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INTRODUCIÓN 

O presente Plan de Continxencia foi elaborado pola equipo COVID-19 do IES Canido en base ao modelo realizado conxuntamente 

entre as Consellerías de Sanidade e de Educación, Universidade e Formación Profesional. 

Este documento inclúe recomendacións e directrices en relación ás medidas de prevención e hixiene fronte á Covid-19 para as 

actividades e instalacións do IES Canido durante o curso 2020-2021, que poderán ser actualizadas cando a situación epidemiolóxica 

así o requira. 

OBXECTIVOS 

• Crear un entorno saudable no IES Canido, a través de medidas de prevención, hixiene, promoción da saúde adaptadas ás nosas 

particulares circunstancias. 

• Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan a aglomeración de persoas, e propicien o correcto cumprimento de medidas 

de distanciamento físico. 

• Asegurar que a actividade aducativa poida desenvolverse coa maior normalidade posible. 

• Posibilitar a detección precoz de casos e xestión efectiva dos mesmos. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

As medidas de prevención, hixiene, promoción da saúde e protocolo precoz de casos establecidos neste documento serán de 

aplicación en tódalas actividades e instalacións do IES Canido. 

SEGUIMENTO E CONTROL DA IMPLANTACIÓN DO PLAN DE CONTINXENCIA 

Mediante as ferramentas incluídas neste documento, os compoñentes do equipo COVID-19 realizarán as actuacións pertinentes para 

a comprobación das medidas e protocolos definidos e a súa efectividade. Establecerán reunións con ese obxecto, polo menos unha 

vez por semana, en función das necesidades que vaian xurdindo. 

En calquera momento que se precise, procederase á análise da efectividade de medidas adoptadas, propoñendo novas medidas en 

substitución das que amosaran ser ineficaces o cando o indique a autoridade sanitaria. 

 

1. Datos do centro 

 

Código Denominación 

1502 1470 IES Canido 

 

Enderezo C.P. 

Rúa Navegantes, s/n 15401 

Localidade Concello Provincia 

Ferrol Ferrol A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

881 938 230 ies.canido@edu.xunta.gal 

Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iescanido/ 

 

mailto:ies.canido@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/iescanido/
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2. Membros do equipo COVID 

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

teléfono móbil) 
629 669 123 

Membro 1 Manuel Pardo Vázquez Cargo Director 

Tarefas asignadas 

• Elaborar un “Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 2020/2021” 

• En colaboración coa secretaría do centro distribuír ou organizar a distribución do 

material, levar a súa contabilización e inventario separado e certificar os consumos e 

gastos producidos. 

• No suposto de abrochos, na fase 1 o equipo COVID do centro será quen estableza as 

actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias e educativas. 

• A persoa coordinadora do equipo COVID, é a encargada de manter a comunicación 

dende o centro educativo cos diferentes órganos da CVE: i7MQFFC0B7 Verificación: 

https://sede.xunta.gal/cve 37 Consellería de Educación, e, de ser o caso da Consellería 

de Sanidade ou do Sergas. Correspóndelle así mesmo a comunicación co persoal do 

centro e coas familias e alumnado. 

• Dispoñer no menor prazo de tempo dunha relación de todo o alumnado e do persoal do 

centro (a información deberá agruparse por aula e co profesor asignado á mesma ou en 

contacto co alumnado da mesma) no que figure a identificación persoal, un ou varios 

números de teléfono de contacto e o enderezo para, de ser o caso, poder trasladado ás 

autoridades sanitarias. 

• Asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de 

prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos chegan 

e son comprendidas por toda a comunidade educativa. 

• Recibirá a comunicación da autoridade sanitaria da duración das medidas de cuarentena 

en función del número de persoal e alumnado afectado. 

Membro 2 Clara Goas Vargas Cargo Xefa departamento Orientación 

Tarefas asignadas 

• Elaborar un “Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 2020/2021” 

• No suposto de abrochos, na fase 1 o equipo COVID do centro será quen estableza as 

actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias e educativas. 

• En colaboración co departamento de orientación establecerá as medidas concretas en 

relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE. 

• Identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión ou falla de equipamento 

para que a consellería adopte as medidas oportunas que minimicen as eventuais 

dificultades da educación realizada por medios telemáticos. 

• Dispoñer no menor prazo de tempo dunha relación de todo o alumnado e do persoal do 

centro (a información deberá agruparse por aula e co profesor asignado á mesma ou en 

contacto co alumnado da mesma) no que figure a identificación persoal, un ou varios 

números de teléfono de contacto e o enderezo para, de ser o caso, poder trasladado ás 

autoridades sanitarias. 

• Asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de 

prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos chegan 

e son comprendidas por toda a comunidade educativa. 

Membro 3 Carmen Cuesta García Cargo Vicedirectora do IES Canido 

Tarefas asignadas 

• Elaborar un “Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 2020/2021” 

• No suposto de abrochos, na fase 1 o equipo COVID do centro será quen estableza as 

actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias e educativas. 

