario do centro de saúde que teña 

asignado o centro educativo. 

 O centro empregará as canles habilitadas pola Consellería de Educación para, de selo 

caso, proceder ao subministro de información. A canle utilizada polo centro educativo 

para a identificación dos contactos próximos, coas debidas garantías de protección de 

datos, será a aplicación Educovid. A información será accesible para o persoal sanitario 

que determine a autoridade sanitaria.  

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

 No caso de que un alumno/a teña que ser illado/a nalgún dos espazos, será preciso illar o 

contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados por eles, de selo caso. 

Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, 

para o seu depósito. Realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o 

illamento preventivo, logo de que o alumno/ a ou a persoa traballadora que presentou 

síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo. 

 No caso que sexa unha persoa adulta traballadora do centro a que inicie síntomas, esta 

deberá abandonar o centro protexido por máscara cirúrxica, e logo seguir as instrucións 

do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional 

sanitario. 

 

5. NÚMERO DE ALUMNAS E ALUMNOS POR NIVEL E ETAPA 

1º ESO 19 4º ESO 23 

2º ESO 20 1º BAC 31 

3º ESO 17 2º BAC 23 

3º ESO PMAR 8 CICLO 15 

6. CADRO DE PERSOAL DO CENTRO EDUCATIVO 

Profesorado 29 

Persoal de Administración e Servizos 3 

Persoal de limpeza 3 
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7. DETERMINACIÓN DE GRUPOS ESTABLES  

Para unha mellor organización e vixilancia do cumprimento das medidas de hixiene e 

seguridade en todo o centro educativo, preveuse considerar cada nivel educativo como grupo 

estable, tentando evitar o máximo posible os contactos con alumnado doutros cursos.  

O número de profesorado asignado a cada grupo, correspóndese co número total de profesores 

que imparten docencia nel. Estes grupos son os que se indican a continuación nas seguintes 

táboas. 

 
Etapa Educación Secundaria Obrigatoria Nivel 1º ESO Grupo A 

Aula 1º ESO A Nº alumnado asignado 20 Nº profesorado asignado 13 

 
Etapa Educación Secundaria Obrigatoria Nivel 2º ESO Grupo A 

Aula 2º ESO A Nº alumnado asignado 20 Nº profesorado asignado 13 

 
Etapa Educación Secundaria Obrigatoria Nivel 3º ESO Grupo A 

Aula 3º ESO A Nº alumnado asignado 17 Nº profesorado asignado 16 

 
Etapa Educación Secundaria Obrigatoria Nivel 3º ESO Grupo A 

Aula 
3º ESO 

PMAR 
Nº alumnado asignado 8 Nº profesorado asignado 10 

 
Etapa Educación Secundaria Obrigatoria Nivel 4º ESO Grupo A 

Aula 4º ESO A Nº alumnado asignado 22 Nº profesorado asignado 15 

 
Etapa Bacharelato Nivel 1º BAC Grupo A 

Aula 1º BAC A Nº alumnado asignado 31 Nº profesorado asignado 18 

 
Etapa Bacharelato Nivel 2º BAC Grupo A 

Aula 2º BAC A Nº alumnado asignado 23 Nº profesorado asignado 17 

 
Etapa Ciclo Nivel Modular Grupo A 

Aula Ciclo Nº alumnado asignado 15 Nº profesorado asignado 2 
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8. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS GRUPOS ESTABLES 

Para os grupos estables tomaranse as seguintes medidas: 

 Os postos escolares gardarán unha distancia mínima de 1,5 metros respecto dos postos 

que o rodeen medidos dende o centro da cadeira. Estes postos estarán sempre orientados 

nunha mesma dirección. 

 En cada aula haberá un pulverizador hixienizante e virucida, panos desbotables, 

dispensadores de xel hidroalcohólico e papeleira de pedal onde soamente se poderán 

botar os panos hixiénicos de uso persoal. 

 Estes grupos de convivencia estable deberán evitar, na medida do posible, a interacción 

con outros grupos do centro, limitando ao máximo o número de contactos. 

 O emprego da máscara será obrigatorio en todo momento para alumnado, profesorado e 

PAS, tanto dentro como fora da aula. 

 Será tamén obrigatorio dispoñer dunha segunda máscara de reposto así como do 

correspondente estoxo para gardala. 

 Gardarase a distancia de seguridade de 1,5 metros, tanto nos períodos de actividade 

lectiva, como na entrada e saída ao recinto escolar, así como nos tempos de descanso 

(recreos). É necesario aclarar neste punto, que podería darse o caso de non gardar esa 

distancia de metro e medio e espazos de tempo moi curtos, tales como ante a necesidade 

de atender a un alumno/a e/ou abrir e pechar xanelas para unha correcta ventilación da 

estancia por parte do profesorado. 

 O alumnado deberá proceder de forma ordenada  á desinfección de mans con xel 

hidroalcohólico tanto na entrada como na saída da aula. 

 No desenvolvemento da actividade lectiva evitarase, na medida do posible, a formación 

de grupos de alumnos/as. 

 A pesar de que xa era obrigatorio en cursos anteriores, este ano cobra aínda máis 

importancia se cabe a necesidade de que o alumnado de 1º e 2º da ESO traia os seus 

portátiles Edixgal cargados da casa. 

 En todos os cambios de clase, independentemente de que haxa que cambiar de aula ou 

non, o alumnado deberá permanecer no seu sitio. No caso de ser necesario un cambio de 

aula, o profesorado deberá finalizar a súa clase 5 minutos antes de xeito que se poida 

organizar  a saída ordenada e paulatina do alumnado. A forma de proceder nesta saída 

ven reflectido no seguinte punto. 

 Cando sexa necesario trasladarse de aula para levar a cabo sesións tales como Educación 

Física, Música, Tecnoloxía ou calquera outra materia que se teña que desenvolver 
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noutros espazos diferentes á aula de referencia, deberase esperar ao profesorado da 

materia que será o encargado de acompañalos de xeito que abandonen a aula 

ordenadamente e gardando sempre a distancia de seguridade en todo o desprazamento 

ata a nova aula. 

 A saída da aula farase ordenadamente por columnas de postos do alumnado, empezando 

sempre pola que estea máis próxima á porta. 

 Os postos escolares na aula de referencia serán persoais, debéndose manter ao longo de 

todo o curso, salvo que o profesorado titor (co acordo do equipo docente que imparte 

clase ao correspondente grupo) lle indique o contrario. 

Así mesmo, calquera cambio do posto escolar dun alumno na aula será comunicado 

cunha antelación mínima dunha semana aos membros do equipo COVID do centro. 

 O alumnado non poderá utilizar o armario nin os colgadoiros das aulas, tendo que gardar 

todo o seu material na mochila e/ou no espazo situado debaixo da súa mesa. A mochila 

permanecerá sempre debaixo da mesa persoal de cada alumno/a. 

 Nas aulas de desdobre, o alumnado ocupará tamén sempre o mesmo sitio, tendo que ser 

desinfectado (mesa e cadeira) tanto ao inicio como ao final da sesión (con independencia 

de que ese posto poida ser ocupado por un ou máis alumnos ou alumnas), para este fin, 

resérvanse os cinco últimos minutos da sesión, xa que podería ser usado por outro 

alumno/a na sesión seguinte. 

 As ventás, portas, persianas, dispositivos de funcionamento da iluminación, os 

proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo 

profesorado, e sempre coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 

 Realizarase unha ventilación das instalacións durante 15 minutos ao inicio da xornada e 

no recreo: 

 A ventilación ao inicio da xornada será realizada por un membro do equipo 

directivo de garda ao inicio da xornada con axuda do persoal subalterno. 

 A ventilación nos recreos correrá a cargo do profesorado que imparta clase na 

sesión previa ao recreo, encargándose de deixar a ventilar a aula correspondente 

ao finalizar a súa sesión. 

 Nas aulas nas que non se imparta clase na sesión previa ao recreo, o profesorado 

de garda deixará a ventilar estas aulas minutos antes de finalizar a 

correspondente sesión. 

 No suposto de que todo o profesorado de garda asignado á sesión previa ao 

recreo estea ocupado atendendo grupos de alumnos e alumnas, a supervisión da 
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ventilación das aulas mencionadas anteriormente correrá a cargo do equipo 

directivo. 

 Así mesmo, todas as aulas serán ventiladas nos 5 primeiros minutos de cada sesión, 

labor que deberá realizar o profesorado correspondente. 

 Co fin de evitar a recirculación de aire interior do centro educativo, é recomendable que 

as portas de acceso ás aulas permanezan pechadas en todo momento, agás no espazo de 

tempo necesario para que o alumnado entre ou saia da aula. 

 Estará terminantemente prohibido que o alumnado permaneza dentro da aula nos 

recreos, para proceder a unha correcta ventilación do espazo. 

 Sempre que sexa posible, e as condicións meteorolóxicas o permitan, as aulas manterán 

as ventás abertas, en caso contrario, serán ventiladas durante alo menos os cinco 

primeiros minutos de cada sesión, labor que deberá ser levada a cabo polo/a profesor/a 

correspondente, tendo que realizar o rexistro cubrindo a folla correspondente (ANEXO 

IV “Seguimento da ventilación de aula”). 

 Co fin de evitar a recirculación de aire interior do centro educativo, é recomendable que 

as portas de acceso ás aulas permanezan pechadas en todo momento, agás no espazo de 

tempo necesario para que o alumnado entre ou saia da aula. 

 Por norma xeral o alumnado non sairá á pizarra, aínda que no caso de que fose 

necesario, realizarase unha desinfección do rotulador a empregar, tanto previa como 

posterior, con xel hidroalcohólico. 

 A aprendizaxe das medidas hixiénico-sanitarias serán eixo vertebrador do proceso de 

ensinanza- aprendizaxe dada a transcendencia social que ten na situación actual na que 

nos atopamos. Incidirase en medidas tales como: Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o 

nariz cun pano de papel ou ben facelo contra a flexura do cóbado – Os panos 

desbotaranse nunha papeleira con tapa, así como todos aqueles obxectos con 

posibilidade de estar contaminados - Manter a distancia física recomendada tanto fóra 

como dentro da aula estable  - Uso correcto da máscara e de como poñela e sacala de 

xeito lúdico e manipulativo. 

 Dentro da aula e diariamente lembrarase, empregando a cartelería de aula, os seguintes 

aspectos ao alumnado: Importancia dunha boa ventilación - Evitar tocar os ollos, o nariz 

e a boca - Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, 

durante polo menos 40 segundos, ou con solucións hidroalcohólicas, durante polo menos 

20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse 

auga e xabón, tentando lavalas e/ou desinfectalas con xel alo menos 4-5 veces ao día. 
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Prestarase especial atención a esta tarefa nos primeiros días do curso polo seu carácter 

educativo. No caso do alumnado verificarase a realización unha vez sentados na aula.  

 Usaranse como dinámica habitual os dispensadores de solución hidroalcohólica situados 

na entrada e en nos espazos comúns. 

 Extremarase a orde no posto de traballo (profesorado) e nas mesas da aula (alumnado), 

realizando a limpeza e desinfección establecidas. O alumnado non compartirá material 

de  uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as. Nas aulas ou no propio pupitre 

empregarán o espazo diferenciado para o material de cada alumno de xeito que non 

permita ser manipulado por outros compañeiros. 

 De ser indispensable o seu uso, todo o material manipulativo de uso común 

desinfectaranse adecuadamente antes de ser empregados por outra persoa, gardando 

corentena de 24h se é o caso. 

 Empregarase o xabón e papel para secar as mans, nos espazos correspondentes coma o 

baño. 

 Esixirase tamén a todas as persoas (persoal do centro, familias e visitantes) da 

realización da hixiene de mans con verificación visual do seu correcto cumprimento. 

 Ante a ausencia dun profesor/a, todo aquel alumnado de 1º e 2º de Bacharelato poderá 

quedar traballando na aula ordinaria de referencia (sendo obrigatorio que un profesor de 

garda permaneza con eles), ou ben abandonar o centro ata a próxima sesión lectiva. En 

ningún caso poderán facer uso do resto de dependencias do centros (biblioteca, 

cafetería…) salvo causa xustificadas. 

