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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

O o presente Plan ten por obxecto desenvolver as medidas e actuacións necesarias para o inicio 

da actividade académica presencial o vindeiro mércores 15 de setembro de 2021. 

 

2. NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

As Normas de Organización e Funcionamento do IES Cabo Ortegal forman parte do Proxecto 

Educativo do Centro, e están publicadas na páxina web do instituto. 

Debido á situación de pandemia derivada do virus SARS-COV.2, e en base ás Instrucións polas 

que se incorporan a declaracións de actuacións coordinadas en materia de saúde pública 

aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistemas Nacional de Salud Pública e a actualización 

das recomendacións sanitarias do comité clínico ao Protocolo do 22 de xullo de adaptación ao 

contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-

2021, o centro elaborou un Plan de Adaptación no cal se presentan todas as medidas 

organizativas necesarias para dar cumprimento con todas as directrices de hixiene e seguridade. 

Polo tanto, as novas Normas de Organización e Funcionamento recolleranse neste apartado 

facendo unicamente referencia ao apartado correspondente do Plan de Adaptación á situación da 

Covid do IES Cabo Ortegal: 

 MEDIDAS E NORMAS PARA OS GRUPOS DA ESO E BACHARELATO (Punto 

8 do Plan de Adaptación). 

 NORMAS E MEDIDAS PARA O ALUMNADO NEE (Puntos 55 e 56 do Plan de 

Adaptación). 

 NORMAS PARA O USO DOS ASEOS (Punto 52 do Plan de Adaptación). 

 NORMAS PARA A XESTIÓN DAS TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS 

FAMILIAS DO ALUMNADO (Puntos 15 e 40 do Plan de Adaptación). 

 NORMAS PARA REALIZAR TRÁMITES NO CENTRO (Puntos 36 do Plan de 

Adaptación). 

 NORMAS NO REFERENTE AO USO DA MÁSCARA NO CENTRO (Punto 17 do 

Plan de Adaptación). 

 HORARIOS E XESTIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS (Puntos 31, 32, 53 e 54  do 

Plan de Adaptación). 

 NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS (Punto 41 do Plan de 

Adaptación). 

 MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO (Punto 42 do Plan de 

Adaptación). 

 MEDIDAS E NORMAS PARA A XESTIÓN DOS POSIBLES GROMOS (Punto 28 
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do Plan de Adaptación). 

 MEDIDAS E NORMAS PARA O USO DE AULAS ESPECIAIS: 

LABORATORIOS, AULA TECNOLOXÍA, AULAS DE INFORMÁTICA, AULA 

DE MÚSICA, XIMNASIO E AULAS DESDOBRE (Apartado K do Plan de 

Adaptación). 

 MEDIDAS E NORMAS PARA O USO DA CAFETERÍA (Apartado J do Plan de 

Adaptación). 

 NORMAS E MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO (Puntos 57 e 

58 do Plan de Adaptación). 

 PROCEDEMENTO PARA A XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE 

VULNERABILIDADE (Apartado F do Plan de Adaptación). 

Todas estas normas serán de obrigado cumprimento por parte de todos os membros da 

comunidade educativa. Todos debemos ser responsables a nivel individual de contribuír ao 

cumprimento estrito das medidas de protección implantadas e encamiñadas a controlar e a 

reducir a transmisión da Covid-19. 

Todas as persoas que accedan ao centro deberán respectar e cumprir estas medidas, pois en caso 

contrario non se lles permitirá a entrada ao recinto. 

O incumprimento por parte do alumnado nas directrices marcadas no Plan de Adaptación 

poderán ter a consideración de falta leve, aplicándoselles, de selo caso, as medidas correctoras 

que veñen reflectidas no Plan de Convivencia en relación á acumulación de apercibimentos. 

Sen prexuízo do anterior, e dada a importancia que o cumprimento das normas e medidas de 

hixiene e seguridade teñen para a seguridade de toda a comunidade educativa, o incumprimento 

reiterado das normas por parte dalgún alumno/a tería a consideración de falta grave e a 

conseguinte apertura de expediente disciplinario. 
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3. ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN 

O IES Cabo Ortegal, ao igual que o resto de centros educativos, non pode ser alleo á situación 

social que estamos a vivir, polo que neste punto establecemos as medidas de prevención, 

hixiene e protección, establecendo un paralelismo coas normas xerais estipuladas para calquera 

cidadán. 