• Dispoñer no menor prazo de tempo dunha relación de todo o alumnado e do persoal do 

centro (a información deberá agruparse por aula e co profesor asignado á mesma ou en 
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contacto co alumnado da mesma) no que figure a identificación persoal, un ou varios 

números de teléfono de contacto e o enderezo para, de ser o caso, poder trasladado ás 

autoridades sanitarias. 

• Asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de 

prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos chegan 

e son comprendidas por toda a comunidade educativa. 

 

 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro C.S. Fontenla Maristany Teléfono 981 336633 / 981 336641 

Dirección Plaza de España, 19-20. 15403-Ferrol (A Coruña) 

Contacto Pablo Cal Martínez y Romina Vázquez Golpe (reserva) 

 

4. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que 

inclúe) 

Aula de agrupamento 2 (2ª planta) 

 

 

5. Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos)   

Persoal docente 37 

Persoal non docente 5 

 

6. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo) 

 

GRUPO AULA de REFERENCIA Nº de ALUMNOS 

1º ESO A 1º ESO A 19 

1º ESO B 1º ESO B 19 

1º ESO AB 2º ESO A 19 

2º ESO A 2º ESO B 19 

2º ESO B 3º ESO A 19 

2º ESO AB 1º BAC B 23 

3º ESO A Lab. de Bioloxía 16 

3º ESO B 3º ESO B 20 

4º ESO A 4º ESO A 18 

4º ESO A2 4º ESO B 18 + Cristian 

4º ESO B (letras) Biblioteca 23 

1º BAC A (ciencias) 1º BAC A 21 
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1º BAC B  

(ccss e humanidades) 
Aula de Plástica 

16 

15 

2º BAC A  

(ciencias e humanidades) 
2º BAC A 

18 

8 

2º BAC B (ccss) 2º BAC B 
12 

11 

 

 

 

7. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o número 

total) 

1º ESO  57 

2º ESO 61 

3º ESO 38 

4º ESO 60 

1º BAC 52 

2º BAC 49 

 

 

8. 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 incidencia e ausencias) 

Comunicación presencial, por correo electrónico corporativo e por teléfono móbil. 

 

 

9. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado) 

As ausencias serán rexistradas no  XADE e nun documento EXCEL .  

O documento de EXCEL recollerá o nome, data, motivo da ausencia (tipo de sintomatoloxía), instrucións e 

recomendacións recibidas polas autoridades sanitarias, resolución da situación (positivo ou non positivo no  PCR) e 

data de incorporación prevista. 

 

10. Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e 

educativas) 

Correo electrónico 

Teléfono  

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS 

• Principios sanitarios básicos 
 

O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto enquisa diaria de síntomas para comprobar, no caso 

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

epidemiolóxica que debe realizarse antes da chegada ao centro. 

Dita autoavaliación consiste en: 

Presentou nas últimas 2 semanas? SI ¿Cando comenzaron? NON 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5°C    

Tos seca    

Dificultade respiratoria    

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)    

Dor muscular    

Falta de olfato    

Falta de gusto    

Diarrea    

 

 SI NON 

Tivo contacto nas últimas 2 

semanas? 

Cunha persoa COVID-19 confirmada?   

Cunha persoa en illamento por sospeita de infección pola 

COVID-19? 
  

Conviviu nas últimas 2 

semanas? 

Cunha persoa COVID-19 confirmada?   

Cunha persoa en illamento por sospeita de infección pola 

COVID-19? 
  

 

O IES Canido esixirá unha declaración responsable dos proxenitores na que se comprometerán a medir a temperatura ou a avaliar 

outros síntomas compatibles co COVID no seo da familia de forma diaria, antes de acudir pola mañá ao IES  Canido (modelo 

recollido ao final do presente punto). 

O Centro, además de esixir a realización desta auto-enquisa antes de salir de casa, tomará a temperatura ao alumnado, profesorado e 

persoal non docente á entrada do instituto. 

Ante a sintomatoloxía compatible no persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e chamarán ao centro de 

saúde C.S. Fontenla Maristany. Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo domiciliario. Os facultativos valorarán a 

sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran. 

Ante sintomatoloxía compatible no alumnado, non acudirá ao centro e a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde 

de referencia do alumno/a. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, abondará co comprobante 

dos pais/nais ou titores/as legais. 

Ante detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2 nun alumno/a, durante a estancia no centro, contactarase 

coa súa familia, que deberá presentarse no centro á maior brevidade. Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu 

pediatra ou o seu facultativo que valorará 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. Si isto non fora posible, contactarase co equipo sanitario do 

centro de saúde do centro C.S. Fontenla Maristany. 

• A aula de agrupamento 2 será o espazo de uso individual no centro para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas 

mentres non se xestiona o seu traslado. A sala conta con ventilación, solucións hidroalcohólicas, papeleira de pedal e panos 

desbotables. 
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• Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan 

con elas non poderán acudir al centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. Dita situación se comunicará ao 

coordinador COVID do centro. 

