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1. Denominación do centro, enderezo e teléfonos 

IES de Cacheiras 

C/ Constenla 36, 15883, Cacheiras, TEO 

Teléfono: 881 86 64 73  

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

http://www.edu.xunta.gal/centros/iescacheiras/taxonomy/term/1 

2.  Membros do equipo COVID 
 

Nome Tarefas 

Trinidad Pazos Celis Coordinadora COVID 

Gabriela Etcheverry Ciancio Ocuparase de espazos e mobilidade 

María Magdalena Varela Leis Ocuparase de prevención, comunicación e 
atención urxente 

3.  Determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de 

protección que inclúe 

O espazo de illamento COVID atópase situado no primeiro piso, preto da porta principal e dos 
despachos de dirección tal como se ve no plano. Trátase dunha sala, usada antes para reunións, con 
xanela ao exterior que conta con teléfono, caixa de primeiros auxilios, colector de apertura co pé, e 
termómetro a distancia. 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iescacheiras/taxonomy/term/1


 
 

4. Número de alumnos por nivel, etapa educativa e curso 
 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º Bacharelato 2º de Bacharelato 

1ºESO A:23 

1 ESO B: 24 

1ºESO C:22 

1ºESO D: 20 

1ºESO E: 24 

1ºESO F: 23 

2ºESO A: 20 

2ºESO B: 20 

2ºESO C: 20 

2ºESO D: 21 

2ºESO E: 20 

2ºESO F: 20 

 

3ºESO A:21 

3ºESO B: 20 

3ºESO C: 20 

3ºESO D: 20 

3ºESO E: 22 

3ºESO F: 22 

4º ESO A: 20 

4º ESO B: 20 

4º ESO C:21 

4º ESO D:21 

4º ESO E: 21 

 

1º de BAC A: 26 

1º de BAC B: 29 

1º de BAC C: 23 

 

2º de BAC A: 24 

2º de BAC B :23 

2º de BAC C: 22 

2º de BAC D: 22 

 

136 121 125 103 78 91 

5. Cadro de persoal. Número de profesores 

(Ver páxina web do centro no enlace de profesorado) 

Os datos de contacto do profesorado serán proporcionados unicamente pola coordinadora do 
equipo COVID ou por calquera membro do equipo directivo. 

6. Determinación de grupos con asignación de aula, persoa titora e 

profesorado 

(Ver horarios na páxina web do centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/iescacheiras/node/999 )  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iescacheiras/node/999


 
 

Planos dos grupos: 

Plano planta baixa: 

 

Plano primeira planta: 

 

 

  



 
 

7. Medidas específicas para os grupos 

 Uso obrigatorio da máscara en todo momento: o alumnado debe ter a máscara posta e 
tamén levar unha de reposto debidamente gardada nun sobre de papel ou estoxo 
apropiado. Tamén é recomendable que traia da casa unha botella de auga pois as billas dos 
baños non se poden usar para recoller auga por motivos de seguridade. 

 É preceptivo hixienizar as mans cos dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada á aula. 

 Cada alumno/a terá o seu posto asignado dende o primeiro día e sempre será o mesmo. 
Non poden moverse as mesas. De existir algunha razón para cambiar de posto a calquera 
alumno/a o cambo farase coa mesa e a cadeira asignada dende o principio. A razón debe 
estar debidamente motivada. 

 O alumnado deberá gardar o seu material de xeito persoal e diferenciado. Non debe 
compartilo cos outros alumnos/as. Ao final da xornada non pode deixar o seu material no 
seu posto. Debe levalo ata o día seguinte, isto facilitará a limpeza da aula 

 Cada cambio de hora o profesorado deixará as ventás abertas. 

 Os/as alumnos/as non poden tocar as xanelas nin os interruptores nin as ferramentas 
pedagóxicas (proxector, ordenador, mandos etc..). 

 Entradas e saídas ao centro sempre pola mesma porta gardando a distancia de seguridade. 

 Horario de entrada e saída diferenciado. 

 Horario de recreo diferenciado. Saída ao recreo pola súa porta asignada.  

 Separación de 1,2 metros entre o centro das cadeiras dos alumnos/as. 

 Separación de polo menos 1,2 metros entre o alumnado e o profesor/a. 

 Retirada de armarios e mobiliario non indispensable. 

 Limpador de solución de lixivia de pistola. 

 Xel hidroalcohólico na proximidade da porta. 

 Panos desbotables.  
 Colector con apertura de pé sinalado con bolsa de cor vermella. 
 Será obriga do alumnado levar cando menos unha segunda máscara de recambio, así como 

un estoxo para gardala en caso necesario. 
 Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao alumnado a 

necesidade e importancia da hixiene de mans antes e despois de usar o material. 

8. Canle de comunicación co equipo COVID 

 A través do teléfono do centro 881 86 64 73 tanto conserxería como secretaría poñerase en 
contacto con calquera dos membros do equipo COVID dispoñibles nese momento. Fóra do 
horario escolar a través dos teléfonos particulares dos membros do equipo. 

 Na páxina web do centro publicarase toda a información relevante. 

 Informarase a toda a comunidade educativa a través dos diferentes medios telemáticos da 
obrigatoriedade de non acudir ao centro se se ten síntomas compatibles coa enfermidade. 

  



 
 

9. Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado 

Tal e como ordena o protocolo de adaptación para a situación actual publicado pola Consellería, as 
ausencias serán comunicadas o máis axiña posible aos membros do equipo COVID ou á xefatura de 
estudos que se poñerá en contacto coas autoridades sanitarias e a administración a través das 
canles habilitadas para iso. 

Ao rexistro convencional empregado habitualmente (follas de rexistro e Xade), engadiremos un 
específico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa covid-19. 

As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas no convencional, pero ao 
figurar no específico por covid-19 quedará eximida a xustificación a efectos de apertura do 
protocolo de absentismo escolar e, ao mesmo tempo, permitirá activar as medidas necesarias en 
caso de confirmación do caso. 

10. Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades 

sanitarias e educativas 

A través das canles habilitadas polas autoridades competentes: Aplicación Educacovid 

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

11. Croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou 

croques xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos. 

Identificación da posición do profesorado 

Polo xeral temos dous tipos de aula de referencia, unha de 51 metros cadrados onde gardando a 
distancia de seguridade de 1,2 m e quitando os armarios e as perchas caben ata 24 alumnos. A 
distancia dos alumnos co/a profesor/a será de polo menos de 1,2 metros: 

Aula tipo de 51m2 

 

 

 

 

 



 
 

 

E outras de 59 metros cadrados onde gardando a distancia de seguridade caben ata 28 alumnos/as: 

Aula tipo 59m2 

 

A causa do espazo limitado das nosas aulas temos a necesidade de usar as aulas específicas tal e 
como se determina no seguinte apartado. 