PREVENCIÓN 

Todas as actuacións, medidas e normas recollidas no Plan de Adaptación, teñen por obxectivos 

principais evitar aglomeracións, manter a distancia de seguridade interpersoal e inculcar a 

responsabilidade individual de cada un dos membros da comunidade educativa.  

Neste sentido, lévanse a cabo as seguintes actuacións de prevención: 

• Para evitar aglomeracións: 

− Escalonáronse as entradas e saídas do alumnado. 

− Marcáronse rutas que deberá seguir o alumnado para acceder ás aulas. 

− Establecéronse dúas quendas diferenciadas de recreo de media hora en función 

dos diferentes grupos de alumnos/as. 

− Nos recreos asignáronse zonas diferenciadas para cada un dos grupos. 

− Reguláronse os accesos aos aseos. 

− Regulouse o acceso á cafetería e á Biblioteca. 

− Estableceuse un protocolo para que as persoas realicen trámites fóra das 

entradas/saídas do alumnado así como dos recreos. 

− Determinouse o aforo máximo de zonas comúns tales como: biblioteca, aseos, 

sala de profesores, departamentos, cafetería… 

• Para garantir o mantemento da distancia social: 

− Todos os postos do alumnado están situados a unha distancia igual ou superior a 

1,4 metros entre eles (distancia medida dende o centro da cadeira). 

− O traballo do profesorado na sala de profesores permite manter unha separación 

de 1,5 metros entre postos ata cubrir o aforo máximo. 

− División das escaleiras que permiten diferenciar carrís de subida e baixada. 

− Establecéronse normas de cambios de clase e formas á hora de abandonar a aula 

polo alumnado. 

• Par inculcar a responsabilidade individual: 

− Creación do Equipo Covid, que actuará como referencia para o resto do persoal, 

alumnado e familias en relación ás funcións recollidas no Plan de Adaptación do 
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IES Cabo Ortegal. 

− O profesorado deberá 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 persoal do centro debe comprometerse a realizar un autotest antes de 

acudir ao centro para evitar ir a traballar con sintomatoloxía compatible coa 

Covid. 

− As familias deben adquirir o compromiso firme de non enviar aos seus fillos/as 

ao centro se presentan algúns dos síntomas compatibles coa covid; para elo 

deberán facer un test diario no que comproben a temperatura, a presenza de tose 

seca, dificultade respiratoria, a perda de olfacto ou gusto, dor muscular, fatiga 

severa ou diarrea. Deberá quedar constancia de dito compromiso mediante a 

sinatura dunha declaración responsable que se facilitará ás familias. 

HIXIENE 

As accións a levar a cabo para reforzar a hixiene xeral do centro, así como a adquisición de 

hábitos e rutinas de responsabilidade individual son: 

• Respecto á hixiene xeral do centro: 

− Organizar o horario dunha limpadora en horario de mañá e tarde. 

− Realizar desinfección dos aseos, alo menos tres veces ao día (dúas delas en 

horario de mañá). Estableceuse unha folla de control no que quedará constancia 

do día e hora da limpeza dos mesmos. 

− Facer a habitual limpeza e desinfección das aulas e espazos comúns pola trade. 

Insistirase máis se cabe nunha limpeza exhaustiva e con produtos virucidas e 

desinfectantes. 

− Estableceuse o control da ventilación de todas as estancias do centro. 

− Estableceuse, de selo caso, un protocolo de limpeza e desinfección dos elementos 

de uso común por parte do alumnado. En especial este protocolo vai dirixido ás 

aulas especias. 

• Respecto á hixiene persoal: 

− Realizar alo menos 5 limpezas e desinfeccións de mans, para o que haberá 

dispensadores de hidroxel de parede en todas as aulas e na entrada ao centro, así 

como botes de hidroxel diseminados polas diferentes dependencias. 
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− Inculcar a necesidade de adquirir hábitos como tusir ou esbirrar contra o cóbado, 

evitar tocar a cara ou levar obxectos á boca. 