 

9. CANLE DE COMUNICACIÓN PARA DAR A COÑECER AO EQUIPO COVID OS 

CASOS DE SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE, AS AUSENCIAS DE PERSOAL 

NON DOCENTE E PROFESORADO E PARA A COMUNICACIÓN DAS 

FAMILIAS CO EQUIPO COVID PARA COMUNICAR INCIDENCIAS E 

AUSENCIAS 

Tal e como se establece no Protocolo da Consellería no apartado 2A.3 “Se algunha persoa do 

núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo da Covid-19, o alumnado ou o 

persoal do centro que convivan coa persoa positiva non poderán acudir ao centro, en virtude 

de ser considerados contactos estreitos” Ademáis indícase que “os conviventes dunha persoa 

con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou profesional) que se encontre á espera do 

resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o 

resultado, pero non será necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto á 
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escola como ao seu posto de traballo”. 

Ante a aparición de sintomatoloxía no persoal non docente, profesorado e/ou alumnado, non se 

acudirá ao centro, debéndose poñer en contacto co seu centro de saúde e comunicar tal 

circunstancia ao centro educativo. 

Para dar a coñecer ao centro educativo unha ausencia motivada por calquera dos casos 

anteriores, empregaranse as seguintes canles de comunicación: 

 Telefonicamente mediante os teléfonos do centro: Fixo (881960101) – Móbiles 

(698148050 - 698148051) 

 Correo electrónico do centro: ies.cabo.ortegal@edu.xunta.gal 

As ausencias serán comunicadas á Xefa de Estudos e aos membros do Equipo Covid, sendo o 

coordinador do equipo o encargado, de selo caso, de actuar de interlocutor coa Administración 

empregando as canles habilitadas dende a Consellería. 

 AUSENCIAS PROFESORADO: Xefatura de Estudos levará o control das ausencias do 

profesorado derivadas da Covid, empregándose tamén unha folla de cálculo polo Equipo 

Covid para rexistrar esas ausencias e diferencialas do resto. 

O profesorado xustificará as ausencias derivadas da Covid empregando o ANEXO 

Declaración Responsable COVID (Persoal do centro). 

 AUSENCIAS ALUMNADO: O profesorado e os/as titores/as serán os que levarán o 

control das ausencias do alumnado, comunicándoas aos membros do equipo Covid que 

serán os encargados de realizar un rexistro mensual das mesmas noutra folla de cálculo 

que permita un rexistro interno do número de casos. 

Non será necesario ningún xustificante médico, bastará a comunicación dos pais – titores 

legais para xustificar este tipo de faltas. 

 

10. PROCEDEMENTO PARA O REXISTRO DE AUSENCIAS DO ALUMNADO E 

PERSOAL DO CENTRO  

Para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do número 

máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias derivadas da aplicación das medidas do 

punto anterior, consideraranse sempre xustificadas. 

No caso do persoal docente e non docente, o procedemento de xustificación de faltas de 

asistencia será o habitual establecido nas NOF. 

Ao rexistro xa habitual para as ausencias tanto do alumnado coma do profesorado, engadiremos 

outro específico por Covid-19 que permitirá diferenciar as faltas por dito motivo e axudará a 

activar as medidas necesarias en caso de confirmación dun caso. Empregaranse follas de cálculo 
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que serán xestionadas polo membro do equipo Covid, notificando os casos mensaulamente á 

Xefa de Estudos. 

  

11. PROCEDEMENTO DE INCIDENCIAS ÁS AUTORIDADES SANITARIAS E 

EDUCATIVAS 

Dende a Consellería de Educación habilítase unha canle informática, denominada “EduCovid”, 

específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos próximos dos casos 

confirmados. A información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade 

sanitaria e utilizarase para que a Central de Seguimento de Contactos alerte da existencia de 

casos positivos confirmados no centro. A canle informática subministrará de xeito seguro e con 

respecto á normativa de protección de datos os seguintes fluxos de información: 

 Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co centro educativo o 

antes posible, recomendase que o caso confirmado ou a persoa de referencia notifique o 

resultado positivo ao centro. Deste xeito, o Equipo Covid poderá comezar a recompilar a 

información necesaria para a identificación dos contactos estreitos. 

 Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun diagnostico 

confirmado de Covid-19 no centro de ensino, deberá pórse en contacto coa Central de 

seguimento de contactos (CSC) para identificar os contactos estreitos do ámbito 

educativo. Poderá facelo a través do número de teléfono específico para educación, 

habilitado de 9 a 22h todos os días da semana e que estará dispoñible en EduCovid, na 

Axuda da aplicación, así como tamén nos apartados Equipo e Centro médico. 

 Como ocorre con calquera outro caso confirmado de Covid, a CSC porase en contacto 

co caso confirmado ou coa persoa de referencia, para facilitarlle as indicacións de 

illamento, realizar a enquisa epidemiolóxica e identificar os contactos estreitos do 

ámbito persoal do caso. Durante esta enquisa epidemiolóxica identificase ao caso 

confirmado como estudante ou traballador dun centro de ensino. Deste xeito, unha vez 

localizado o centro, a CSC envía unha notificación ao Equipo Covid, a través da 

aplicación EduCovid solicitando os contactos estreitos do caso que se produciran no 

ámbito educativo. 

 Neste momento, se previamente non se fixo, o Equipo Covid deberá pórse en contacto 

coa CSC a través do número de teléfono dispoñible en EduCovid, na Axuda da 

aplicación, así como tamén nos apartados Equipo e Centro médico. 

 Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCovid, para o que 

identificará ao caso coa correspondente IdOrixe. Se a CSC atopa dificultades para 
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localizar ao caso no centro concreto, facilitaralle a IdOrixe ao Equipo Covid e pediralle 

que realice a súa carga en EduCovid. En ningún caso se notificarán contactos estreitos 

por medios diferentes a EduCovid. 

 O persoal da CSC axudará ao Equipo Covid a identificar e elaborar a listaxe de 

contactos estreitos do caso. Estes contactos estreitos poderán seleccionarse da “Rede de 

contactos” proposta por EduCovid, na que se inclúen compañeiros de clase, de comedor, 

de transporte, profesorado e outros (coma os recreos, etc...). 

 Existe a posibilidade de que algún contacto estreito do caso non se atope dentro desta 

rede de contactos, polo que o Equipo Covid deberao incorporar de forma manual. Unha 

vez definida a listaxe de contactos estreitos que precisan corentena, e tras ser acordada 

co persoal asignado da CSC, o Equipo Covid enviará a listaxe de contactos estreitos á 

CSC a través da aplicación EduCovid. No caso de que, conxuntamente coa CSC, non se 

identifiquen contactos estreitos no centro, premerase igualmente o botón “Notificar a 

Sanidade” sen seleccionar a ningunha persoa. Deste xeito, o estado do expediente pasará 

de “Petición de contactos” a “Contactos comunicados”, coa correspondente traza 

temporal. 

 No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á CSC que 

no centro existe unha persoa cun diagnostico confirmado de Covid-19, a CSC pode 

verificar esta información. 

En todo este proceso, esixirase extremar a confidencialidade profesional acerca da información 

da persoa diagnosticada da Covid. 

Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse, en todo momento, as instrucións 

da Autoridade Sanitaria. A CSC encargarase da vixilancia evolutiva das persoas identificadas 

como contactos. 

 

B. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

12. SITUACIÓN DOS PUPITRES 

Ver o ANEXO I “Distribución das aulas”. 

 

13. IDENTIFICACIÓN DE ESPAZOS PARA ASIGNAR OS GRUPOS 

Dado que as aulas da ESO son máis pequenas (50 metros cadrados aproximadamente), 

trasladáronse estas do 1º ao 2º andar a catros aulas destinadas outros anos a bacharelato e usos 

múltiples dada a súa maior amplitude (60 metros cadrados). Este cambio supuxo a necesidade 
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de trasladar e  habilitar as correspondentes aulas Edixgal de 1º e 2º da ESO previa consulta coa 

Inspección Educativa e co servizo Abalar. 

Os cursos de bacharelato trasladáronse ao 1º piso onde estaban situadas as aulas de secundaria, e 

dado que o número de alumnos en 1º de bacharelato (30) e en 2º de Bacharelato (23) non 

permitía manter nelas a distancia de seguridade de 1,5 metros en ningunha das aulas, 

desdobráronse nas materias comúns. 

 

14. MEDIDAS PARA OS USO DE ESPAZOS DE PT, DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN OU AULAS ESPECIAIS DO CENTRO  

De forma xeral, as medidas neste tipo de aulas serán similares ás que reflicten no punto 8 deste 

documento: emprego de máscara, desinfección de mans con xel hidroalcohólico tanto na entrada 

como na saída, desinfección de todo aquel material que necesariamente teña que ser compartido, 

ventilación habitual alo menos durante os 15 primeiros minutos da sesión, limpeza e 

desinfección dos postos escolares antes do remate da sesión. 

O local do Departamento de Orientación é moi estreito non podendo respectar a distancia de 

1,5m entre a mesa do despacho e as cadeiras onde se sentan alumnos ou pais. O mesmo pasa na 

mesa de reunións. De ser necesaria algunha entrevista habería que empregar máscara FFP2 por 

parte do orientador e máscara cirúrxica ou FFP2 a outra persoa. Non poderán celebrarse 

reunións de máis de dúas persoas en dito local e os contactos desenvolveranse preferiblemente 

por vía telefónica ou informática. Asemade, restrinxirase o máximo posible o emprego de test 

ou probas manipulativas. 

Cabe tamén destacar medidas especiais para aulas tales como: aula de música, aula de 

Tecnoloxía, aula de Debuxo, aulas de Informática, pavillón deportivo, e que virán reflectidas no 

apartado K deste documento. 

 

15. TITORÍAS COAS FAMILIAS 

As titorías coas familias realizaranse preferentemente a través das seguintes canles: 

 De xeito telemático empregando a aplicación CISCO WEBEX. 

 Telefonicamente. 

 Envío de mensaxes a través de Abalar Móbil. 

Porén cando a xuízo do titor/a ou da dirección do centro sexa preciso a titoría presencial, 

realizarase esta coas debidas medidas de protección. 

O procedemento para concertar unha cita telefónica ou telemática co profesorado titor ou ben 

con calquera outro profesor do grupo será o que segue: 
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 Solicitarase cita previa con suficiente antelación a través do correo electrónico do centro: 

ies.cabo.ortegal@edu.xunta.es, sinalando na mensaxe con que profesor/a se desexa 

concertar cita. No caso de non poder facelo mediante correo electrónico poderase 

realizar chamando ao teléfono do centro. 

 En caso de desexar tratar temas concretos dalgunha materia en particular, a cita é 

recomendable solicitala co profesor/a de dita materia. 

 O/A titor/a porase en contacto coa familia á maior brevidade posible para poder 

concretar a cita o día e a hora da cita, que como se indicou anteriormente será non 

presencial salvo que o profesor/a en cuestión determine o contrario. 

No caso de desexar concertar cita con algún membro do equipo directivo ou co Orientador do 

centro, o procedemento será similar ao descrito anteriormente. Se estes docentes o considerasen 

oportuno, as posibles reunións presenciais poderíanse levar a cabo nos propios despachos, en 

caso contrarío serían na aula ANPA tal e como se indicou anteriormente. 

 

Tal e como se indicou anteriormente, sempre que o profesorado e/ou o Equipo Directivo así o 

solicite, poderanse levar a cabo reunións presenciais atendendo ás condicións de seguridade cos 

seguintes criterios: 

 Para desenvolver a reunión utilizarase o espazo habilitado situado na sala da ANPA 

enfronte á sala de profesores. 

 As posibles reunións presenciais serán dentro do horario lectivo e soamente poderá 

acudir un membro da familia, nunca podendo coincidir coa entrada ou saída de 

alumnado, nin cos tempos de recreo. 

 Será obrigatorio o uso da máscara en todo momento, realizarase a pertinente 

desinfección de mans tanto á entrada como á saída da reunión, e levaranse a cabo as 

pertinentes ventilacións da sala antes de despois  do encontro. 

 

16. CANLES DE INFORMACIÓN COAS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO 

CENTRO 

A canle de comunicación do IES Cabo Ortegal coas familias realizarase do xeito habitual nos 

últimos anos, reforzando, dadas as circunstancias, a comunicación por medios dixitais. 

 A Web do centro será o portal no que se colgue toda a información de relevancia. 

 Empregarase o servizo de mensaxería Abalar móbil para difundir calquera noticia ou 

notificación de interese, podéndose utilizar tamén o correo electrónico, garantindo así 

unha óptima difusión entre as familias. 
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 A información con provedores xa se realiza de xeito habitual por correo electrónico ou 

teléfono, polo que seguiremos a utilizar estas vías. Non poderá acceder ao centro ningún 

provedor ou comercial sen ter concertado previamente cita previa coa Secretaria do 

centro. 