12. Identificación de espazos ou aulas específicas para asignar grupos 
 

Aula de debuxo DESDOBRE 6 

Aula de plástica  DESDOBRE 5 

Aula de tecnoloxía 1  2ºESO D 

Aula de tecnoloxía 2 2º ESO E 

Aula de música DESDOBRE 3 

 

 

 



 
 

13. Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, 

departamento de orientación ou aulas especiais do centro. Alumnado 

con NEE 

 Nos espazos PT as medidas de distanciamento e seguridade serán as mesmas que nas aulas 
normais descritas no punto anterior. 

 O alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) é aquel que require, ao longo de 
toda a súa escolarización (ou nalgún momento da mesma), determinados apoios e atencións 
específicas derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta. Dado o perfil deste 
alumnado do noso centro, cun grao de afectación moi baixo (en comparación con todo o 
espectro encadrado neste grupo), as variacións respecto ao protocolo xeral co resto de 
alumnado son mínimas, sendo perfectamente capaces de seguir as catro medidas 
fundamentais na prevención do coronavirus: 

1. Uso de máscara de protección de forma obrigatoria. 

2. Hixiene nas mans. 

3. Mantemento de distancia física. 

4. Permanecer o máximo de tempo posible en espazos abertos (e nos pechados sempre 
que exista ventilación). 

 Neste sentido, todos eles poden empregar a máscara igual que os demais, forman parte de 
grupos o máis estables posibles tendo en conta a optatitividade da nosa oferta formativa, 
non son necesarios sistemas de comunicación alternativos, non empregan cadeira de rodas 
nin calquera outro tipo de material susceptible de ter que considerar nun protocolo 
específico, etc. Ademais, non dispoñemos de comedor (si de cafetería, pero poden 
empregala como o resto do alumnado sen necesidade de implementar medidas especiais) 
nin de especialista en Audición e Linguaxe.  

 Si resulta necesario, especialmente co alumnado con NEE que chega novo ao centro, levar a 
cabo unha reunión individual con eles/as co obxectivo de garantir que comprenden cada 
unha das medidas de prevención deseñadas. Esta será levada a cabo pola persoa 
responsable do departamento de orientación en colaboración coa persoa titora e/ou coa 
responsable COVID-19. 

 Respecto a se se da o caso de que desenvolva síntomas compatibles con COVID-19, 
seguirase o protocolo elaborado no centro a tal efecto: levaráselle á sala COVID e 
permanecerá alí illada ata que sexa recollida pola familia, sendo avisada a persoa 
responsable do manexo COVID-19 no centro. 

 Compre destacar que se durante o curso se matriculase no noso centro alumnado con nee 
que si requirise a adopción de medidas distintas ás elaboradas a nivel xeral, queda aberta a 
posibilidade de modificar este protocolo de maneira que se adapte ás súas necesidades. 

 



 
 

14. Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias 

As titorías coas familias dos/as alumnos/as faranse preferentemente por teléfono ou medios 
telemáticos. No caso de non ser posible ou conveniente, faranse fóra do horario de clase e no 
espazo habilitado para iso. Despois da reunión darase aviso a secretaría para que se realice a 
limpeza do espazo. 

15. Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro 

(provedores, visitantes, persoal do concello....) 

 A principal canle de información coas familias é a través de Abalar, teléfono ou outros 
medios telemáticos. 

 A comunicación con persoas alleas ao centro farase a través da conserxería 
preferentemente a través do teléfono ou interfono exterior.  

 A recepción de paquetería dos diferentes provedores farase na porta exterior do centro e 
tomaranse as medidas de hixiene preceptivas.  

 Os visitantes e persoal do concello achegarase ao centro preferentemente en horario non 
lectivo. 

16. Uso da máscara no centro 

O uso da máscara no centro será obrigatoria en todos os espazos coa excepción de: 

 Espazos abertos no momento de comer ou beber, sempre gardando a distancia de 
seguridade e non estando enfrontados. Deberase reducir todo o posible o tempo sen 
máscara. 

 Na cafetería no momento de comer ou beber sempre que a normativa municipal e 
autonómica vixente o permita. 

 No interior para os momentos de hidratación sempre gardando a distancia de seguridade. 

En todos os demais casos o uso será obrigatorio. 

17. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

Este plan será publicado na páxina web do centro para a consulta de toda a comunidade educativa 
logo de recibir as achegas de claustro de profesores/as, Consello escolar e ANPA do centro. 

  



 
 

 

MEDIDAS DE LIMPEZA 

18. Medidas xerais de limpeza no centro: protocolo de limpeza 

 Todos os espazos do centro limparanse 1 vez ao día, excepto os aseos que se limparán 2 
veces ao día. 

 Poñerase especial atención ás zonas de uso común e superficies de contacto: pomos das 
portas, bancos e mobiliario de uso frecuente. 

 Durante toda a xornada haberá unha persoa do servizo de limpeza dispoñible para calquera 
eventualidade xurdida da situación COVID: limpeza e desinfección do espazo de illamento 
etc... 

 A limpeza dos espazos será total ao final da xornada incluíndo zonas privadas de 
traballadores e zonas compartidas.  

 Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a 
cabo este labor, como son as luvas e a máscara. 

 Cada persoa terá o seu propio carro cos utensilios básicos. 

 Terá claro o protocolo de eliminación de residuos procedentes dunha persoa que presentou 
síntomas da enfermidade e os elementos de limpeza empregados neste caso. 

 Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo 
menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre 
que sexa posible entre clases, e coas medidas de prevención de accidentes necesarias. 
diferentes especialistas están a insistir na importancia que ten a continua ventilación dos 
espazos pechados. A nosa recomendación é que canta máis ventilación mellor. Contamos 
con varios aparellos homologado de C02 para facer continuos controis de saturación nas 
aulas. 

 En todos os espazos do centro haberá unha papeleira de pedal específica e diferenciada 
(con bolsa vermella), para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos, 
máscaras, etc..). 

 O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e 
lixo xeral (labras de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...) 

 A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, 
empregando unha bolsa de diferente color, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar 
riscos ao persoal de limpeza. 

 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a 
cabo este labor, como son as luvas e a máscara. 

 A persoa que exerza a secretaría do centro será a responsable de inventariar todo o material 
de protección que dispón o centro.  



 
 

 

 Unha vez recibida a dotación inicial por parte da consellería, o centro garantirá a existencia 
de máscaras suficiente para as posibles continxencias que poidan xurdir. 

 En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans 
e un difusor para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios. 

 O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e do difusor e de 
comunicar á dirección a necesidade da adquisición do mesmo. 

 

XESTIÓN DOS GROMOS 

19.  Plan de continxencia 

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO 

1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas 
compatibles con COVID-19, así como aqueles as que así lle lo indique a CSC de acordo co Protocolo 
de Vixilancia e Control Epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 (COVID-19) no ámbito educativo 
non universitario de Galicia ( http://coronavirus.sergas.gal ). 
 