− Fomentarase o bo uso e manipulación das máscaras. 

• Respecto ás rutinas de responsabilidade individual: 

− Todos os usuarios (alumnado, profesorado e resto do persoal do centro) deberá 

adquirir a conciencia de que debe recaer neles a desinfección previa ao uso de 

elementos de uso común así como dos postos de traballo cando estes foron e/ou 

vaian a ser ocupados por outra persoa. Trátase dunha medida de educación cívica 

e respecto aos demais, polo que haberá en todas as dependencias elementos de 

desinfección específicos e panos desbotables. 

− Así mesmo, é recomendable que cada profesor/a e alumno/a interiorice a 

necesidade da limpeza de todos os elementos propios de traballo (mesa, cadeira, 

bolígrafos…). Esta limpeza recoméndase facela dun xeito periódico, o que non 

exime da limpeza que o persoal de limpeza puidese facer a posteriori. 

− Todo o alumnado e persoal do centro terá como obxectivo principal o facilitar o 

labor do persoal de limpeza do centro, xa que todas as nosas accións repercutirán 

no seu traballo. Será necesario que ao finalizar a xornada lectiva as mesas e 

cadeiras queden ordenadas, evitando ademais deixar cousas no chan. 

Neste apartado consideramos oportuno volver a destacar que en todas as aulas e dependencias 

do centro haberá sempre os seguintes elementos de limpeza a disposición de toda a 

comunidade educativa: 

 Xel hidroalcohólico. 

 Panos desbotables. 

 Solución desinfectante e virucida. 

 Papeleiras de pedal para desbotar os panos de limpeza así como os de uso persoal. 

 Xabón e panos desbotables nos aseos. 

PROTECCIÓN 

Pechando o círculo deste apartado, xunto coas anteriores medidas de prevención e hixiene, 

xogan un papel fundamental as medidas de protección: 

− Uso da máscara: obrigatorio para toda persoa que acceda ao centro. O seu uso será 

obrigatorio en todo momento, tanto para profesorado como para alumnado e persoal de 

administración e servizos, independentemente de que se poida manter a distancia de 

seguridade de metro e medio. Agás, por motivos de saúde, en cuxo caso deberá ser 
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acreditado polo pediatra ou facultativo correspondente. 

− Uso de luvas: O uso de luvas limitarase ao persoal de limpeza no momento de utilizar 

substancias abrasivas para a pel. 

− Pantallas protectoras: O uso de pantallas prevese unicamente nos seguintes casos: 

 Como medida adicional de protección individual ao uso da máscara se algún 

profesor/a ten que traballar de xeito habitual con alumnado que non pode facer 

uso da máscara. 

 Como medida adicional de protección individual para o persoal que preste 

atención a alumnado con necesidades específicas de apoio educativo valorará o 

emprego de pantallas/viseiras no caso de que o alumnado non poida facer uso das 

máscaras e a súa atención requira no respectar a distancia de seguridade. 

 Para as tarefas de limpeza e desinfección de baños (podéndose substituír por 

gafas de protección ocular). 

− Mamparas: Soamente hai instaladas dúas, na administración do centro e en conserxería 

para realizar os trámites necesarios con familias e/ou persoas alleas ao centro educativo. 

 

4. ACCIÓNS FORMATIVAS PARA A MELLORA DA COMPETENCIA DIXITAL 

DO ALUMNADO NECESARIA PARA O DESENVOLVEMENTO NA 

MODALIDFADE DE ENSINO PRESENCIAL OU, DE SER O CASO, NON 

PRESENCIAL 

PROFESORADO 

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 poderá participar antes e durante o inicio 

do curso en actividades que lles permitan unha mellor destreza á hora de utilizar os recursos que 

a Consellería pon á súa disposición. 

Así mesmo, neste curso académico poderase participar na actualización de formación dixital a 

través dunha liña de traballo do PFPP que permitirán afrontar con máis soltura se cabe un 

posible ensino a distancia. 