 

17. USO DA MÁSCARA NO CENTRO 

Tal e como se indica no Protocolo da Consellería e como se vai remarcando ao longo deste Plan, 

o uso da máscara no centro será obrigatorio en todo momento, e adecuarase á normativa 

existente recollida no protocolo da Consellería de Sanidade. 

É necesaria remarcar a importancia que terá para toda a comunidade educativa cumprir coa 

tipoloxía marcada (cirúrxicas, hixiénicas, homologadas, reutilizables...), e dispoñer sempre dun 

remanente de máscaras. 

O centro porá a disposición de todos os membros, máscaras cirúrxicas para cubrir calquera caso 

de necesidade ou imprevisto. 

Destácase neste punto a importancia tamén que ten o exemplo do profesorado como referente 

para os alumnos e alumnas do uso da máscara en todo momento. 

 

18. INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

A información e difusión do plan levarase a cabo a través da páxina web do centro. 

Contactarase tamén co concello de Cariño a través do seu representante no Consello Escolar e 

coa ANPA Beiramar para informalos a cerca deste Plan e que poidan así axudar tamén á 

difusión do mesmo. 

Este Plan será tamén comentado e difundido nas sesións de Claustro e Consello Escolar de 

inicio de curso. 

Elaborarase un breve resumo cos aspectos máis destacados tanto para alumnado como para 

familias, dispoñible na páxina web do centro, enviado por correo electrónico ás familias, e 

difundido entre o alumnado nas sesións de titoría. 

Así mesmo buscarase o compromiso para a cooperación das familias na realización da 

autoenquisa diaria da Covid-19 segundo o modelo do Anexo I das instrucións da Consellería. 
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C. MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

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

MOBILIARIO A LIMPAR DE XEITO FRECUENTE 

O IES Cabo Ortegal ten dúas limpadoras a xornada completa e unha a media xornada. 

Unha das dúas limpadoras a tempo completo fará labores de limpeza en quenda de mañá e tarde. 

As labores principais a realizar na mañá serán: 

 Limpeza e desinfección de baños (profesorado e alumnado) dúas veces ao longo da 

xornada lectiva da mañá e unha na da tarde. 

 Limpeza e desinfección de zonas sensibles de uso frecuente: pomos das portas, mesas, 

pasamáns, mostradores... así como desinfección da sala de profesores, biblioteca e 

lugares de uso compartido. 

 Revisión e limpeza, de ser necesario, das papeleiras de pedal. 

As labores principais a realizar na tarde serán: 

 Limpeza e desinfección de todas as aulas (mesas, cadeiras, chan, pomos, ventás...) e 

zonas de uso común. 

 Limpeza e desinfección de zonas sensibles de uso frecuente: pomos das portas, mesas, 

pasamáns, corredores... 

 Limpeza e desinfección dos despachos. 

 Limpeza e desinfección da sala de profesores. 

 Limpeza e desinfección dos diferentes departamentos. 

 Revisión e limpeza das papeleiras de pedal. 

 

20. DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA 

A distribución horaria das limpadoras será a que segue: 

 Limpadora de xornada completa partida: 

 Luns a xoves: de 10:00 h a 13:00 h en horario de mañá, e de 14:30 a 18:00 en 

horario de tarde. 

 Venres: de 10:00 h a 15:30 h. 

 Limpadora de xornada completa tarde: 

 Luns a xoves: de 14:00 h a 20:30 h. 

 Venres: de 13:00 h a 18:30 h. 
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 Limpadora de media xornada tarde: 

 Luns: de 15:00 h a 18:15 horas. 

 Martes a xoves: de 14:00 h a 17:15 h. 

 Venres: de 14:00 h a 16:45 h. 

 

21. MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE 

LIMPEZA 

Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de proteccións aconsellados para levar a 

cabo a súa labor de forma segura. Utilizaranse luvas e máscara, aconsellándose tamén o 

emprego de elementos de protección ocular, tales como lentes ou pantalla. 

Cada limpadora terá o seu propio carro con utensilios de limpeza. 

Poderanse empregar  distintivos visuais para poder indicar a presenza do persoal de limpeza na 

dependencia que estea a ser desinfectada, debéndose esperar a que remate a súa labor para poder 

facer uso da mesma. 

 

22. CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 

Todas os baños disporán dunha folla visible para todos os usuarios segundo o ANEXO II 

“Cadro control limpeza dos aseos” onde o persoal de limpeza anotará o día e hora da limpeza e 

desinfección do aseo.  

Ditas follas de control serán custodiadas polo membro correspondente do equipo Covid e postas 

en coñecemento da Secretaria do centro. 

 

23. MODELO DE CHECKLIST PARA ANOTAR AS VENTILACIÓNS DAS AULAS  

Dada a importancia da ventilación nas instalacións do centro, deberase realizar esta tarefa de 

forma habitual. Para levalo a cabo, seguiranse as recomendacións da Consellería que figuran no 

Anexo “Recomendacións sobre a ventilación nos centros educativos”. 

A primeira ventilación do día corresponderalle a un membro do equipo directivo e/ou a un dos 

conserxes, e que certificará o profesorado de primeira hora. 

As ventilacións nas sesións lectivas ao longo da xornada serán responsabilidade do 

profesorado de cada hora, e o de final da mañá da limpadora en xornada de tarde. 

Durante o recreo, a ventilación terase en conta que: 

 A ventilación nos recreos correrá a cargo do profesorado que imparta clase na sesión 

previa ao recreo, encargándose de deixar a ventilar a aula correspondente ao finalizar a 
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súa sesión. 

 Nas aulas nas que non se imparta clase na sesión previa ao recreo, o profesorado de 

garda deixará a ventilar estas aulas minutos antes de finalizar a correspondente sesión. 

 No suposto de que todo o profesorado de garda asignado á sesión previa ao recreo estea 

ocupado atendendo grupos de alumnos e alumnas, a supervisión da ventilación das aulas 

mencionadas anteriormente correrá a cargo do equipo directivo. 

Para un correcto seguimento das ventilacións realizadas, todas as aulas disporán encima da mesa 

do profesor unha folla segundo o ANEXO IV “Checklist ventilacións das aulas”, onde o persoal 

encargado (equipo directivo, profesorado, subalterno, limpadora) anotará o día, hora e duración 

da ventilación, coa indicación do nome da persoa que realiza dita ventilación. 

Ditas follas de rexistro serán custodiadas polo membro correspondente do equipo Covid e 

postas en coñecemento da Secretaria do centro. 

 

24. DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DOS RESIDUOS  

En todos os espazos do centro haberá unha papeleira con tapa de pedal no que se desbotarán 

todos aqueles elementos de hixiene persoal tales como, panos desbotables, máscaras, luvas... 

Estas papeleiras específicas de pedal permitirán distinguir e xestionar correctamente ditos 

residuos, evitando así riscos ao persoal de limpeza e/ou a todo o persoal do centro. 

Todas as bolsas serán finalmente depositadas no contedor específico para a súa xestión por parte 

do persoal de limpeza do Concello. 

 

D. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

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

Será a Secretaria do IES Cabo Ortegal a encargada de xestionar e inventariar todo o material de 

protección que dispón o centro. Para tal labor contará coa axuda dos membros do equipo Covid, 

que informarán, de selo caso, da necesidade de reposición de dito material. 

Para xestionar correctamente este inventario, crearase un folla de cálculo denominada 

“Inventario de material Covid”, na que se reflectirá o tipo de material, data, número de factura, 

cantidade, entidade que o subministra e o custo. 

 

26. DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE 

PROTECCIÓN 

O centro garantirá a existencia de máscaras suficientes para atender todas aquelas necesidades 
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que puidesen xurdir. Haberá sempre unha dotación delas na entrada do centro. 

Así mesmo, disporase en todas as estancias de dispensadores de xel hidroalcohólico, ben sexan 

botellas dispensadoras de 500 ml como pulsadores de parede situados en cada unha das aulas do 

centro. 

Serán os membros do equipo Covid os encargados de facer unha recompilación do material de 

protección que fose necesario mercar. Para tal fin cubrirase unha táboa na que se indique o tipo 

de material, cantidade e o espazo para o cal é necesario, dando traslado de dita información á 

Secretaria do centro para que proceda a realizar a compra e ao seu posterior rexistro no 

inventario.  

 

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

REPOSICIÓN. 

Ao inicio de curso farase entrega ao profesorado dunha dotación de material de hixiene, 

composto por: máscaras, panos desbotables, botella pulverizadora con solución desinfectante e 

xel hidroalcohólico para o seu uso individual. Este material será entregado pola Secretaria do 

centro, quedando constancia mediante sinatura da recepción do mesmo. 

Tal e como se comentou en puntos anteriores, en cada aula existirá un dispensador de xel 

hidroalcohólico para a desinfección de mans e un difusor para a limpeza e desinfección de 

mesas, cadeiras, teclados, panos desbotables e outro utensilios. Será o persoal de limpeza o 

encargado de revisar e realizar as reposicións de xel, e comunicar á Secretaria ou a algún dos 

membros do equipo Covid da necesidade da adquisición do mesmo. 

O resto de material, será revisado e reposto polo membros do equipo Covid, contando coa axuda 

do persoal subalterno para a distribución e/ou reposición. 

 

E. XESTIÓN DOS GROMOS 

 

28. MEDIDAS PARA A XESTIÓN DOS GROMOS 

Tal e como se reflicte no punto 7 das instrucións da Consellería, as principais medidas e 

directrices a seguir no caso de aparición dun gromo serán: 

 Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por 

diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto 

estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco 

acudirán ao centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 
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 Diante dun suposto no que un alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver 

síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo as medidas de prevención e 

control levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao documento técnico seguirase 

o seguinte protocolo: 

 Contactarase cun membro do Equipo Covid, ou membro suplente. 

 O/A alumno/a levarase a un espazo separado de uso individual (Espazo de 

illamento). 

 Colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á 

persoa que quede ao seu coidado). 

 Contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. 

 Unha persoa da familia acudirá con urxencia ao centro a recoller ao/á alumno/a. 

 Un membro da familia chamará ao seu centro de saúde de Atención Primaria 

para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as 

súas instrucións. 

 En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase 

ao 061. 

 No caso de que sexa un traballador/a do centro educativo a que teña a sospeita de que 

comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo, deberá 

abandonar o centro protexido por máscara cirúrxica, poñerse en contacto co seu centro 

de saúde, e seguir as instrucións do mesmo ata que a súa situación médica sexa valorada 

por un profesional sanitario. De confirmarse o positivo, o coordinador do equipo Covid 

do centro escolar comunicarao ao equipo Covid-escola do centro de saúde de referencia. 

As medidas de prevención e control neste suposto levaranse tamén a cabo por parte do 

SERGAS. 

 No suposto da aparición dun caso confirmado da Covid nun centro educativo tanto sexa 

do alumnado, profesorado ou persoal do centro, o Sergas abrirá un expediente na 

aplicación EduCovid, e a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 incluirá 

nela a información solicitada do eventual afectado/a; os que teñan a consideración de 

contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como 

de quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro educativo. A 

aplicación xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se 

encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Cando o 

fluxo de información proceda da autoridade sanitaria incorporarase a mesma 

información. 
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 No suposto en que o centro fose coñecedor dun caso confirmado da Covid e non saltase 

o expediente na aplicación Covid, o coordinador do Equipo informará ao CSC e á 

Inspección Educativa. 

Fora do horario no que o CSC se atopa operativo chamarase ao teléfono do Servizo 

Epidemiolóxico 649829090. 

 A familia dun alumno ou alumna con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha 

consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dunha 

proba diagnóstica. Se non houbese cita para ese mesmo día, acudirá ao PAC para a 

valoración polo médico de atención primaria. 

 Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da 

Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha 

parte dun centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto 

da forma habitual en función do número de contactos identificados en cada gromo. 

 A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación, a través do Grupo 

de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará en cada caso o número de 

persoal e alumnado afectado e a duración das medidas de corentena o que se comunicará 

ao equipo COVID do centro para a súa comunicación á comunidade educativa, sen 

prexuízo da información que sexa facilitada pola autoridade sanitaria. 

 A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche 

dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade. 

 As persoas que teñan diagnóstico confirmado terán obriga de illamento durante 10 días. 

As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico 

confirmado deberán permanecer en corentena ata que obteñan o resultado negativo da 

PCR que se solicitará transcorridos 10 días do último contacto co caso confirmado. Se, 

polo motivo que fose, pasan 14 días do último contacto co caso confirmado e non se 

realiza a PCR, a corentena finalizará igualmente. O restante alumnado da aula que non 

teña a consideración de contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial á 

aula. Aos contactos estreitos realizaráselles unha proba de Covid nun prazo non superior 

a 48 horas para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por Covid-19. 