2. Diante dunha persoa que desenvolva síntomas compatibles coa COVID-19 no centro educativo 
seguirase o seguinte protocolo de actuación:  

 Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid destinada ao efecto ata a 
recollida por parte da familia. Esta disporá de adecuada ventilación, xel hidroalcohólico e 
papeleira con tapa de pedal. Será necesario contactar coa persoa responsable do manexo 
da Covid-19 no centro educativo e cos familiares ou titores legais. 

 A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de protección 
adecuado: A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de 
protección adecuado: 

1. Máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva.  

2. De forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a teña unha exención para 
o uso da máscara por xustificación médica, a persoa acompañante usará máscara FFP2 
sen válvula (KN95), ademais dunha pantalla facial e unha bata desbotable. Na 
eventualidade de que non houbese dispoñibilidade de máscaras KN95, poderá utilizarse 
unha máscara cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da utilización da pantalla.  

 Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa Covid-19, os 
restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa traballadora do centro 
educativo de preferencia nun lugar cuberto exterior ao edificio ou noutro lugar interior coa 
ventilación adecuada. A persoa que utilice a FFP2 deberá estar formada na utilización dos 
equipos de protección individual e no seu refugallo. 

 O centro contará cun stock deste material para as situacións nas que se requira para a 
atención dun caso sospeitoso 



 
 

3. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/a 
traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara, e 
logo seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un 
profesional sanitario. 

4. No suposto da aparición dun caso, nun centro educativo tanto sexa do alumnado, profesorado 
ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19, a petición dos 
servizos de saúde a través de EduCOVID, incluirá na aplicación informática a información prevista 
do eventual afectado/a relativa aos contactos estreitos, dos compañeiros/as afectados/as e do seu 
profesorado, así como de quen sexa persoa próxima vencellada ao centro educativo 

5. A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co 
seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico.  

6. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid-19 seguíranse as recomendacións da CSC e, no 
caso de gromos, 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. 

7. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación 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. 

8. 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. 

9. A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración 
obrigatoria. 

10. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no 
presente protocolo, na resolución que se dite aos efectos do Plan de Continxencia ante peches de 
aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario 
sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021- 2022 así 
como para a elaboración de horarios nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 
Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021- 2022 para o desenvolvemento de ensino a 
distancia en períodos de peche de aulas ou centros como consecuencia da pandemia da Covid-19, 
relativas ao ensino a distancia. 

ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

11. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado 
preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. O profesorado realizará o seguimento do 
alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos 
dispoñibles ben achegados polo profesorado o ben os que poña a disposición a Consellería. 
Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen co contido da materia 
ou a avaliación continua da mesma. 



 
 

12.O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión o falla 
de equipamento para que a consellería adopte as medidas oportunas que minimicen as eventuais 
dificultades da educación realizada por medios telemáticos. 

13. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería poderá 
adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación do alumnado 
cando coincidan co tempo de suspensión. 

14. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas as 
seguintes medidas: 

 Materiais e actividades “on line” a través de EDIXGAL e da aula virtual. 

 Clases e titorías a través da plataforma WEBEX. 

Cada departamento terá reflectido na súa programación as medidas adaptadas a unha posible 
suspensión da actividade presencial: 

As programacións didácticas contemplarán os tres escenarios:  

◦ actividade lectiva presencial; 

◦ non presencial; neste caso a xefatura de estudos coordinará para cada grupo un horario 
semanal que será publicado, cando menos, na páxina web do centro. Neste horario 
reflectiranse os días e as horas nas que: 

 ▪ serán actualizadas as tarefas e/ou contidos de cada unha das materias. Normalmente unha 
 sesión semanal para as materias de 3 ou máis horas semanais, e con maior periodicidade 
 nas materias de menos horas semanais; 

 ▪ farase seguimento telemático do alumnado (clases virtuais, consultas a través de 
 videoconferencia en pequeno ou grande grupo, etcétera), cada departamento deseñara o 
 contido destas sesións en función dos obxectivos e a idiosincrasia da materia. Normalmente 
 unha sesión semanal para as materias de 3 ou máis horas semanais, e con maior 
 periodicidade nas materias de menos horas semanais; 
 
◦ semipresencial; que podería estar motivada polo confinamento ou illamento temporal dun 
alumno ou alumna, ou dun grupo completo. Se afecta a un grupo completo, a xefatura de 
estudos en colaboración co titor establecerá un horario semellante ao descrito para o caso da 
actividade non presencial. No caso de individualidades o tratamento será o habitual no caso de 
enfermidade prolongada, con seguimento a través da aula virtual de cada materia e uso de 
medios telemáticos a criterio do profesorado. O profesorado titor coordinará e servirá de nexo 
coa familia; prestará especial atención aos aspectos emocionais co asesoramento e 
colaboración do departamento de orientación. 

• Incluirase nas programacións referencia aos plans de reforzo e recuperación (A partir dos 
informes individualizados elaborados a finalización do curso 2019/2020) das aprendizaxes 
imprescindibles non adquiridas. 



 
 

• Incluirase as actividades de recuperación para as materias pendentes. Temporalizar estas 
actividades ao longo de todo o curso. Ten que haber actividades (exercicios, probas, ...) que 
permitan valorar (poñer nota en cada avaliación). Hai tres períodos de avaliación tamén para os 
pendentes. 

• Cada materia de cada nivel terá, cando menos, un curso na aula virtual no espazo reservado a 
cada departamento (colector que se irá desenvolvendo a medida que sexa preciso). 

O profesorado asegurarase de que a matriculación do alumnado nos seus cursos estea resolta antes 
do 30 de setembro. 

Os posibles problemas de acceso á aula virtual serán informados á titoría e resoltos pola dirección 
ou os responsables de aulas virtuais previamente.  

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

15. Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase unha 
planificación do retorno a actividade presencial. 

20. Persoas que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade 

sanitaria e educativa 
 

Nome Tarefas 

Trinidad Pazos Celis Coordinadora COVID 

Gabriela Etcheverry Ciancio Ocuparase de espazos e mobilidade 

María Magdalena Varela Leis Ocuparase de comunicación prevención e atención 
urxente 

 

  



 
 

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

21. Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa xefatura 

territorial e de solicitude, de ser o caso de persoal substituto 

No caso do persoal especialmente sensible seguirase o protocolo publicado pola Consellería nos 
anexos III e IV.  