O profesorado deberá crear os seus cursos dentro da aula virtual do centro e matricular ao seu 

alumnado neles de forma que poidan acceder aos contidos. 

FAMILIAS 

Por outra banda, as familias deben coñecer e manexar as vías de información e comunicación 

existentes no centro, que son as seguintes: 
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• Aplicación Abalarmóbil, dende a que poden realizar consultas relacionadas co ámbito 

académico, solicitar titorías e recibir mensaxes do centro ou profesorado.  

• Correo electrónico: vía formal para realizar consultas, transmitir información e realizar 

outro tipo de trámites. A dirección empregada será a corporativa do centro: 

ies.cabo.ortegal@edu.xunta.gal 

• Teléfono: comunicación directa e inmediata no teléfono fixo (881960101), ou nos 

teléfonos móbiles (698148050 - 698148051) 

ALUMNADO 

A formación básica que a un alumno/a (ou familia) se lle debe dar para poder ter un mínimo de 

garantías no caso ser necesaria a docencia non presencial é: 

• Acceso a EVA – Edixgal (1º e 2º da ESO). 

• Acceso á aula virtual (resto de cursos). 

• Acceso aos diferentes cursos / áreas nos que estea matriculado/a. 

• Envío de tarefas a través da aula virtual e da plataforma EVA (1º e 2º da ESO) 

• Consulta de cualificacións e comentarios nas aulas virtuais. 

• Envío de mensaxes por vía interna da aula virtual e de EVA. 

• Xestión da súa conta de correo electrónico e funcionalidades básicas da conta: envío de 

mensaxes e documentos adxuntos (vídeos, fotos, capturas de pantalla, escaneos...). 

• Conexión mediante videoconferencia ou visionado de videos. 

Polo tanto, as accións formativas que se levarán a cabo co alumnado estarán desenvolvidas polo 

profesorado de cada materia en cada un dos grupos, e aproximadamente no primeiro mes de 

curso, farase na medida do posible algún simulacro de ensino mixto, no que, a pesar de 

atoparnos presencialmente co alumnado dentro da aula, tentarase combinar as explicacións e 

traballos coa realización de tarefas que impliquen o manexo da aula virtual e o acceso dos 

diferentes cursos: 

− Acceso a determinada información como poden ser vídeos, pequenos textos, 

apuntamentos, enlaces a outras páxinas… e que despois se poden empregar nas sesións 

presenciais. 

− Proposta de actividades de reforzo e ampliación na casa a través da aula virtual. 

− Envío de mensaxes ao alumnado a través da plataforma e posterior verificación da 

recepción das mesmas. 

− Envío de correccións e comentarios ás tarefas enviadas polo alumnado e posterior 

verificación da recepción das mesmas. 

− Acceso ás cualificacións. 

mailto:ies.cabo.ortegal@edu.xunta.gal
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− Videoconferencias. 

− Etc. 

Tal e como figura no Plan de Adaptación, será a coordinadora do equipo TIC a responsable do 

traballo de mantemento da aula virtual para un correcto uso e funcionamento da mesma. 

 

5. ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, MEDIANTE A 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESIÓN 

ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS A TER EN CONTA 

Un dos obxectivos do IES Cabo Ortegal debe seguir a ser o de desenvolver unha aprendizaxe 

favorecedora da educación integral das persoas, en convivencia positiva, na que a diversidade 

sexa o eixo vertebrador, evitando todo tipo de discriminación no proceso educativo, respectando 

e valorando as diferenzas que existen entre as persoas que conviven no centro. 

Os cambios actuais na forma de relacionarse na sociedade deben chegar, por desgracia, tamén 

ao instituto, e tanto para profesorado como para alumnos supón un cambio enorme na 

interacción habitual, e require dun tratamento específico dentro das aulas. 

É por iso que teremos en conta en todo momento os seguintes aspectos: 

• Aprender a socializar con distancia, sen contacto físico e/ou transmitir emocións sen 

poder mostrar parte das nosas facianas. 