 A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de 

Continxencia ante peches aprobado pola Resolución conxunta, do 2 de novembro de 

2020, da Secretaría Xeral Técnica e da Secretaría Xeral de Educación e Formación 

Profesional pola que se aproba o Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros 

educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario sostidos con 
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fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021, que 

desenvolve as medidas previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. 

Os centros deberán incorporar a sistemática prevista no plan de continxencia, naquelas 

cuestións que son da súa responsabilidade, ao seu propio Plan de Continxencia. 

 

29. RESPONSABLES DAS COMUNICACIÓNS DAS INCIDENCIAS Á AUTORIDADE 

SANITARIA E EDUCATIVA 

O responsable de realizar estas comunicacións será o director do IES Cabo Ortegal, que ostenta 

tamén o cargo de coordinador do Equipo Covid. No caso de ausencia, a responsabilidade destas 

comunicacións recaerá na Vicedirectora do centro e suplente do coordinador Covid. 

 

F. XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE 

VULNERABILIDADE 

 

30. SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE E PROCEDEMENTO DE SOLICITUDES  

Tal e como figura no punto 9 do Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros 

de ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021, 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.  

O persoal docente e non docente deberá permanecer no seu posto de traballo ata que se 

determine, se é o caso, que se trata de persoal especialmente sensible e que non poida ser 

protexido no seu posto de traballo mediante as medidas establecidas neste protocolo ou ata que 

se atope, se fose o caso, nunha situación de incapacidade temporal. 

No Anexo II do protocolo da Consellería  recóllense os distintos escenarios que se poden dar co 

persoal incluído como grupo vulnerable e indícanse, de ser o caso, as adaptacións de tarefas que 

a Consellería deberá realizar para que poida seguir desempeñando o seu posto de traballo. 

Así, cando algún/algunha empregado/a público considera necesaria a avaliación da súa saúde en 

relación a COVID-19, actuarase como a continuación se indica: 

1º) A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá 

dirixir a súa solicitude á dirección do centro educativo onde presta os seus servizos, na 

que exprese que concorren as causas para considerar o/a traballador/a como grupo 
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vulnerable e susceptible de ser considerado persoal sensible (Anexo III do protocolo da 

Consellería). Esta documentación poderá entregarse de xeito presencial ou ben enviala 

ao correo electrónico do centro: ies.cabo.ortegal@edu.xunta.gal. 

2º) A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se 

indiquen as tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación 

das medidas de protección existentes (Anexo IV do protocolo da Consellería). 

3º) Unha vez revisada e rexistrada a comunicación, a dirección do centro educativo remitirá 

cada día en que existan solicitudes unha relación das peticións de valoración da 

sensibilidade do/a traballador/a e do posto, xunto cos informes emitidos, á Inspección 

Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación da provincia da 

Coruña. 

4º) A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante 

correo electrónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que 

resulte procedente para resolver a adaptación do posto de traballo ou a declaración de 

persoal como sensible. Coa análise da devandita documentación e da relativa aos 

posibles riscos existentes no centro de traballo da persoa solicitante, o facultativo emitirá 

informe. 

5º) Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a obriga de 

acudir presencialmente ao centro. 

6º) Se procedese, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación 

“persoalcentros” reflectindo no apartado “observacións” a casuística. 

 

G. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

 

31. HORARIO DE ENTRADAS E SAÍDAS ESCALONADAS 

Tentando cumprir as instrucións ás que se refire o punto 11 do Protocolo da Consellería, 

realízase a seguinte proposta de horarios na entrada e saída que terán como obxectivo evitar 

aglomeracións de alumnado e garantir as medidas de distanciamento físico e persoal. 

O éxito desta medidas vai depender do cumprimento estrito dos horarios establecidos tanto 

polas familias e alumnado, como polo profesorado implicado. 

Tendo en consideración as seguintes portas de entrada-saída: a porta principal (PORTA 1),  a 

porta de acceso ao aparcamento (PORTA 2) e a porta lateral fronte ao pavillón deportivo 

(PORTA 3), os  horarios establecidos nun principio serán: 

 HORARIOS DE ENTRADA 



Plan de adaptación á situación Covid-19                                                                           IES Cabo Ortegal  

27 

O alumnado deberá acceder ao centro con máscara, deberá desinfectar as mans co xel 

dispoñible na entrada e dirixirse á súa aula ordinaria de referencia gardando sempre a 

distancia de seguridade interpersoal. Haberá un profesor/a entre o exterior e a planta 

baixa do edificio, outro na primeira planta e un membro do equipo directivo no segundo 

andar para garantir o cumprimento das normas e dos seguintes horarios establecidos: 

 Entrada de alumnado transportado: Entre as 8:15 h – 8:20 h (PORTA 2) 

Este alumnado entrará directamente á súa aula de referencia, con independencia 

do curso ao que pertenza. 

 Entrada do alumnado de 1º e 2º da ESO: Entre as 8:20 h – 8:25 h (PORTA 1) 

 Entrada do alumnado de 3º e 4º da ESO: Entre as 8:25 h – 8:30 h (PORTA 3) 

 Entrada do alumnado de 1º e 2º Bacharelato: Entre as 8:30 h – 8:35 h (PORTA 1) 

 Entrada do alumnado do Ciclo: Entre as 16:00 h – 16:05 h (PORTA 1) 

 HORARIOS DE SAÍDA 

No referente á saída do alumnado indicar que haberá un membro do equipo directivo 

entre o primeiro e segundo andar e un profesor/a da garda de última hora na planta 

baixa. Deberanse tentar que todo o alumnado teña recollido o seu posto de traballo e 

preparado para saír á seguintes horas indicadas: 

 Saída do alumnado de 1º da ESO: Ás 13:50 h (PORTA 1) 

 Saída do alumnado de 2º da ESO: Ás 13:52 h (PORTA 1) 

 Saída do alumnado de 3º da ESO: Ás 13:54 h (PORTA 3) 

 Saída do alumnado de 4º da ESO: Ás 13:56 h (PORTA 3) 

 Saída do alumnado de 1º Bacharelato: Ás 13:58 h (PORTA 1) 

 Saída do alumnado de 2º Bacharelato: Ás 14:00 h (PORTA 1) 

 Saída do alumnado do Ciclo: Ás 20:25 horas (PORTA 1) 

(*) O alumnado usuario do transporte escolar sairá pola PORTA 2 independentemente do 

curso. 

As entradas e saídas na tarde do luns virán escalonadas do mesmo xeito, variando tan so, como 

é lóxico, as horas, é dicir, o escalonado de entrada comezaría á 15:45 e remataría ás 16:05, e o 

escalonado de saída comezaría ás 17:30 e remataría ás 17:40. 

O escalonamento nas saídas e entradas do recreo virán reflectidas no apartado L deste Plan. 

Recordar que ningunha persoa diferente do alumnado e do persoal do centro poderá entrar nas 

instalacións no momento das entradas e saídas anteriormente previstas. 

 

 



Plan de adaptación á situación Covid-19                                                                           IES Cabo Ortegal  

28 

32. PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA. ORGANIZACIÓN E CIRCULACIÓNS NO 

CENTRO EDUCATIVO 

Tal e como se indicou no punto anterior, o centro dispón unicamente de tres accesos 

diferenciados: a porta principal (PORTA 1),  a porta de acceso ao aparcamento (PORTA 2) e a 

porta lateral fronte ao pavillón deportivo (PORTA 3). 

A organización das entradas e saídas de cada un dos grupos pola porta correspondente xa figura 

no punto anterior. Ver Anexo II “Planos edificio” onde figuran as portas de acceso e os sentidos 

de circulación. 

Teranse en conta tamén as seguintes consideracións: 

 O alumnado deberá gardar en todo momento a distancia de seguridade interpersoal de 

metro e medio no momento da circulación polo centro. 

 No momento da entrada deberá dirixirse á súa aula ordinaria de referencia e ocupar o seu 

asento asignado, non podendo quedarse nos corredores, nin entrar nos aseos ou demais 

dependencias salvo causa xustificada. 

 Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións nas diferentes 

portas de saída, polo que deberán dirixirse directamente ao recinto exterior ou autobús 

no caso do alumnado transportado. 

 Nos corredores estará habilitado na marxe dereita e na marxe esquerda un único sentido, 

facilitando así o mantemento da distancia de seguridade. Esta circunstancia estará 

debidamente sinalizada con frechas no chan (ver Anexo II “Planos edificio”). 

 Na entrada e saída da aula, e nos momentos de retorno do recreo, o profesorado velará 

pola orde dos movementos e fluxos do alumnado seguindo as quendas dos horarios 

establecidos. 

 O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída velará porque o 

material estea recollido e desinfectado polo alumnado, e o alumnado preparado para saír 

ordenadamente e respectando a distancia de seguridade no horario establecido de xeito 

que se eviten demoras. Aconséllase deixar os cinco últimos minutas da sesión para tal 

fin. 

 Nos movementos verticais, o uso do elevador quedará limitado a aquelas persoas que o 

precisen por motivos de mobilidade. Limitarase o seu uso a una única persoa por viaxe, 

debendo usar máscara en todo momento. 

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

administrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a 

entrada dos proxenitores no centro educativo. De ser necesario haberá horarios 
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específicos para a atención das familias non coincidentes con horarios de entrada e saída, 

nin con intercambios de clase ou recreos. 

 

33. CARTELERÍA E SINALÉCTICA 

O centro disporá de cartelería informativa nas zonas de acceso, corredores, aulas e espazos 

comúns que advirta sobre a distancia de seguridade, sintomatoloxía da Covid-19 e medidas de 

hixiene social e individual. 

Reservaranse os espazos máis visibles que primen por riba de calquera outra cartelería: xusto a 

dispensadores de xel, nos lavabos, nas entradas ao edificio, nos taboleiros dos corredores… 

A información que figure na mesma será a xeral relacionada coa covid e coas medidas de 

seguridade básicas, utilizando para tal fin a cartelería facilitada pola Consellería, así como 

carteis de elaboración propia. 

Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sinalando o sentido 

da circulación. 

Nos aseos haberá cartelería recordando o lavado de mans e a técnica correcta dese 

procedemento. 

 

34. DETERMINACIÓNS SOBRE A ENTRADA E SAÍDA DO ALUMNADO 

TRANSPORTADO 

Tal e como se reflicte no punto 31 deste documento, o alumnado transportado realizará a súa 

entrada pola porta de acceso ao aparcamento entre as 8:15 h e as 8:20 h, debendo dirixirse 

inmediatamente á súa aula ordinaria de referencia e ocupar o posto asignado na mesma. 

No momento da saída, e dado que esta se realiza de forma escalonada por cursos, o alumnado 

usuario do transporte escolar deberá saír á hora fixada pola porta asignada, dirixíndose sen 

realizar paradas e mantendo a distancia de seguridade ao autobús correspondente. 

 

35. ASIGNACIÓN DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA 

 ENTRADAS (3 docentes en total) 

 1 profesor/a no recinto exterior (para recibir ao alumnado) e na planta baixa para 

indicarlles que suban ás súas aulas de referencia. 

 1 profesor/a na 1ª planta. 

 1 profesor/a membro do equipo directivo na 2ª planta. 

 RECREOS (3 docentes en total e un suplente) 
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 1 profesor/a en cada unha das tres zonas habilitades para cada un dos diferentes 

cursos (ver punto 52 deste Plan). 

 Será ademais cada docente que estea a impartir clase na hora previa ao recreo, o 

encargado de acompañalos ata o espazo habilitado no centro para o 

correspondente curso. 

 SAÍDAS 

 O profesorado que está impartindo docencia nesta última hora será o encargado 

de baixar co alumnado de xeito ordenado e gardando as distancias de seguridade. 

 1 profesor/a membro do equipo directivo entre o primeiro e o segundo andar que 

permitirá xestionar unha correcta saída escalonada dos diferentes cursos. 

 1 profesor/a que estea de garda á última hora na planta baixa, e que axilizará a 

saída do alumnado pola diferentes portas, garantindo que garden a distancia e 

evitando que se formen aglomeracións. 

OBSERVACIÓNS: É necesario indicar neste apartado que, dada a importancia que ten a labor 

deste profesorado para unha correcta xestión das entradas, saídas e os recreos, no caso que un 

dos profesores/as asignados ás gardas de recreo non estea, o seu posto será ocupado por un 

membro dispoñible do Equipo Directivo. Se isto non fose posible, ou faltasen máis docentes 

asignados á garda, o seu posto deberá ser ocupado por outro docente que se atope no centro 

designado por Xefatura de Estudos (neste caso levarase rexistro do profesorado que faga esta 

labor para non sobrecargar sempre aos mesmos docentes). 