A canle de petición das solicitudes nos supostos de vulnerabilidade farase a través da dirección do 
centro (director ou xefe de estudos). 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

22. Determinación das entradas e saídas, recreos, circulación e aseos. 

Organización das mesmas con horarios 

Polas circunstancias especiais ás que temos que enfrontarnos este ano os horarios e espazos 
estarán adaptados á nova situación en relación aos seguintes temas principais: 

1. Chegada do transporte graduada.  
2. Entrada ao centro á primeira hora por portas diferenciadas. 
3. Recreos diferenciados para 1º, 2º, e 3º de ESO por unha banda, e 4º de ESO, 1º de 

bacharelato e 2º de bacharelato por outra. 
4. Circulación polo centro. 
5. Aseos asignados. 
6. Entrada e saída da cafetería.  
7. Saída graduada do centro por portas diferenciadas. 
8. Alumnado con mobilidade reducida. 

Plano 1 de entradas e saídas dos diferentes grupos e portas 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Chegada do transporte escolar: 

O transporte chegará ao centro de xeito gradual (Non deben abrir a porta ata que cheguen ao 
portalón principal). O alumnado sempre coa máscara posta, accederá ao centro pola súa porta de 
referencia (ver plano 1) 

Plano 2: porta exterior principal 

 

2. Portas diferenciadas: 

Os alumnos/as entrarán e sairán pola súa porta asignada dende o principio de curso:  

 

Grupos Porta 

1ºESO Porta 1 

2º ESO A,B,F Porta 1 

2ºESO C, D, E Porta 2 

3º ESO Porta 2 

4º ESO Porta 2 

1º BAC  Porta principal 

2º BAC Porta principal 

 
  



 
 

 
3. Recreos diferenciados: 

 

Grupos  Horario 

1ºESO 1º recreo 10:10 – 10:30 
2º recreo 12:10 – 12:30 

2º ESO 1º recreo 10:10 – 10:30 
2º recreo 12:10 – 12:30 

3º ESO 1º recreo 10:10 – 10:30 
2º recreo 12:10 – 12:30 

4ºESO 1º recreo 11:00 – 11:20 
2º recreo 13:00 – 13:20 

1º BAC 1º recreo 11:00 – 11:20 
2º recreo 13:00 – 13:20 

2º BAC 1º recreo 11:00 – 11:20 
2º recreo 13:00 – 13:20 

 As saídas e entradas dos recreos faranse polas portas de entrada asignadas (ver plano 1). 
 En todos os espazos posibles gardarase a preceptiva distancia de seguridade de 1,5 metros. 
 No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado, que non poden traer  

elementos comúns de xogo nin utilizar obxectos e xoguetes que poidan ser compartidos. 
Non poden traer material deportivo da súa casa. 

 Nos recreos quedarán prohibidos todos os xogos ou deportes que impliquen contacto físico 
ou material compartido excepto se hai un/ha profesor/a dirixindo a actividade e pendente 
das medidas de seguridade. Temos constatado que os móbiles son elementos que 
habitualmente se comparten e fan que o alumnado non respecte a distancia de 
seguridade polo tanto o uso individual está restrinxido á aula, como ferramenta de 
aprendizaxe, ou a chamadas de emerxencia a familiares con permiso previo e supervisión 
en todo momento dun/ha profesor/a, noutro caso debe estar gardado, non “á vista". Non 
se poden usar xogos nin outro tipo de aparellos electrónicos. 

 As zonas exteriores do centro teñen a suficiente capacidade para que todo o alumnado 
garde a preceptiva distancia de seguridade. 

4. Circulación polo centro e cambios de clase 

 O alumnado non pode visitar aulas diferentes da súa agás nos casos que teña clase nelas. 
 O alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. Aconséllase 

levantarse e facer exercicios de elongación muscular. 
 A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, gardando a distancia de seguridade marcada no 

chan dos corredores. 
 Se houbese outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o grupo anterior 

antes de entrar. 



 
 

 O alumnado terá a súa circulación limitada por cintas e sinais no chan de xeito que se 
limite ao máximo a interacción no interior do edificio.  

 A circulación farase respectando os sinais e sempre no sentido único determinado.  
 As portas de entrada e saída serán as mesmas tanto para o inicio das clases como para os 

recreos.  
 Intentarase que os corredores estean limitados para os movementos da rapazada cara aos 

aseos e ás portas asignadas.  
 Os corredores principais terán dous sentidos de circulación claramente sinalados. 
 Nas escaleiras do centro circularase sempre pola dereita, intentando en todo momento 

gardar a distancia de seguridade. 

5. Uso dos aseos: 

Na actual situación os aseos son espazos potencialmente perigosos e polo tanto intentarase evitar 
calquera tipo de aglomeración neles. Temos 4 aseos, 2 de homes e 2 de mulleres. 2 en cada piso. O 
alumnado só poderá usar o aseo que teña no seu piso. 

 O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu 
aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á entrada e a saída. O aforo queda limitado 
en todos os aseos a 3 persoas á vez. 

 Durante os recreos haberá profesorado de garda vixiando o aforo dos aseos e garantindo 
que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída. 

 Excepcionalmente e para evitar aglomeracións, neste curso o profesorado permitirá o uso 
dos aseos durante as horas de clase, aínda non sendo unha medida pedagóxica, temos que 
priorizar a seguridade sobre calquera outra cuestión. O alumnado terá que pedirlle a chave 
ao/á profesor/a para abrir e pechar o aseo e desinfectará a chave ao chegar a clase antes de 
devolverlla ao/á profesor/a. 

 Tentarase ter a máxima ventilación posible nos aseos. 
 Haberá follas de check que firmará o persoal de limpeza para garantir o control hixiénico 

dos mesmos. 
 O alumno só poderá ir ao aseo que teña asignado. Só pode ir un alumna á vez por grupo. 
 As billas usaranse de xeito exclusivo para a hixiene de mans. Queda prohibido usalas para 

beber auga ou encher botellas.  

6. Entrada e saída da cafetería: 

 O aforo da cafetaría está limitado en función das instrucións das autoridades na hostaleira 
no Concello de Teo. 

 A entrada farase pola porta exterior, gardando sempre a distancia de seguridade.  
 No interior o acceso á barra será en quendas de 3 a través dun espazo sinalado onde se 

garanta a distancia de seguridade.  
 A saída farase pola porta interior e sairase ao patio pola porta 3 (ver plano 3) 

 

 



 
 

Plano 3: Cafetería 

 

 

7. Saída graduada do centro por portas diferenciadas 

Os/as alumnos/as sairán en quendas ordenadas, empezando pola aula que no sentido de 
circulación estea máis próximo á porta. Sempre sairán pola súa porta asignada (plano 1) no 
seguinte horario: 
 

14.05 2 timbres:  Saída 1º ESO, 2º ESO e 3º ESO 

14.10 1 timbre: Saída 4º ESO  e 1º e 2º de Bacharelato 

Os alumnos que teñan que esperar ao transporte desdobrado farano na parte dianteira do centro e 
serán custodiados polo profesorado de garda. 
 