• A nivel social é importante que traballemos o tratamento que reciben as persoas 

contaxiadas. Estar afectado polo virus non debe ser motivo de discriminación, senón de 

comprensión e empatía, debemos evitar o rexeitamento social dende a empatía, pois 

calquera de nós podemos pasar por esa situación aínda sen ter cometido actos 

imprudentes. Polo tanto, se temos a mala sorte de que un compañeiro/a contrae a 

enfermidade, non podemos culpalo nin demonizalo, senón apoialo/a e coidalo/a 

emocionalmente. 

• O mesmo temos que facer coas persoas que presenten síntomas compatibles, tomar 

precaucións non implica desprezo e rexeitamento, polo que debemos facer actividades 

de sensibilización neste eido. 

• Outro aspecto sobre o que debemos incidir no tratamento transversal do tema é a 

difusión de bulos e as bromas relacionadas co virus. Temos que formar ao noso 

alumnado para que non caia en cadeas de transmisión de información que non estea 

fundamentada e confirmada, estamos nunha época na que se pode ferir a compañeiros/as 

facendo comentarios en torno ao seu estado de saúde que poden alterar a convivencia no 
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colexio. 

• Será importante transmitir que se trata dunha situación transitoria, e que ese esforzo vai 

en beneficio de todos/as, e como cidadáns debemos cumprir con estas restricións cun 

único obxectivo: contribuír a frear o virus e conseguir que todo isto acabe. 

• O alumnado necesita ser escoitado, polo que debemos deseñar accións que induzan a que 

se exprese, a que transmita emocións, opinións, incluso a que aporten solucións. Deste 

xeito podemos facelos partícipes de todas as medidas adoptadas para evitar contaxios, e 

que se sintan importantes e valorados. 

ACTIVIDADES DE ACOLLIDA E COHESIÓN 

O curso académico 2021-2022 dará comezo o mércores 15 de setembro, incorporándose todo o 

alumnado a partir das 8:30 horas.  

Prevense polo tanto levar a cabo as seguintes actividades: 

• ACOLLIDA DO ALUMNADO: Dedicaranse os primeiros minutos da primeira sesión 

da mañá para manter unha reunión co alumando na que se facilitará o horario do grupo e 

o seu profesorado, así como os aspectos máis relevantes do protocolo Covid do cetro 

(directrices xerais tanto de entrada como de saída, xestión dos recreos, uso dos aseos, 

uso da cafetería, desprazamento polos corredores, cambios de aula…) 

Desenvolveranse na aula ordinaria de referencia de cada curso, para xusto a continuación 

dar comezo as clases dentro do horario establecido. 

• ACOLLIDA FAMILIAS DE PRIMEIRO DA ESO: O martes 14 de setembro, previo 

á incorporación do alumnado, manteranse unha reunión do Equipo Directivo coas 

familias dos grupos de 1º da ESO. Por temas de espazo estas reunións levaranse a cabo 

no ximnasio, non podendo asistir máis dun membro por familia. Será fundamental dado 

que se trata de alumnado de nova incorporación ao centro, e darase a coñecer de forma 

resumida todos os Protocolos e medidas establecidas para este curso escolar 2021-2022. 

• INFORMACIÓN A CLAUSTRO E CONSELLO ESCOLAR: Tanto o Plan de 

“Adaptación á situación da Covid 19”, como o “Plan de Continxencia” e este “Plan de 

Acollida”, serán presentados e informados aos diferentes membros da comunidade 

educativa a través dos diferentes órganos colexiados en sesións de Claustro e Consello 

Escolar que se celebrarán o martes 14 de setembro de 2021. 

• TITORÍAS: Seguirá sendo fundamental ao longo deste curso aproveitar as sesións de 

titoría co alumnado para recordar, afondar e afianzar todas aquelas medidas de limpeza, 

hixiene e seguridade que permitan afrontar o curso da forma máis relaxada posible, 

tentando concienciarnos todos da importancia do cumprimento das normas establecidas. 
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Este documento foi elaborado polo centro IES Cabo Ortegal, e aprobado polo Equipo 

Directivo o 13 de setembro de 2021. 

 

O Director do IES Cabo Ortegal 

 

Asdo.: Manuel Otero Rodríguez 

(Asinado dixitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 