Isto último tamén será aplicable para as entradas e saídas do alumnado. 

 

36. TRAMITES NO CENTRO 

Para a realización de trámites administrativos no centro, dadas as circunstancias actuais, 

disporemos dun horario algo máis limitado, dado que non se poderá coincidir cos momentos 

libres do alumnado, nin coas entradas e saídas do mesmo. 

Recoméndase así que previa cita telefónica ou mediante o correo electrónico do centro, se 

solicite cita previa e se indique a documentación ou trámite que se necesita realizar. 

De todas formas, indicar que as horas de atención para realizar calquera trámite do centro serán 

preferentemente entre as 9:00 h e as 10:45 h, e entre as 12:30 h e as 13:30 h. 
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H. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPA 

 

37. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FÓRA DA XORNADA LECTIVA  

Non se realizarán actividades extraescolares fóra da xornada lectiva, debido á dificultade para 

garantir o cumprimento das medidas do protocolo. No caso de que finalmente se leven a cabo, 

recolleranse os aspectos que regulen o desenvolvemento das mesmas variando este punto do 

Plan. 

 

38. DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DA ANPA E O CONSELLO 

ESCOLAR 

Con respecto ás reunións da ANPA teranse en conta as seguintes consideracións:  

 As reunión xerais da ANPA celebraranse preferentemente por medios telemáticos 

evitando en todo caso a xuntanzas que supoñan un número levado de persoas. 

 No caso de necesidade de facela de xeito presencial, estas terían lugar na sala de reunión 

da ANPA situada fronte á sala de profesores, que conta cun aforo máximo de 8 persoas 

garantindo una distancia entre postos de alo menos metro de medio. En caso de 

empregarse este espazo deberá ser desinfectado todo o material empregado: mesas, 

cadeiras e material empregado polos asistentes antes de abandonar a aula. 

 Se algún membro da ANPA necesitase reunirse co equipo directivo, estas reunións 

estarían limitadas a un máximo de dous representantes da ANPA e dous do Equipo 

directivo, celebraríanse tamén no local da ANPA previa solicitude ven por correo 

electrónico ben mediante chamada telefónica ao Director do centro. Do mesmo xeito 

dito espazo deberá ser desinfectado ao rematar a reunión. 

Con respecto ás reunións de Consello Escolar teranse en conta as seguintes consideracións:  

 Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático, utilizando a 

aplicación CISCO WEBEX. 

 Dado que o Consello Escolar está composto por un total de 14 membros, cando sexa 

necesario realizar una reunión presencial e sempre que a situación epidemiolóxica o 

permita, esta levarase a cabo na sala de profesores xa que o seu aforo reúne as 

condicións para ter una correcta ventilación e un distanciamento de seguridade de alo 

menos metro e medio. 

 As convocatorias serán enviadas unicamente de xeito telemático a través do correo 

electrónico. 
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39. PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS 

FAMILIAS 

TITORÍAS E REUNIÓNS COAS FAMILIAS 

 Todo o profesorado dispón no seu horario unha hora de atención ás familias do seu 

alumnado. Dito horario será dado a coñecer ao inicio de curso para que aquelas familias 

que o soliciten poidan solicitar cita para recadar toda aquela información a cerca da 

educación dos seus fillos/as. 

 Nestas reunións de titoría priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. 

 O procedemento para solicitar cita previa ven indicado no punto 15 deste plan. 

Recórdase realizar a solicitude suficiente antelación para poder organizalas 

correctamente. 

 En caso de o profesorado e/ou o Equipo Directivo convoque reunións presenciais coas 

familias, estas realizaranse no local da ANPA situado fronte a sala de profesores, 

debéndose seguir as medidas hixiénicas recomendadas tales como hixiene de mans ao 

entrar no centro e na aula, emprego de máscara e distancia mínima interpersoal de 1,5 

metros. 

 No caso de levarse a cabo unha reunión presencial, non se empregará ningún material 

compartido nin se entregarán fotocopias de documentos. Se fose necesario a revisión 

dunha proba escrita deberase solicitar previamente para poder ter unha copia e evitar a 

manipulación conxunta de documentos. 

 Poderíanse prever reunións coas familias ao inicio de curso, dada a importancia que ten 

todas as novidades reflectidas neste protocolo. Estas reunións irán detalladas no PLAN 

DE ACOLLIDA, limitaranse a unha soa persoa por familia tendo lugar, de selo caso, no 

ximnasio do centro para garantir sen problemas a distancia interpersoal. 

COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS 

 Para realizar comunicacións xerais, convocatorias de reunións e subministrar 

informacións ás familias empregaranse unicamente as canles telemáticas habituais:  

páxina web do centro, abalar móbil, correo electrónico, axendo do alumnado e/ou 

chamada telefónica. 

 

40. NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS 

Debido á organización en grupos de convivencia estable, e á necesidade de cumprir coas 

medidas hixiénicas e de seguridade entre todo o alumnado do centro, este curso académico 

2020-2021 non se celebrarán actividades e celebracións do centro que implicaban á maioría do 
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alumnado. Polo tanto, salvo que as condicións sanitarias o permitisen, non se celebrará o 

festival de Nadal, Magosto, Samaín, Entroido, Acto de graduación de 2º de Bacharelato e 

andaina final de curso. 

Si poderanse levar a cabo celebracións dun xeito diferente e de menos afluencia, 

correspondéndolle aos diferentes equipo docentes a organización das mesmas, pero sempre 

tendo en conta as seguintes premisas: 

 Uso obrigatorio de máscara e hixiene de mans. 

 Evitar as mesturas do alumnado de diferentes cursos. 

 Se o tempo o permite levaranse a cabo ao aire libre. En caso contrario deberán realizar 

nun espazo pechado o suficientemente amplo para garantir a distancia de seguridade. 

 No caso de realizarse dentro do propio centro, poderanse levar a cabo sempre que a 

actividade respecte o aforo e se respecten as medidas de hixiene e ventilación. 

 Realizar labores de limpeza e desinfección antes e despois da celebración do evento. 

 Empregar se fose posible, total ou parcialmente o emprego de medios telemáticos. 

 As saídas didácticas, se o equipo docente o considerase oportuno, poderán levarse a cabo 

respectando a normativa vixente no momento de realizalas, sobre todo no referente ao 

aforo de salas e museos, así como á normativa do transporte. Un bo recurso sempre pode 

ser explotar os numerosos recursos naturais que o Concello de Cariño presenta na súa 

contorna. 

 

I. MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

 

41. MEDIDAS PARA O ALUMANDO TRANSPORTADO 

O IES Cabo Ortegal conta con tres autobuses que cobren todas as liñas e rutas, sendo o número 

de usuarios durante este curso académico un total de 77 alumnos e alumnas dos diferentes niveis 

educativos. Os autobuses accederán ao centro do xeito habitual, accedendo o alumnado á hora 

de entrada prevista indicada no punto 30 deste documento. 

Así mesmo, a saída e o acceso aos buses organizarase tal e como se especifica no mencionado 

punto. 

Tanto no momento de acceso ao centro como á hora de saída, o alumnado deberá gardar a 

distancia de seguridade interpersoal. 

Todos os ocupantes do vehículo deberán levar posta a máscara, e asignaráselles asentos fixos ao 

alumnado para todo o curso escolar, salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as 

autoridades sanitarias determinen un uso máis restritivo deste servizo. 
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J. MEDIDAS PARA O USO DA CAFETERÍA 

 

42. QUENDAS E HORARIO DA CAFETERÍA 

Teranse en conta as seguintes medidas: 

 O uso da cafetería do centro por parte do alumnado limitarase aos espazos de tempo dos 

recreos (Recreo 1, de 11:00 h a 11:30 h para o alumnado de 1º, 2º e 3º de ESO e Recreo 

2, de 11:50 h a 12:20 h para o alumnado de 4ºESO, 1ºBacharelato e 2ºBacharelato, tendo 

estes prioridade sobre o profesorado. 

 Non estará permitido o seu uso por parte do alumnado fora dos tempos establecidos para 

o recreo, salvo causa xustificada ou necesidade de forza maior. 

 No caso do alumnado do Ciclo non se incluirá esa preferencia dado que o número de 

profesores/as sería unicamente dou e considérase que se pode xestionar o servizo 

gardando a distancia de seguridade sen maiores atrancos. 

 No caso de que un alumno/a necesite ir ao baño, ou facer uso da cafetería do centro, 

deberá cumprir as normas establecidas neste Plan, gardando sempre a distancia de 

seguridade e esperando na cola no caso de non poder ser atendido inmediatamente. 

Estableceranse marcas no chan que lles axuden a orientarse á hora de poder manter ese 

distanciamento. 

 Para facer uso da mesma respectarase sempre a distancia de seguridade respectando as 

sinais situadas no chan. 

 Non se poderán utilizar as mesas e cadeiras, polo que cando o/a alumno/a remate de ser 

atendido deberá dirixirse á zona habilitada para o seu curso e nivel. 

 O profesorado poderá utilizar a cafetería nas horas de apertura, tendo que respectar a 

distancia de seguridade interpesoal en todo momento e empregar a máscara agás no 

momento xusto de consumo. 

 

43. PERSOAL COLABORADOR NA CAFETERÍA 

O adxudicatario da cafetería poderá ter unha persoa colaboradora para axilizar o servizo nos 

recreos se así o considera oportuno, debendo ser esta persoa a mesma ao longo de todo o 

presente curso escolar. 

 

44. LIMPEZA DA CAFETERÍA 

Corresponderá ao adxudicatario a limpeza e desinfección dos postos que sexan usados, así como 
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da barra de atención ao público. 

Ao finalizar o día deberá realizar tamén unha limpeza e desinfección de toda a cafetería. 

 

K. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

 

45. AULAS ESPECIAIS 

No IES Cabo Ortegal teñen consideración de aulas especiais: AULA DE PLÁSTICA, TALLER 

DE TECNOLOXÍA, LABORATORIO DE FÍSICA E QUÍMICA, LABORATORIO DE 

BIOLOXÍA, AULA DE MÚSICA, AULAS DESDOBRE E AULAS DE INFORMATICA. 

Dado que son aulas de uso compartido por diferentes grupos, en todas elas extremaranse os 

protocolos de limpeza, e teranse en conta as seguintes consideracións: 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 Ao igual que as aulas convencionais de referencia de cada un dos grupos, todas estas 

aulas terán a mesma dotación que esas aulas: dispensadores de xel, papeleiras de pedal, 

panos desbotables e solución desinfectante para superficies. 

 De igual xeito, todas elas terán unha disposición nos postos do alumnado que gardará 

como mínimo o metro e medio de distancia interpersoal. 

 A todas estas aulas non poderán ir por si so o alumnado, debendo esperar a que o 

profesor correspondente comprobe que a aula especial en cuestión se baleire e os vaia a 

buscar á aula de referencia, acompañándoos en todo momento e asegurándose de que se 

garda unha distancia mínima de seguridade no desprazamento do alumnado polos 

corredores. 

 No desenvolvemento da actividade lectiva evitarase, na medida do posible, a formación 

de grupos de alumnos/as. 

 Tentarase que o alumando leve tan so o material persoal mínimo que sexa 

imprescindible. O profesorado de cada especialidade dará as indicación oportunas neste 

aspecto. 

 Tentarase minimizar ao máximo o contacto entre materiais, evitando en todo caso que o 

alumnado estea encarado a unha distancia menor dun metro. 

 Tentarase compartir o menor material posible, pero no caso de que pola metodoloxía da 

materia non haxa máis remedio, todo ese material deberá ser desinfectado ao inicio da 

actividade e tamén unha vez rematada a clase. 

MEDIDAS DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN 

 Recordarase en todo momento con cartelería e con promoción de hábitos saudables por 
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parte do profesorado, da necesidade de cumprir estritamente os protocolos de 

prevención, hixiene e limpeza neste tipo de aulas. 

 Polo feito de tratarse de espazos de uso compartido, realizarase unha ventilación mínima 

de 15 minutos logo de cada sesión. 

 Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e 

intransferibles, ou que as partes en contacto directo coa persoa dispoñan de elementos 

substituibles. No caso daqueles equipamentos que deban ser manipulados por diferente 

persoal, procurarase a dispoñibilidade de materiais de protección ou o uso de forma 

recorrente de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior ao 

seu uso. 