8. Alumnado con mobilidade reducida: 

 Os alumnado con mobilidade reducida terá prioridade de entrada e saída ao centro.  
 Nos cambios de clase obrigatorios polos desdobres terán que saír con anterioridade. 
 O/a alumno/a que axude coa cadeira de rodas terá que ser sempre o mesmo e contar coa 

autorización do titor legal do/a alumno/a. 

 

 

 



 
 

23. Previsións sobre a colocación de cartelería e sinais no centro 

 Poñeranse sinais adhesivos no chan nos corredores para manter a distancia de seguridade e 
facer os sentidos de circulación seguros.  

 Poñeranse marcas no chan de acceso á cafetería e no interior marcas para corredores 
seguros. 

 Poñeranse sinais de concienciación e avisos na entrada, corredores e aulas do centro. 
 Poñeranse as normas básicas de convivencia e hixiene en todas as aulas do centro. 
 Poñeranse as normas de uso e limpeza das máscaras. 
 Sinalarase o espazo de illamento COVID 

24. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Ver punto 23.1 

25. Asignación de tarefas ao profesorado de garda encargado da 

vixilancia  

 

Custodia de entrada: 3 profesores e 1 membro do equipo directivo 

Tarefas:  

 Profesor/a na entrada principal: Controlará a chegada do alumnado transportado. 
 Profesor/a nas outras portas: Controlará a entrada ordenada do alumnado e que se 

cumpran as medidas de seguridade (distancia e circulación e comportamento axeitado). 
 Profesorado nas plantas (baixa e primeira): Controlará que o alumnado teña un 

comportamento axeitado, gardando a distancia de seguridade e quedando no seu posto. 
Controlará que as aulas queden nas condicións de ventilación adecuadas para a primeira 
clase, abrindo as xanelas e portas que estean pechadas. 

 

Recreos: (ver punto 40) 

 Aseos: Abrir anticipadamente e durante toda a garda os aseos, revisar e controlar o aforo 
e as medidas de hixiene. Pechar antes de marchar. 

 Exterior: Controlar que o alumnado circule adecuadamente e garde a distancia de 
seguridade. Controlar que o alumnado teña un comportamento adecuado cumprindo as 
normas de este protocolo. Controlar que no momento de comer a distancia, dirección e 
lugar sexa o adecuado. 

 En todo caso o profesorado terá que cumprir coas tarefas asignadas polo equipo directivo 
en materia de seguridade para cumprir co plan de adaptación a situación COVID. 

 



 
 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPA 

26. Previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da 

xornada lectiva 
 

1. Deben manterse os grupos de convivencia estable ou gardarse as distancias de seguridade 
previstas nos protocolos con carácter xeral. 
2. Cómpre priorizar as actividades no exterior pero evitando igualmente aglomeracións. 
3. Deberase levar rexistro das persoas que participan nestas actividades, así como o lugar que 
ocupan, non podendo cambiar de compañeiros/as para limitar as interaccións e facilitar a 
localización de posibles contactos estreitos. 
4. É preciso extremar as medidas de hixiene e ventilación antes, durante e despois da actividade. 
5. Cando a actividade implique saída do centro e visita a algún lugar deberá coñecerse con 
antelación o protocolo COVID da instalación e deberá ser asumida e explicada ao alumnado de 
acordo á súa idade. 
6. O número de profesorado acompañante debe ser tal que permita garantir as medidas de 
seguridade sanitarias nas visitas e saídas do centro educativo.  
7. Cando a actividade implique uso de transporte deberán extremarse as medidas de hixiene, por 
suposto será obrigatorio o uso de máscara e anotarase o lugar que ocupa o alumnado que será fixo 
nos dos sentidos do traxecto. 
8. Cando as actividades supoñan a entrada no centro de persoal alleo este deberá coñecer 
previamente e asumir na súa totalidade o protocolo COVID e o Plan de adaptación do centro e 
asinar o compromiso de realizar a enquisa de autoavaliación antes da actividade. En ningún caso 
acudirá se teñen síntomas de igual xeito que o persoal do centro. Tanto se se trata de actividades 
esporádicas como regulares o Equipo Covid estará informado en todo momento así como 
profesorado afectado e o PND que deba atendelo e levarase rexistro da súa presenza e 
interaccións. 
9. Estas persoas alleas extremarán a hixiene á entrada e saída do centro, gardarán o uso de máscara 
e distancia de seguridade. 
10. No caso de acceso ao centro de persoas alleas ao persoal deberán estar sempre acompañadas 
de persoal do centro. 
14. Os eventos e celebracións que terán lugar nos centros educativos realizaranse sempre que se 
poda ao aire libre e acorde ás mesmas condicións que os seus homólogos no ámbito comunitario. 
 
Consideracions xerais sobre actividades complementarias e extraescolares organizadas por 
ANPAS, concellos, etc nos centros educativos: 
 
CONSIDERACIÓNS XERAIS: 
 
1. A entidade organizadora presentará á dirección do centro dun “Plan de actividades 
extraescolares” conxuntamente cun plan de continxencia que será revisado polo Consello Escolar 
para súa aprobación. O plan de continxencia específico referirá, cando menos, os seguintes 
aspectos: 

a) limpeza e desinfección das salas, estancias, baños, zonas de transito, mobiliario ou útiles 
empregados. 



 
 

b) ventilación adecuada (antes, durante e despois) 
c) acudir sempre que sexa posible á mesma sala, instalación, aula ou espazo 
d) Aforo máximo por actividade 
e) grupos de actividades extraescolares estables e rexistro diario de asistencia (evitar novos 
membros, interacción entre grupos, ou si é posible , cambio de monitores/as). O rexistro diario 
será 
custodiado pola entidade e poderá serlle requirido polo Equipo Covid. 
 

2. As clases organizaranse de tal xeito que se poda facer unha saída e entrada escalonada e unha 
ventilación entre clases e, de cando menos 10 a 15 minutos por hora. 
3. Respectaranse na medida do posible os grupos de idade (curso ou ciclo) ou agruparanse por 
idades próximas. 
 
NORMAS XERAIS DE FUNCIONAMENTO: 
1. Os/as pais/nais/ titores legais firmarán unha declaración de responsabilidade (o inicio das 
actividades) na que se comprometan a valorar e respectar as seguintes pasos/normas: 

a) Realizar a enquisa de autoavaliación prevista neste “Protocolo de adaptación ao contexto da 
Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022” e non 
acudir á 
actividade de acordo co que a mesma estableza. 
b) Informar ao persoal monitor no caso que se de algunha das circunstancias previstas na 
enquisa de autoavaliación para o seu coñecemento e traslado ao centro educativo que o porá en 
coñecemento do Equipo Covid. 
c) Máscara obrigatoria durante as actividades salvo nos casos de exención legalmente previstos 
e acreditados por informe sanitario. Os/as asistentes deberán traer cando menos unha segunda 
máscara de reposto nun estoxo axeitado. 