 Se o material vai ser empregado en dúas sesións consecutivas con diferente alumnado, 

deixarase un tempo para que a actuación dos produtos desinfectantes sexa efectiva, polo 

que ao inicio das sesións non é recomendable empregar ese material. 

 Dado que polas circunstancias deste tipo de aulas, as mesas e cadeiras son de uso 

compartido por diferentes alumnos e alumnas ao longo da xornada escolar, estes postos 

deberán ser desinfectados polo alumnado tanto ao inicio como ao remate da sesión. Para 

este fin, reservaranse os últimos cinco minutos de clase que lle permitan ao alumnado 

recoller o seu material e realizar a desinfección do seu posto. 

 No caso das aulas de informática, ademais da desinfección do posto de traballo do 

alumnado ao que se refire o punto anterior, deberase desinfectar o teclado, rato e a 

pantalla do ordenador que foi utilizado, sempre botando o desinfectante no pano e non 

directamente sobre os equipos electrónicos. Aínda que é inevitable que un mesmo 

ordenador o compartan alumnos e alumnas de diferentes cursos, si se tentará que o 

alumnado da mesma clase se sente sempre no mesmo ordenador, minimizando así o 

número de persoas que usan un mesmo equipo durante o curso. 

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

desinfectantes con actividade viricida que se atopan no mercado e debidamente 

autorizados e rexistrados. Tras cada limpeza, os materiais empregados e os 

equipamentos de protección utilizados desbotaranse de xeito seguro, e procederase 

posteriormente ao lavado de mans. 

 Todos aqueles panos utilizados para a desinfección de material, teclados, pantallas, 

cadeiras e mesas, deberán ser desbotados de forma segura na papeleira de pedal, 

prodecendo a continuación ao lavado de mans con xel hidroalcohólico. Estas papeleiras 

deberanse limpar de forma frecuente, e polo menos unha vez ao día. Así mesmo, 
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deberán contar con bolsa desbotable que se cambie polo menos unha vez ao día. 

 

46. XIMNASIOS E PISTAS 

Durante o horario lectivo, o ximnasio e as pistas deportivas exteriores serán de uso exclusivo do 

Departamento de Educación Física para o desenvolvemento da súa actividade docente. As 

normas para o desenvolvemento desta materia á hora de cumprir os protocolos de seguridade e 

hixiene veñen reflectidas no punto seguinte. 

Só as pistas exteriores poderán ser utilizadas como espazo para situar aos diferentes grupos no 

recreo, para o cal estarán delimitadas para garantir que alo menos 30 persoas poidan manter 

unha distancia interpersoal de metro e medio. 

O ximnasio, por tratarse dunha aula especial de uso compartido, ventilarase un mínimo de 15 

minutos logo de cada sesión (agás que sexa a última sesión do día neste espazo). 

 

47. EDUCACIÓN FÍSICA 

Tomando como referencia os protocolos FISICOVID das federacións galegas de fútbol e 

baloncesto, que elaboraron conxuntamente coa Secretaría Xeral para o Deporte, e xunto 

coas normas xerais reflectidas nesta adaptación, propoñemos as seguintes normas específicas 

para a materia de educación física: 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 Se a sesión de Educación Física é a primeira ou última hora, habilitarase no ximnasio 

un espazo persoal cunha separación de alo menos metro e medio no cal o alumnado 

poida deixar as mochilas. 

 Tal e como se indicou no punto 46, deberase evitar, na medida do posible, o uso de 

materiais compartidos durante a actividade. Se isto non fora posible, garantirase a 

presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado por parte dos axentes 

participantes e estableceranse os mecanismos de desinfección correspondentes. Cando 

ese  material vaia ser empregado en dúas sesións consecutivas por diferente alumnado, 

deixarase un tempo para que a actuación dos produtos desinfectantes sexa efectiva, 

polo que ao inicio das sesións non é recomendable empregar ese material. 

 Para o inicio das sesións aconséllanse actividades de execución individual, 

encaixando neste ámbito as coordinativas e de equilibrio, rítmicas ou de expresión 

corporal. 

 Realizaranse tarefas de ventilación no ximnasio por espazo de polo menos 30 minutos 

ao inicio e final de cada xornada, así como de forma frecuente durante esta e 
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obrigatoriamente ao finalizar cada clase ou actividade de grupo. 

 

MEDIDAS PARA OS AXENTES QUE PRACTIQUEN A ACTIVIDADE DEPORTIVA 

 Antes do comezo e ao finalizar cada sesión, o alumnado deberá lavar as mans con agua e 

xabón ou con xel hidroalcohólico. 

 Durante as actividades  en recintos pechados, na medida do posible, realizaranse os 

tempos de descanso e/ou recuperación en zonas ao aire libre ou ben ventiladas. 

 Deberá manterse en todo momento a distancia de seguridade interpersonal e utilizar 

máscara obrigatoriamente, agás que a actividade se realice no exterior, de maneira 

individual, a máis de 2 metros de distancia e que o uso da máscara resulte inadecuado ou 

imposibilite a práctica.  

 Segundo a Orde do 9 de setembro de 2020 da Consellería de Sanidade, o uso da máscara 

no interior do ximansio só quedará exceptuado para a realización de deportes que 

requiran a utilización de pistas específicas, exclusivamente durante a realización dos 

mesmos e sempre que a ocupación máxima se axuste ás regras do xogo ou actividade 

deportiva. En calquera outro caso, o uso da máscara será sempre obrigatoria no interior 

do ximnasio. 

 Cando non se utilice a máscara polos supostos anteriormente indicados, é importante 

gardala axeitadamente para evitar que poida resultar un foco de contaxio. Por este 

motivo será obrigatorio que o alumado traia un estoxo onde poder gardala. 

 Independentemente da actividade a realizar e sempre que sexa posible, os alumnos, 

durante a práctica deportiva deberán manter a distancia de seguridade interpersonal. 

 Evitarase en todo momento o saúdo con contacto físico. 

 Os panos desbotables que se utilicen deberan tirarse á papeleira de pedal tras cada uso. 

 É moi recomendable manter unha boa hixiene respiratoria. Iso significa cubrirse a boca 

e o nariz co cóbado flexionado ou cun pano desbotable ao tusir ou esbirrar. Neste 

caso, desbotar de inmediato o pano usado na papeleira de pedal e lavar as mans. 

 Na medida do posible, evitar tocar os ollas, o nariz e a boca e no caso de facelo, 

prestar atención ao lavado previo de mans. 

 Realizar un auto test durante a actividade deportiva, para confirmar se pode ter 

síntomas de COVID-19: Noto moita temperatura corporal, tose ou falta de alento?. 

 

48. AULA DE MÚSICA 

Esta área comparte moitas similitudes coa área de Educación Física e as diferentes áreas do 
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punto 45, polo que pode facerse unha analoxía das actuacións que se levarán a cabo. Sen 

embargo existen situacións específicas nesta materia que se determinan a continuación: 

 Nos casos de utilización de instrumentos de vento, como pode ser a frauta, ou exercicios 

de canto, a distancia interpersoal elevarase a 3 metros e tentando que todo o alumnado 

estea orientado á mesma dirección. 

 No caso da frauta, ao rematar, farase unha limpeza inmediata da mesma para evitar a 

condensación no interior do instrumento, e acto seguido procederase á desinfección de 

mans. 

 Se se prevé realizar actividades de danza, daráselles prioridade ás coreografías que non 

impliquen contacto físico, sendo sempre obrigatorio o uso de máscara. 

 A aula de música, por tratarse dunha aula especial de uso compartido, ventilarase un 

mínimo de 15 minutos logo de cada sesión (agás que sexa última sesión do día neste 

espazo). 

 No caso de que a profesora decidise, se as condicións climatolóxicas o permitisen, 

realizar algunha actividade (canto, frauta, danza...) no exterior do edificio, será necesario 

gardar tamén a distancia de seguridade esixida.  

 As medidas de limpeza e desinfección para a aula de música son as mesmas que as 

reflectidas no punto 45 para as aulas especiais. 

 

49. CAMBIO DE AULA  

Os cambios de aula prevense cando o alumnado se teña que desprazar a unha das aulas especiais 

dende a súa aula de referencia, polo que deberanse respectar as seguintes pautas: 

 En todos os cambios de clase, independientemente de que haxa que cambiar de aula ou 

non, o alumnado deberá permanecer no seu sitio. No caso de ser necesario un cambio de 

aula, o profesorado deberá finalizar a súa clase 5 minutos antes de xeito que se poida 

organizar  a saída ordenada e paulatina do alumnado. A forma de proceder nesta saída 

ven reflectido nos seguintes puntos. 

 O alumnado non poderá abandonar a súa aula de referencia so, é dicir, a pesar de que soe 

o timbre, deberá esperar na súa aula a que o profesor/a coa que teña clase nunha das 

aulas especiais o veña  a buscar. 

 Relacionado co punto anterior, será o profesor que imparte clase nunha das aulas 

especiais o que debe asegurarse que a aula de destino quedou valeira, para 

inmediatamente a continuación proceder a buscar ao seu alumnado á aula de referencia. 

 O alumnado abandonará a aula en fila, sendo acompañado polo profesor/a en todo 
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momento do traxecto, e asegurarase de que se garda unha distancia mínima de 

seguridade no desprazamento do alumnado polos corredores. A saída da aula farase 

ordenadamente por columnas de postos do alumnado, empezando sempre pola que estea 

máis próxima á porta. 

 Estará terminantemente prohibido que o alumnado utilice os aseos nos cambios de clase. 

 

50. BIBLIOTECA  

Tal e como se reflicte no Protocolo da Consellería, a Biblioteca poderá ser usada ata o 50% da 

súa capacidade, que no caso do IES Cabo Ortegal resulta ser de 20 persoas. 

O Equipo de Biblioteca, coordinado pola persoa encargada da mesma, é o responsable de 

establecer as seguintes normas que se recollen a continuación: 

 Ningunha usuaria ou usuario poderá acceder á Biblioteca cando non haxa un membro do 

Equipo de Biblioteca, ou, no seu defecto, do profesorado, supervisando a sala. 

 A Biblioteca estará aberta para o alumnado durante os recreos, unicamente para o 

préstamo e devolución de fondos. Calquera outro uso que se poida facer dela deberá 

contar coa autorización do Equipo de Biblioteca. 

 Disporase dun distintivo que indicará, de ser o caso, que a capacidade da Biblioteca está 

completa, non permitindo a entrada a ninguén máis ata que algún dos usuarios abandone 

a sala. 

 Ao igual que no resto das dependencias, será obrigatorio o uso de máscara. 

 As mesas estarán sinalizadas de xeito que aqueles postos que poidan ser utilizados á vez 

manteñan a distancia de seguridade. 

 Ao igual que nas aulas onde se imparte docencia, haberá un dispensador de xel, 

papeleira de pedal, panos desbotables e disolución de limpeza hixienizante e virucida. 

 Procederase regularmente á ventilación da Biblioteca, tentando que as xanelas estean 

abertas o maior tempo posible e, se as condicións metereolóxicas non o permitisen, 

realizando unha ventilación de ao menos 15 minutos ao inicio da sesión por tratarse dun 

espazo no que hai presente alumnado de diferentes grupos. 

 A Biblioteca ten unha soa porta de entrada, polo que permanecerá aberta sempre que se 

preste servizo, debéndose gardar a quenda para entrar e tentando non cruzarse con 

ninguén se algún usuario está saíndo da sala. 

 As persoas usuarias da Biblioteca deberán desinfectar as mans ao entrar e ao saír da 

mesma con xel hidroalcohólico. 

 Ao rematar, as persoas usuarias da Biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado, 
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de ser o caso. 

 O acceso directo aos materiais dos andeis por parte das persoas usuarias da Biblioteca 

non estará permitido. Estas deberán solicitar os materiais que desexen ó membro do 

Equipo da Biblioteca que se atope nese momento a cargo da sala. 

 Dado que os xogos de mesa son na súa totalidade de uso compartido, o seu uso estará 

totalmente prohibido. 

 Os equipos informáticos (ordenador, teclado, rato, tabletas...) deberán ser desinfectados 

antes e despois do seu uso, de ser o caso. 

 O préstamo de libros ou doutro material realizarase de xeito habitual, porén, os materiais 

devoltos deberán permanecer en caixas identificadas e illadas, como mínimo, ata o día 

lectivo seguinte antes de volver aos andeis. 

 Os materiais que se atopan no mostrador de empréstito (equipo informático, cadeira, 

libros, material escolar...) só poderán ser utilizados polos membros do Equipo da 

Biblioteca, que deberán hixienizalos despois do seu uso. 

 Aínda que as portas das diferentes aulas deben estar pechadas para evitar a recirculación 

do aire interior do edificio, nos recreos a porta da Biblioteca permanecerá aberta para 

evitar o contacto coa mesma na entrada ou saída continua dos seus usuarios (evitando así 

un posible foco de contaxio polo contacto). 

 As ventás, portas, persianas, dispositivos de iluminación, proxectores e restantes 

ferramentas pedagóxicas das que dispoña a Biblioteca deberán ser utilizados unicamente 

polo profesorado, e sempre coas medidas de hixiene e seguridade xa comentados ao 

longo de todo este Plan. 

 No inicio do curso desenvolverase un plan de formación de usuarios co fin de que 

coñezan estas normas básicas de uso da Biblioteca. 

 

51. ASEOS 

 O alumnado tan só poderá utilizar os baños da planta baixa. 

 Do mesmo xeito, o profesorado soamente fará uso dos aseos da planta baixa que se 

atopan enfronte á sala de profesores. 

 En ambos casos, nos aseos de alumnado e aseos de profesorado, o aforo queda limitado 

a dúas persoas. 

 No caso dos aseos do alumnado, e en especial no tempo de recreo no que podería existir 

máis aglomeración, haberá un profesor/a controlando o aforo e prohibindo, de selo caso, 

a entrada mentres haxa dous usuarios dentro. 
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 No caso en que dous alumnos/as fagan uso do baño ao mesmo tempo, controlarase o 

tempo no que permanecen xuntos/as evitando que se formen colas ou incumpran 

medidas de distancia e hixiene. 

 Queda pois terminantemente prohibido permanecer no baño máis tempo do necesario, 

polo que deberase desaloxar a todo aquel alumno/a que estea a falar ou descansar dentro 

do mesmo. 

 Tal e como se indicou no apartado de limpeza do Plan, os aseos serán limpados e 

desinfectados alo menos tres veces ao día, e deberase respectar esta limpeza á hora de 

acceder ao mesmo, é dicir, se un aseo está sinalizado como que se están a realizar 

labores de limpeza non poderá ser utilizado ata o remate da mesma. 

 Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans. 

 Estará terminantemente prohibido que o alumnado utilice os aseos nos cambios de clase. 

 No caso de que un/unha alumno/a teña a necesidade de utilizar o aseo durante unha 

sesión lectiva, o profesorado poderá permitirlle baixar, pero sempre recordándolle que 

deberá esperar se alguén está facendo uso do mesmo e que non deberá demorarse máis 

do necesario. Controlarase na medida do posible o acceso ao aseo por parte do 

profesorado de garda. 

 

L. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS RECREOS 

 

52. MEDIDAS, HORARIOS E ESPAZOS DOS RECREOS 

HORARIOS DOS RECREOS 

Para unha mellor organización e xestión do alumnado e das gardas de profesorado, os habituais 

dous recreos de 15 minutos dos que dispoñía o centro nos últimos anos, quedarán nunha única 

franxa de media hora. 

Realizaranse dúas quendas para diferentes cursos: 

 De 11:00 h a 11:30 h para o alumnado de 1º ESO, 2º ESO e 3ª ESO. 

 De 11:50 h a 12:20 h para o alumnado de 4º ESO, 1º Bacharelato, 2º de Bacharelato. 

No caso do alumnado do Ciclo, cuxa actividade se desenvolve en horario de tarde, o recreo 

seguirá sendo de 15 minutos e dentro da mesma franxa horaria que os últimos anos, de 18:30 h a 

18:45 h. 

ESPAZOS DOS RECREOS 

Todos os grupos terán unha zona asignada, podendo variar dependendo das condicións 

climatolóxicas, que son as que a continuación se indican: 
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 ZONAS EXTERIORES (para o caso que o tempo o permita, é dicir, no chova e/ou faga 

moito frío) 

 1º ESO: PISTA DE BALONCESTO. 

 2º ESO: PISTA DE FUTBITO. 

 3º ESO: PARTE EXTERIOR DA PORTA PRINCIPAL DO EDIFICIO 

 4º ESO: PISTA DE BALONCESTO. 

 1º BACHARELATO: PISTA DE FUTBITO. 

 2º BACHARELATO: PARTE EXTERIOR DA PORTA PRINCIPAL DO 

EDIFICIO 

 CICLO: PARTE EXTERIOR DA PORTA PRINCIPAL DO EDIFICIO 

 ZONAS INTERIORES (No caso contrario ao anterior) 

 1º ESO: PARTE FINAL DO PASILLO DA PLANTA BAIXA 

 2º ESO: PARTE FINAL DO PASILLO DA 2ª PLANTA 

 3º ESO: PARTE FINAL DO PASILLO DA 1ª PLANTA 

 4º ESO: PARTE FINAL DO PASILLO DA PLANTA BAIXA 

 1º BACHARELATO: PARTE FINAL DO PASILLO DA 2ª PLANTA 

 2º BACHARELATO: PARTE FINAL DO PASILLO DA 1ª PLANTA 

 CICLO: PARTE FINAL DO PASILLO DA PLANTA BAIXA 

Sen detrimento do uso dos espazos anteriores, poderase empregar a Biblioteca Escolar ata o 

máximo do seu aforo. 

MEDIDAS A ADOPTAR NOS RECREOS 

 A baixada á planta baixa por parte do alumnado realizarase de forma escalonada dende 

que soe o timbre, espaciados no tempo, empezando no curso máis baixo, empregando as 

rutas indicadas, gardando orde e distancia de seguridade e acompañados sempre polo/a 

profesor/a que estivese a impartir docencia na sesión previa ao recreo. 

 Para subir ás correspondentes aulas procederase de xeito similar, empezando de novo 

polo alumnado do curso máis baixo. 

 Aínda que se poida manter a distancia de seguridade e se estea ao aire libre, o uso da 

máscara será obrigatorio en todo momento. Soamente poderá quitarse a máscara no 

momento no que estea a comer ou beber, gardando unha distancia superior a metro e 

medio, e debendo colocala de novo cando non estea a consumir. 

 Dadas as directrices marcadas no protocolo da Consellería de Educación, non estará 

permitida a práctica deportiva en grupo. 

 O alumnado de 1º e 2º de bacharelato, así como o do Ciclo, ten a posibilidade, se así o 
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desexa, de abandonar o edificio, pero nese caso non poderá permanecer na entrada 

exterior do mesmo, tendo que desprazarse pola contorna e abandonando a zona 

respectando as distancias de seguridade entre eles. No caso de aquel alumnado que 

decida quedarse, deberá respectar e cumprir coa zona indicada para o seu curso. 

 No caso de que un alumno/a necesite ir ao baño, ou facer uso da cafetería do centro, 

deberá cumprir as normas establecidas neste Plan, gardando sempre a distancia de 

seguridade e esperando na cola no caso de non poder ser atendido inmediatamente. 

Estableceranse marcas no chan que lles axuden a orientarse á hora de poder manter ese 

distanciamento. 

 

53. PROFESORADO DE VIXILANCIA 

Para realizar as gardas de recreo prevese a necesidade de 3 profesores/as por cada franxa 

horaria. Isto implica un total de 6 profesores/as diarios de garda de recreo e un total de 45 horas 

reservadas para atender ao alumnado nos tempos de lecer. A asignación deste profesorado 

dependerá da súa carga horaria e da dispoñibilidade que exista no seu horario para cubrir todas 

as necesidades. 

Estas 45 horas, sumadas ás horas de garda ao inicio da xornada (prevense 3 profesores por hora 

de entrada o que fan un total de 6 horas) e ás horas de garda en previsión de ausencia dun 

docente (64h), fan un total de 115 horas que debemos ter dispoñibles para poder cubrir 

correctamente a vixilancia e atención do noso alumnado. 

En cada un dos recreos, cuxas franxas horarias están indicadas no punto anterior, haberá 

dispoñibles 3 profesores: 

 PROFESOR1: Encargado da vixilancia e aforo dos baños, do correcto desprazamento, 

de selo caso, do alumnado polos corredores e do alumnado asignado na planta baixa ou 

entrada principal. 

 PROFESOR2: Encargado da atención do alumnado asignado á 1ª planta ou pista de 

futbito. 

 PROFESOR3: Encargado da atención do alumnado asignado á 2ª planta ou pista de 

baloncesto. 

(Ver observación do punto 35) 
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M. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E 

TALLERES 

 

54. EMPREGO DO EQUIPAMENTO DESTES ESPAZOS 

Dado que os laboratorios e talleres, así como as aulas de informática, foron catalogadas no 

punto 45 como aulas especiais, xa está desenvolvido nese punto as previsións de uso destes 

espazos, así como o uso e hixiene dos elementos e ferramentas que poidan ser utilizadas por 

varios/as alumnos/as, así como o recordatorio continuo dos protocolos de prevención. 

 

N. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

 

55. MEDIDAS XERAIS PARA O ALUMNADO DE NEE 

O IES Cabo Ortegal non conta cun elevado número de alumnos/as con NEE, pero aínda así faise 

necesario establecer as seguintes medidas para este alumnado, as cales foron consensuadas co 

departamento de Orientación: 

 Ao igual que para todo o persoal do centro, o emprego da máscara, e o cumprimento das 

medidas de hixiene, limpeza e seguridade, serán obrigatorias. 

 Para todo este alumnado, o departamento de orientación colaborará estreitamente co 

profesorado titor, á hora de transmitir a normativa deste Plan, principalmente toda aquela 

que fai referencia a entradas e saídas escalonadas, organización dos recreos, 

desprazamentos por corredores, medidas de hixiene e limpeza, e distanciamento de 

seguridade. 

 No caso no que un alumno/a non puidese facer uso da máscara, e a súa atención 

requirise non poder respectar a distancia de seguridade, o persoal que preste atención a 

este alumnado poderá valorar o emprego de pantallas/viseiras. 

 O Departamento de Orientación colaborará co Equipo Covid na identificacións das 

necesidades de prevención e hixiene que algún alumno/a en concreto puidese precisar. 

Redactaranse as medidas neste punto de selo caso. 

 

56. MEDIDAS ESPECÍFICAS E TAREFAS. SEGUIMENTO 

As tarefas e medidas que o persoal docente debe de extremar en relación co alumnado son: 

 Para garantir o mantemento da distancia de seguridade interpersoal, os apoios ao 

alumnado con necesidades educativas serán impartidos na aula de apoio (aula PT) 
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individualmente ou en grupos moi reducidos (dous, tres ou catro alumnos cada sesión). 

 Os alumnos serán recollidos e levados a súas aulas de referencia unha vez terminada a 

sesión por parte do profesorado de apoio. Nos horarios aparecerá reflectido o tempo 

necesario de preparación da aula para a acollida dun novo grupo. 

 Manterase a distancia de seguridade e o emprego de máscara cirúrxica, tanto para o 

profesor como para o alumnado. Insistir especialmente co noso alumnado polas posibles 

distraccións e/ou cansazo. Tamén o lavado de mans. 

Deberase incidir especialmente en aqueles alumnos máis proclives a desorde ou 

desatención.  

 Se non se pode respectar a distancia de seguridade ou por outros motivos que puidesen 

aumentar o risco, recoméndase a utilizacións dunha máscara FFP2 e/ou 

pantallas/viseiras (aula PT). 

 Designación de postos para cada alumno na aula de pedagoxía terapéutica, extremando a 

desinfección se son ocupados por outros alumnos. Os alumnos deben traer o material 

dende a súa aula de referencia non podendo haber material compartido. 

 Na actualidade non temos matriculados alumnos con NEE que necesiten medidas máis 

específicas (autismo p.e.). No caso de matriculación ó longo do curso realizaranse os 

axustes necesarios. 

Estas medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada circunstancia. 

 

O. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

 

57. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

SALA DE PROFESORES 

 Ao retirarse parte do mobiliario e comprarse dúas mesas máis, o aforo da sala de 

profesores está fixada en 20 persoas, podendo traballar e gardar a distancia de 

seguridade interpesoal de alo menos metro e medio. Será responsabilidade do 

profesorado o cumprir con dito aforo. 

 Ao igual que en todas as dependencias do centro, na sala de profesores haberá 

dispensadores de xel hidroalcohólico, panos desbotables, pulverizadores con líquido 

desinfectante (aínda que cada profesor disporá do seu persoal) e papeleira de pedal. 

 O uso da máscara será obrigatoria en todo momento. 

 Se na sala están máis de 10 profesores/as, evinarase, na medida do posible, o 

desprazamento pola mesma, facéndoo de un en un en caso de necesidade, e respectando 
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sempre a distancia de seguridade. 