2.Non estará permitida a entrada a persoas alleas (pais/nais) nas actividades nin nas instalacións 
deportivas. Así como tampouco estará permitido estar na instalación fóra da hora de actividade. 
Tampouco estará permitida a presenza dos propios participantes cando non sexa a súa hora de 
actividade, nin sequera nas gradas, no caso de contar con estas. 
3. A persoa monitora sairá a recibir ao grupo cando a instalacións estea libre. 
4. Habilitarase unha PORTA DE ENTRADA e outra de SAÍDA para evitar a acumulación de persoas.  
No exterior marcaranse zonas para esperar a entrada e/ou saída que garantan as distancias de 
seguridade. Para garantir un proceso áxil é precisa a máxima puntualidade. 
4. Os espazos contarán con aseos asignados (con indicación e control de aforo segundo o previsto 
na lexislación vixente) que permita o lavado de mans con auga e xabón cando menos 40 segundos 
cando estean visiblemente sucias. Contarán tamén con dispensadores de xel hidroalcohólico nas 
entradas e saídas. No caso de grandes instalacións poderá solicitarse que o alumnado e persoas 
participantes conten con xel hidroalcohólico propio.  
5. Delimitaranse zonas para que cada neno/a deixe os seus obxectos persoais como a mochila ou a 
botella de auga. 
6. Procurarase que este lugar sexa fixo durante todo o curso. Entregarase ao centro un plano de 
situación con estes lugares marcados para facilitar, en caso de ser necesario, o seguimento 
epidemiolóxico. 
7. A organización das tarefas e exercicios será en función da normativa vixente. Inicialmente serán 
de forma individual ou en pequenos grupos, evitando o contacto. 



 
 

8. Evitarase compartir material e, se fose necesario, estará previamente hixienizado. Despois do 
uso volverase a hixienizalo e será obrigatorio o lavado de mans. As persoas adultas contarán co seu 
propio material e encargaranse de hixienizalo logo do seu uso. 
9. Baixo ningún concepto poderán compartirse botellas de auga, que deberán estar claramente 
identificadas e situadas no sitio asignado a cada asistente xunto co resto de obxectos persoais. 
2.15. No caso de detectarse síntomas nunha persoa participante durante a actividade: 

a) No caso de menores de idade procederase ao illamento desta persoa no espazo habilitado 
para tal fin e de acordo con este “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros 
de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022”. Os centros comunicarán as 
entidades organizadoras cal é este espazo que, por razóns de operatividade, poderá ser 
diferente do utilizado durante o período lectivo (por exemplo en pavillóns polideportivos).  
A súa familia será informada inmediatamente e procederase de acordo co protocolo xeral 
segundo o plan de continxencia de cada centro. 
b) No caso de persoas maiores de idade, estas procederán de acordo co previsto con carácter 
xeral coas particularidades que o plan de continxencia de cada centro poida prever. Porán unha 
máscara cirúrxica, abandonarán a actividade e contactarán cos servizos sanitarios para seguir as 
súas indicacións. 

27. Determinacións para as xuntanzas de ANPA e consello escolar 

 Priorizaranse as reunións en liña ou por medios telemáticos.  
 En calquera caso calquera reunión presencial farase fóra do horario escolar do centro e o 

espazo debidamente habilitado para iso, coas medidas de protección e hixiene vixentes. 

28. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

 Todas as reunións e titorías cos pais faranse por teléfono ou medios telemáticos.  
 En todo caso se son necesarias algunhas reunións presenciais faranse fóra do horario 

escolar do centro e o espazo debidamente habilitado para iso, coas medidas de protección e 
hixiene vixentes. 

29. Normas para a realización de eventos 

No caso de realizarse algún, farase coas preceptivas normas de seguridade ditadas pola autoridade 
competente. 

 

MEDIDAS XERAIS EN RELACIÓN CO ALUMNADO TRANSPORTADO 

 Poderán ser utilizadas todas as prazas coa obriga do emprego de máscara. Os traballadores 
da empresa de transporte velarán por que todos os ocupantes do vehículo leven posta a 
máscara durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en todo 
momento.  



 
 

 Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para unha realizar un 
mellor seguimento dos contactos, salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as 
autoridades sanitarias determinen un uso máis restritivo do mesmo. 

30. Horario de gardas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DA CAFETERÍA 

31. Medidas de seguridade 

 A cafetería do centro ten que cumprir cos requisitos específicos publicados en cada 
momento pola autoridade competente en materia de hostalería. 

 Establecemento de quendas: Ver punto 30.6 

 Redúcese o espazo para permanecer sentado cumprindo en todo momento a distancia de 
seguridade. Poñerase especial atención ao aforo limitado do espazo e ás medidas de hixiene 
e limpeza do espazo. 

 O persoal colaborador deberá ser o mesmo nas diferentes quendas. 
 



 
 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

Aulas temáticas: 

1. Aulas de informática:  

 Nestas aulas resulta imposible gardar a distancia de seguridade, polo tanto instaláronse 
biombos de protección de metacrilato entre os ordenadores. Con todo o uso da máscara é 
obrigatoria. 

 Limpeza de todos os equipos ao final da clase, cada alumno/a o seu. Haberá material 
suficiente de limpeza e panos desbotables. É recomendable a limpeza tamén ao inicio da 
clase. Limparase o papel film no teclado do ordenador e a bolsa “zip” do rato. 

 Recordarase o protocolo de prevención ao inicio da clase. 

2. Laboratorio: 

 No laboratorio gardarase a distancia de seguridade evitando a formación de grupos e 
minimizando o contacto con materiais. 

 A limpeza da aula e de todo o material será obrigatorio ao inicio e ao final da actividade.  
 Recordarase o protocolo de prevención ao inicio da clase. 

Conserxería: 

 O espazo da conserxería é limitado e o seu uso queda restrinxido aos conserxes.  
 Todas as interaccións e peticións faranse a través da xanela.  
 Ningún membro da comunidade educativa pode entrar no espazo interior, nin facer 

fotocopias, nin usar a computadora etc.  
 A recepción da paquetería, na medida do posible, farase no exterior do centro e tratarase 

coas medidas de hixiene recomendadas: limpeza con solución de lixivia ou corentena. 
 Débese manter, igual que nos outros espazos, unha ventilación adecuada. 
 O uso de elementos compartidos por parte dos dous conserxes, teléfono, ordenador, 

fotocopiadora... está condicionada a debida desinfección de mans. 
 Cando calquera dos conserxes teña que chamar ou acompañar a un/unha alumno/a ou a 

calquera membro da comunidade educativa, debe gardar a preceptiva distancia de 
seguridade de 1,5 metros. 

 É recomendable minimizar a manipulación de documentos en formato de papel. O 
profesorado debe ter en conta este punto e tratar de utilizar elementos alternativos coma a 
aula virtual. 

 Débese distribuír o espazo interior da conserxería de tal xeito que permita manter a 
distancia de seguridade entre os traballadores.  

Uso do ascensor: 

 O ascensor será utilizado por unha única persoa en cada viaxe. 
 Evitarase o contacto directo das mans cos botóns. 
 Non deixar obxectos no chan do ascensor. 
 Limpar as mans antes e despois de usar o ascensor. 



 
 

 
Sala de profesorado 

 Establecerase un aforo máximo que permita manter entre o profesorado a distancia de 
seguridade, o aforo será de 13 persoas. 

 O profesorado ten marcada a distancia de seguridade das mesas de traballo para que 
permaneza a 1,5 metros. 

 Os/as profesores/as deberán hixienizar o espazo que usen. 
 Os ordenadores quedarán separados por biombos. O teclado dos ordenadores estará 

protexido con un film para facilitar a súa limpeza. O rato estará nunha bolsa tipo “zip”. 
Ambos deberán hixienizarse adecuadamente despois do seu uso. 

 A prioridade de permanencia na sala de profesorado será para aqueles que teñan labores 
asignadas coma gardas, titorías, etc...  

 As xanelas da sala de profesorado permaneceran abertas o maior tempo posible para 
garantir unha adecuada ventilación. 

 É preciso desinfectar as mans ao entrar e saír da sala de profesorado. 
 O profesorado non compartirá material entre eles. Non haberá elementos de escritura para 

apuntar as ausencias do profesorado, cada profesor/a usará o seu. 
 Os alumnos NON poden visitar a sala de profesorado nin entrar no corredor de acceso á 

mesma. Hai instalado un timbre na entrada que alertará ao profesorado de garda. 
 O teléfono deberá desinfectarse debidamente despois de cada uso. 
 O uso da fotocopiadora e da trituradora queda condicionada pola adecuada hixienización de 

mans. 
 Ao final do día as mesas da sala de profesorado deberá quedar totalmente libres para 

proceder a súa adecuada limpeza. 
 Colocarase cartelería informativa na porta da sala e no interior. 

Secretaría  

A secretaría é un dos puntos do instituto onde máis persoa conflúen, tanto persoal do propio 
centro como xente de fóra, é polo tanto un espazo onde temos que extremar as precaucións. 

 O aforo da secretaría estará limitado ao persoal administrativo e dúas persoas máis, sempre 
que se trate de traballadores do centro. 

 Na secretaría intentarase reducir ao máximo a xeración e manexo de documentación en 
papel. 

 Priorizarase a atención por medios telemáticos e utilizarase o sistema de cita previa como xa 
vai sendo habitual. 

 Xa están colocadas dúas pantallas de protección, unha para o distanciamento cara ao 
público e outra que separa aos dúas traballadoras do centro. 

 Todo o material e documentos que sexan entregados deben ser hixienizados debidamente. 
 Colocarase un cartel na porta informando do aforo máximo da estancia. 
 Na medida do posible extremarase a ventilación. 
 Toda persoa que acceda debe limpar adecuadamente as mans ao entrar e ao saír. 

 



 
 

Despachos 

 O aforo máximo será de dúas persoas: o titular do despacho e a persoa visitante. 
 Evitaranse reunións nos despachos que superen o aforo. 
 Nos despachos temos que extremar a ventilación. 
 A visita do alumnado aos despachos queda prohibida sen cita previa. 
 Toda a documentación que se entregue deberá ser debidamente hixienizada. 
 O uso do teléfono será de uso exclusivo da persoa que ocupa o espazo. 
 Os equipos informáticos dos despachos serán de uso exclusivo dos titulares do mesmo. 
 Ao entrar nos despachos procederase a desinfección de mans. 

Salón de actos 

 O aforo do salón de actos quedará limitado a 34 alumnos/as para garantir a adecuada 
distancia de seguridade. As cadeiras que poden usarse estarán debidamente sinaladas. 

 Os elementos compartidos coma ordenador, proxector mesa de son deberán usarse so polo 
profesorado e sempre despois da debida desinfección de mans. 

 No salón de actos débese extremar a ventilación polo menos antes e despois do seu uso. 
 Os/as alumnos/as deben limpar as mans antes de entrar no salón de actos. 
 Unha vez sentados na súa cadeira non poden cambiar de posto. 

Departamentos 

 Os distintos departamentos didácticos do centro teñen medidas e capacidade diferentes. É 
responsabilidade de cada un deles controlar o aforo máximo para garantir a preceptiva 
distancia de seguridade de 1,5 metros, manter a hixiene debida de mans e ter unha 
ventilación adecuada. 

32. Determinacións específicas para a materia de educación física 

Máscaras 

 En todo momento e sempre que non se cumpra a distancia entre os alumnos de 2 metros o 
uso da máscara será obrigatorio. 

Material e limpeza 

 Terase especial atención co material deportivo compartido e a súa limpeza, antes e despois 
do seu uso. 

Medidas organizativas e normas nos vestiarios 

 A entrada no ximnasio realizarase pola porta exterior, de xeito que o alumnado sairá da súa 
aula polo seu corredor seguro ao exterior. Cando dous grupos coincidan na hora de 
educación física, un deles entrará no ximnasio e outro quedará nas pistas exteriores. 

 O grupo do ximnasio usará os vestiarios e aseos da zona do ximnasio. O outro grupo usará 
coma vestiario os espazos asignados a carón da cafetería e accederá a eles a través da porta 



 
 

3. Deste xeito evitamos a confluencia dos dous grupos nun só vestiario. Os/as 
profesores/as establecerán quendas para a ocupación segura dos vestiarios. 

 Os grupos de traballo serán reducidos e sempre os mesmos. 
 Deberá manterse a distancia de seguridade interpersoal e utilizar máscara, salvo no 

momento da práctica deportiva e cando o indique o profesorado.  
 Sempre que sexa posible, o alumnado, durante a práctica deportiva deberá manter a 

distancia de seguridade interpersoal. 

Hixiene 

 A ventilación en toda a zona do ximnasio será continua. 
 O lavado de mans ao principio da clase será obrigatorio. 
 Evitarase, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a actividade. Se 

isto non fose 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, deixarase un tempo para que a actuación dos produtos desinfectantes sexa 
efectiva, polo que ao inicio das sesións non se debe empregar ese material. 

Actividades deportivas 

 Realizaranse deportes e actividades individuais onde non haxa contacto físico como: 
- Condición física. 
- Ritmo e expresión. 
- Primeiros auxilios. 
- Atletismo. 
- Bádminton. 

 Os deportes colectivos adaptaranse a accións individuais: lanzamento de penaltis, tiros 
libres, etc. 

Actividades permitidas nos recreos 

Ping-pong sempre en presenza do profesorado e co material subministrado e desinfectado polo 
centro. 