 Será tamén responsabilidade de cada profesor/a o cumprimento das medidas de hixiene e 

limpeza, responsabilizándose da desinfección dos postos de traballo, así como dos 

equipos informáticos utilizados, tanto ao inicio como ao final do seu uso. 

 A cafeteira deberá ser manipulada polo menor número de persoas posibles, e o seu uso 

deberá estar supeditada a unha correcta hixiene de mans. Todos os panos dos que se faga 

uso deberán ser desbotados na papeleira de pedal. 

 En todo momento deberase gardar a distancia interpersoal de 1,5 metros, en especial á 

hora de proceder a consumir calquera tipo de comida ou bebida, momento no cal 

poderase prescindir da máscara, pero ao igual que se lle esixe ao alumnado, deberá 

colocarse de novo no momento en que non nos esteamos levando nada á boca. 

 Sempre que as condicións metereolóxicas o permitan, as xanelas da sala permanecerán 

abertas ou semiabertas empregando a posición oscilobatente. En caso contrario, e ao 

igual que coas aulas, procederase a realizar ventilación de alo menos 5 minutos durante 

cada sesión de 50 minutos. 

DEPARTAMENTOS 

 Debido ao reducido espazo destas dependencias, o aforo queda limitado a unha soa 

persoa, que deberá indicar cunha sinal visible que o departamento se atopa ocupado. 

 Unha vez se fixo uso do mesmo, procederase a desinfectar todo aquel material utilizado 

e a realizar unha ventilación do espazo de alo menos 15 minutos. 

CLASES 

 Todo o profesorado deberá gardar unha estrica puntualidade no seu horario, 

especialmente nas horas de entrada e/ou cambio de sesión. Recoméndase a todo o 

profesorado que entre a primeira hora, que acceda á aula un ou dous minutos antes de 

que soe o timbre. 

 O profesorado de cada sesión, deberá responsabilizarse dunha correcta ventilación da 

aula durante alo menos os 5 ou 15 primeiros minutos (dependendo das indicacións 

establecidas nos puntos anteriores), cubrindo ao rematar o cuadernillo de seguimento de 

ventilación que se atopará encima da súa mesa.  

 No caso de ser necesario un cambio de aula do alumnado, o profesorado deberá finalizar 

a súa clase 5 minutos antes de xeito que se poida organizar  a saída ordenada e paulatina 

do alumnado. 

 Cando sexa necesario trasladarse de aula para levar a cabo sesións tales como Educación 

Física, Música, Tecnoloxía ou calquera outra materia que se teña que desenvolver 
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noutros espazos diferentes á aula de referencia (cambios de aula), o alumnado deberá 

esperar ao profesorado da materia que será o encargado de acompañalos de xeito que 

abandonen a aula ordenadamente e gardando sempre a distancia de seguridade en todo o 

desprazamento ata a nova aula. 

 Será o profesor que imparte clase nunha das aulas especiais o que debe asegurarse que a 

aula de destino quedou valeira, para inmediatamente a continuación proceder a buscar ao 

seu alumnado á aula de referencia. 

 Os exames deberán adaptarse estritamente aos 50 minutos de cada sesión para unha 

óptima xestión dos cambios de hora e evitando que o alumnado se quede sen recreo. Por 

tal motivo, no caso de programar exames en 1º ou 2º de Bacharelato algo máis longos, 

estes realizaranse en horario de tarde, avisando á Xefatura de Estudos do día, hora e aula 

a utilizar. 

TITORÍAS DE PAIS 

 Medidas recollidas no punto 39. 

USO DA CAFETERÍA 

 O profesorado poderá utilizar a cafetería nas horas de apertura, tendo que respectar a 

distancia de seguridade interpesoal en todo momento e empregar a máscara agás no 

momento xusto do consumo. 

 O alumnado terá preferencia de uso durante o recreo. 

OUTROS ASPECTOS A DESTACAR 

 Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento de 

todas as medidas de protección, así como a tarefa de inculcar ao alumnado a 

concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do 

cumprimento das normas. 

 Todo o profesorado disporá dunha dotación de material e hixiene que será subministrada 

pola Secretaria do centro (panos desbotables, bote pequeno de xel hidroalcohólico e 

pulverizador con líquido de limpeza virucida) 

 En cada cambio de clase o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do 

material de uso docente, así como do cumprimento das medidas de ventilación durante 

alo menos os 5 primeiros minutos da súa sesión lectiva. 

 O profesorado deberá recordar en todo momento as medidas hixiénicas e de seguridade 

ao seu alumnado, e comprobar mediante a formulación de preguntas, sobre todo na 

primeira hora, que todo o alumnado realizou a correspondente hixiene de mans. 

 É necesario recordar, dada a importancia que ao parecer os aerosois teñen na transmisión 
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do virus SARS-CoV-2, que non estará permitido fumar no interior nin exterior do 

edificio, así como nas proximidades do mesmo. Queda expresamente prohibido fumar en 

calquera das portas de acceso ao recinto, tendo que alonxarse a suficiente distancia no 

caso de desexar fumar. Resultará de gran importancia o cumprimento desta norma e 

manter unha conduta exemplarizante de cara ao alumnado. 

 

58. REUNIÓNS DOS ÓRGANOS COLEXIADOS  

CLAUSTRO DE PROFESORES E CCP 

 Agás nos Claustros e CCP de inicio de curso, nos que se considera importante a presenza 

de todo o profesorado, os Claustros serán preferentemente telemáticos empregando a 

plataforma CISCO WEBEX. 

 As convocatorias serán enviadas pola secretaria do centro unicamente por correo 

electrónico. 

 No caso no que unha reunión de Claustro se teña que celebrar presencialmente, esta 

levarase a cabo no ximnasio mediante uso de cadeiras de plástico, xa que o espazo é o 

suficientemente grande como para poder cumprir coa distancia de seguridade. O uso da 

máscara nestas reunións será obrigatoria. 

 No caso de que unha CCP se teña que celebrar presencialmente, esta levarase acabo na 

sala de profesores. 

CONSELLO ESCOLAR 

 De novo, agás no Consello Escolar de inicio de curso, considerado de gran importancia 

para poder transmitir correctamente a información e normativa deste Plan, os Consellos 

Escolares serán preferentemente telemáticos empregando a plataforma CISCO WEBEX. 

 No caso no que unha reunión de Consello Escolar se teña que celebrar presencialmente, 

esta levarase acabo na sala de profesores, espazo que permite gardar a distancia de 

seguridade dos seus 15 membros. O uso da máscara nestas reunións será obrigatoria. 

 

P. MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

 

59. FORMACIÓN EN EDUACIÓN E SAÚDE 

Intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte a COVID-19, polo 

que se prevén as seguintes actividades que ao longo do curso se realizarán co alumnado: 

 A materia “Promoción e Estilos de vida e Hábitos Saudables” que se imparte en 2º da 

ESO, xogará un papel fundamental, adaptando os seus contidos á situación que estamos 
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a vivir, e axudando a concienciar ao alumnado da importancia que ten o cumprimento 

das medidas de hixiene e seguridade. 

 Tentarase ter unha relación estreita co noso centro de saúde de referencia, tentando 

mesmo concretar posibles charlas do persoal sanitario sobre a prevención e protección. 

Realizarase tamén unha previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao 

SARS-CoV-2, polo que se cumprirán en todo momento coas premisas descritas no protocolo 

das Consellerías de Educación e de Sanidade. 

 

60. DIFUSIÓN DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN E PROTECCIÓN 

Empregaranse todas as canles de comunicación xa descritas ao longo deste Plan con familias, 

alumnado e persoal do centro para a difusión de toda a información de relevancia con respecto á 

Covid, en especial con todas aquelas enviadas polas Consellerías de Educación e de Sanidade. 

Tal e como xa se veu indicando neste Plan, a páxina web do centro, a aplicación Abalar Móbil, 

e o correo electrónico serán as principais vías de información que permitan difundir as medidas 

de prevención e protección. 

En particular, na web do IES Cabo Ortegal (http://www.edu.xunta.gal/centros/iescaboortegal/), 

estará dispoñible o Proxecto Educativo, así como os seguintes documentos: 

 Plan de adaptación á situación Covid do IES Cabo Ortegal. 

 Plan de Continxencia. 

 Plan de acollida. 

 Novas de interese en relación á Covid-19. 

 Carteis que recorden a importancia de manter e respectar a distancia de seguridade, 

sintomatoloxía da Covid 19 e medidas de hixiene social e individual. 

 

61. PROFESORADO COORDINADOR DA XESTIÓN E DINAMIZACIÓN DAS 

AULAS VIRTUAIS 

O coordinador do equipo TIC será o responsable do traballo de mantemento da aula virtual 

(xestión da administración, páxina de inicio, creación de curso e subida de información básica). 

O resto de funcións tales como comunicación coa UAC, responsable e coordinadora Abalar e 

Edixgal, divulgación de accións de formación… tamén corresponden ao equipo TIC e levaranse 

a cabo polos seus diferentes membros. 

A continuación recóllese, ademais do coordinador TIC, os diferentes membros que se 

encargarán dun correcto funcionamento no que á dinamización TIC se refire: 

 Odilo González Carnero: Coordinador TIC e Xefe do Departamento de Informática 
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 Socorro Rey Rego: Vicedirectora, Coordinadora Abalar e profesora do Departamento 

Relixión. 

 Manuel Otero Rodríguez: Director, coordinador do Equipo Covid e profesor do 

Departamento de Matemáticas  

 Alfonso Fernández Otero: membro do Equipo Covid e profesor do Departamento 

Matemáticas 

 Uxío Cerecedo González: Xefe de Estudos de Adultos e profesor do Departamento 

Informática. 

 

62. FORMACIÓN NAS TIC 

Todo o profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar as aulas 

virtuais e demais recursos tecnolóxicos sen maiores atrancos, e aínda que contarán coa 

colaboración e apoio do equipo TIC, todo o Claustro participará antes e durante o inicio do 

curso, en dúas actividades de 10 horas, desenvolvidas en liña, e organizadas polo Centro de 

Fomación e Recursos de Ferrol: 

 Curso inicial de formación en ferramentas dixitais. 

 Curso avanzado de formación en ferramentas dixitais. 

Que permitirán afrontar con máis soltura se cabe un posible ensino a distancia. 

 

63. PREVISIÓNS DERIVADAS DO DOCUMENTO “INSTRUCIÓNS DE INICIO DE 

CURSO” 

O Equipo Directivo será o encargado de elaborar o Plan de Acollida, documento que recollerá: 

 As novas normas de Organización e funcionamento que se poidan engadir ás xa 

existentes e derivadas da implantación deste Plan. 

 As actuacións previstas en prevención, hixiene e protección. 

 Todas as accións formativas previstas para a mellora da competencia dixital do 

alumnado necesaria para o desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de 

ser o caso, non presencial. 

 Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades 

grupais de acollida e cohesión. 

 

64. DIFUSIÓN DO PLAN 

Unha vez revisado e elaborado este “Plan de adaptación á situación COVID-19” por parte do 
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Equipo Covid, será remitido ao profesorado por se desexan realizar algunha achega ou 

modificación. 

Unha vez rematado e aprobado polo Director do IES Cabo Ortegal, será publicado na páxina 

web a disposición de toda a comunidade educativa así como das autoridades sanitarias, remitido 

ao persoal do centro e enviado un resumo ás familias a través do correo electrónico. 

Unha copia do mesmo estará dispoñible na administración do centro. 

É necesario remarcar a responsabilidade de todas as persoas a nivel individual que forman parte 

da Comunidade Educativa de contribuír ao cumprimento estrito das medidas de protección 

implantadas neste Plan e encamiñadas a controlar e a reducir a transmisión da Covid-19. 

Este Plan de Adaptación é un Plan vivo, adaptable e modificable, no cal toda a Comunidade 

Educativa e os servizos institucionais farán as súas achegas asumindo as funcións que lles 

corresponden, xa que o Equipo Directivo, o Equipo Covid e o Equipo Docente do IES Cabo 

Ortegal non ten formación nin competencia para asumir a organización e planificación dun Plan 

de Adaptación de índole sanitario. 

 

 

Este documento foi elaborado polo Equipo Covid do IES Cabo Ortegal, e aprobado polo 

Equipo Directivo o 21 de setembro de 2020. 

Así mesmo foi revisado para dar cumprimento do Protocolo de Adaptación ao contexto da 

Covid do 4 de novembro, volvéndose a aprobar o 10 de novembro de 2020.  

 

 

O Director do IES Cabo Ortegal 

 

Asdo.: Manuel Otero Rodríguez 

(Asinado dixitalmente) 

 