Plano 4: acceso ximnasio e aseos 

 

 

 

 

 



 
 

33. Proceso de cambio de aula o visita a aula especial ou espazos de uso 

educativo 

Os cambios de aulas realizaranse a través dos corredores seguros de cada grupo, sempre de xeito 
ordenado, polo carril sinalado, coa máscara posta e gardando a debida distancia de seguridade. Nas 
aulas de desdobre poñerase especial atención a hixiene e limpeza. É obrigatorio que o alumnado 
limpe o seu posto ao chegar á clase. Os/as profesores/as poñerán especial atención neste sentido.  

34. Normas da biblioteca 

 A biblioteca ten un aforo limitado determinado polas normas de seguridade, distanciamento 
e hixiene. 

 As portas de entrada e saída serán diferenciadas e claramente sinaladas. A porta de entrada 
será a exterior que dá ao patio e a porta de saída a interior que da ao recibidor. 

 O equipo de biblioteca sinalizará os postos que poden ser utilizados de xeito que se 
manteña a distancia de seguridade. 

 Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso 
compartido. 

 O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o devolto 
deberá permanecer en caixas illadas como mínimo catro horas antes de volver aos andeis. 

 Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias 

Plano 5: entrada e saída da biblioteca 

 

35. Grupos de aseos 

Ver punto 22.5 

 

  



 
 

 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

36. Horarios de recreo saídas e entradas 

Ver punto 22.3 

37. Espazos exteriores seguros 

Habilitarase o aforo limitado nos espazos cubertos exteriores. Na zona de ping-pong. Nos bancos 

estarán marcados os preceptivos límites de seguridade. 

Plano 6: espazos cubertos exteriores seguros 

 

38. Horario de gardas 
 

 

 

 

 



 
 

 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

39. Reunións do profesorado e uso da sala de profesorado 

 O aforo na sala de profesorado estará limitado ao número de cadeiras e ordenadores 
dispoñibles para garantir a distancia de seguridade que é de 13 persoas. 

 O uso da máscara é obrigatoria en todo momento. 
 Haberá elementos de hixiene dispoñibles para os/as profesores/as na sala de profesorado. 
 É responsabilidade de cada profesor/a deixar o seu posto debidamente hixienizado na sala 

de profesorado prestando especial atención a limpeza dos equipos informáticos. 
 Nos departamentos será preceptivo o uso de máscara. 
 Os claustros e reunións do profesorado serán no salón de actos onde se pode garantir a 

distancia de seguridade de 1´5 metros. Facilitarase a participación por vías telemáticas. 
 Os consellos escolares serán por medios telemáticos. 
 En todo caso o profesorado terá que cumprir coas tarefas asignadas polo equipo directivo 

en materia de seguridade para cumprir co plan de adaptación a situación COVID. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

40. Formación do profesorado e equipo COVID 

 Intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte a COVID-19 

 Todos os membros do equipo COVID están a facer o curso do CAFI 

41. Actividades de formación e concienciación do alumnado fronte a 

COVID-19 

Os primeiros días de curso faranse reunións informativas coas diferentes titorías coa finalidade de 
concienciar e informas ao alumnado deste plan e das medidas xerais de protección e hixiene. 

Serán especialmente importantes as titorías onde se insistirá nas medidas recollidas neste plan. 

Ao principio e durante o curso faranse actividades de formación co alumnado para mellorar a súa 
información sobre a prevención e condicionantes da enfermidade. Incluiranse charlas co persoal 
sanitario sobre prevención e protección. Este plan estará coordinado polo equipo COVID e 
vicedirección. 

 



 
 

42. Difusión das medidas de prevención e deste plan 

O plan de adaptación a situación COVID é público e estará dispoñible dende o inicio de curso na 
páxina web do centro. Informarase aos pais a través de ABALAR. 

43. Aulas virtuais e ensino a distancia. Profesorado encargado das aulas 

virtuais comunicación cos asesores de Abalar ou Edixgal e co CAU 

O centro conta cun programa Edixgal e coa aula virtual onde están matriculados todo o alumnado. 
Dende o principio de curso farase a detección dos posibles casos de alumnos/as sen conexión ou 
equipos para dar servizo a todo o alumnado. 

Os diferentes departamentos nas súas programacións reflectirán a posibilidade de clases 
semipresenciais ou non presenciais.  

• As programacións didácticas contemplarán os tres escenarios:  

◦ actividade lectiva presencial; 

◦ non presencial; neste caso a xefatura de estudos coordinará para cada grupo un horario 
semanal que será publicado, cando menos, na páxina web do centro. Neste horario 
reflectiranse os días e as horas nas que: 

 ▪ serán actualizadas as tarefas e/ou contidos de cada unha das materias. Normalmente unha 
 sesión semanal para as materias de 3 ou máis horas semanais, e con maior periodicidade 
 nas materias de menos horas semanais; 

 ▪ farase seguimento telemático do alumnado (clases virtuais, consultas a través de 
 videoconferencia en pequeno ou grande grupo, etcétera), cada departamento diseñará o 
 contido destas sesións en función dos obxectivos e a idiosincrasia da materia. Normalmente 
 unha sesión semanal para as materias de 3 ou máis horas semanais, e con maior 
 periodicidade nas materias de menos horas semanais; 

◦ semipresencial; que podería estar motivada polo confinamento ou illamento temporal dun 
alumno ou alumna, ou dun grupo completo. Se afecta a un grupo completo, a xefatura de 
estudos en colaboración co titor establecerá un horario semellante ao descrito para o caso da 
actividade non presencial. No caso de individualidades o tratamento será o habitual no caso de 
enfermidade prolongada, con seguimento a través da aula virtual de cada materia e uso de 
medios telemáticos a criterio do profesorado. O profesorado titor coordinará e servirá de nexo 
coa familia; prestará especial atención aos aspectos emocionais co asesoramento e 
colaboración do departamento de orientación. 

• Incluirase nas programacións referencia aos plans de reforzo e recuperación (A partir dos 
informes individualizados elaborados a finalización do curso 2019/2020) das aprendizaxes 
imprescindibles non adquiridas. 



 
 

• Incluirase as actividades de recuperación para as materias pendentes. Temporalizar estas 
actividades ao longo de todo o curso. Ten que haber actividades (exercicios, probas, ...) que 
permitan valorar (poñer nota en cada avaliación). Hai tres períodos de avaliación tamén para os 
pendentes. 

• Cada materia de cada nivel terá, cando menos, un curso na aula virtual no espazo reservado a 
cada departamento (colector que se irá desenvolvendo a medida que sexa preciso). 

O profesorado asegurarase de que a matriculación do alumnado nos seus cursos estea resolta antes 
do 30 de setembro. 

Os posibles problemas de acceso á aula virtual serán informados á titoría e resoltos pola dirección 
ou os responsables de aulas virtuais previamente.  

Profesorado encargado da aula virtual: 

 

Profesor Cargo 

Juan Gabriel Sama Secretario 

Isabel Mato Coordinadora EDIXGAL 

 

 