• Os posibles casos detectados se comunicarán á Consellería de Educación a través del siguiente canal informático: “Educovid”.  

o No caso de comunicación ao centro dun caso confirmado por parte do seu persoal ou de algún alumno/a, o equipo 

COVID do centro incluirá a información dos contactos estreitos do afectado/a, entre eles os compañeiros/as de aula, os 

mais próximos dentro da mesma e o profesorado que imparte clase nese grupo, os compañeiros/as de transporte, os 

compañeiros de transporte particular no que viaxan varios nenos do centro, así como aquela información sobre outros 

contactos vinculados ao centro educativo que poidan achegar.  

o No caso de que o centro de seguimento de contactos (CSC) teña confirmación dun caso positivo dunha persoa que sexa 

alumno/a, profesor ou persoal non docente do centro, incluirá a información na aplicación informática onde solo 

resultará visible para o equipo COVID do IES Canido. 

• As ausencias derivadas da aplicación das anteriores medidas consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o 

xustificante do facultativo para a súa acreditación. 
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o DECLARACIÓN RESPONSABLE  

Estimados pais, nais ou titores legais: 

 

     Para a prevención da transmisión do SARS-CoV-2 e en cumprimento do previsto na Orde da Consellería de Sanidade do 28 de 

agosto, que incorpora as medidas relativas a centros educativos declaradas como actuacións coordinadas en saúde pública, de 

acordo co establecido no artigo 65 da Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema nacional de saúde, e recollidas 

na Orde comunicada do ministro de Sanidade, do 27 de agosto de 2020, pola que se aproba a declaración de actuacións coordinadas 

en saúde pública fronte ao COVID-19 para centros educativos durante o curso 2020/2021, adxuntamos a declaración de 

responsabilidade abaixo exposta, na que o pai, nai ou titor/a legais se comprometen a realizar certos controis ós seus fillos/fillas antes 

de acudir ó centro educativo. Deste xeito, grazas a estas actuacións coordinadas poderemos minimizar os riscos e, por conseguinte, 

o número de contaxios. 

 

     Agradecéndolles o seu apoio e esforzo de antemano, reciban un cordial saúdo. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D./Dª. __________________________________________________________________________, con DNI número 

________________________, como pai/nai/titor legal do alumno/a 

__________________________________________________________________, matriculado no curso ________________, do 

centro educativo I.E.S. CANIDO, Ferrol 

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE: 

realizará ao alumno/a a Enquisa de Autoavaliación clínica do COVID e que se compromete a NON envialo ao centro e mantelo 

en illamento preventivo domiciliario nos seguintes supostos:  

-  se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co seu pediatra e con algunha das persoas 

membros do equipo COVID do centro educativo.  

-  se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumno/a non poderán acudir ao centro ata 

que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa 

coordinadora COVID do centro.  

 

En __________________________________, a ___ de __________ de 2020.  

 

 

ASDO. ______________________________________________________ 
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Medidas xerais de protección individual 

• Durante as clases en aulas nas que o alumnado se dispoña sentado en pupitres e todos orientados nun mesmo sentido, 

establecerase unha distancia física mínima de 1,5 metros. Tomarase en consideración o centro da cadeira, e gardarase 1,5 metros 

de distancia respecto dos centros das restantes cadeiras que a rodeen. 

• Evitaranse aquelas actividades no centro que supoñan a mestura do alumnado de diferentes grupos de convivencia ou clases, así 

como as que esixan unha especial proximidade. Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar no IES Canido 

realizaranse sen asistencia de público. 

• Todos os pupitres ou mesas colocaranse en liñas mirando cara a dirección do posto do/a profesor/a.  

• Cando o tamaño da aula o permita, adoptarase a maior distancia posible entre pupitres. 

• O uso da máscara será obrigatorio para todo o alumnado, profesorado, así como o restante persoal en todo o horario lectivo e en 

todos os espazos escolares, sexan abertos ou pechados. 

• Se o tamaño da aula non permitise as distancias previstas nos parágrafos anteriores, retirarase o mobiliario non indispensable 

que disminúa a superficie útil da aula. 

• Non se prohibe o uso das viseiras protectoras. 

• O centro deberá informar a todos os membros da comunidade educativa sobre as medidas de prevención da transmisión da 

infección, destacando: 

o Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

o Hixiene de mans con auga e xabón durante polo menos 40”, ou con solucións hidro alcohólicas durante polo menos 

20”. Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón. O lavado realizarase cando menos 5 veces 

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

aseo, e cada vez que se use material compartido. 

• Nos aseos e espazos comúns haberá portapanos desbotables. 

• Gardarase a distancia de seguridade de 1,5 metros co demais persoal e alumnado, tanto nos períodos de actividade como na 

entrada e saída ao posto escolar, así como nos tempos de descanso, sen prexuízo do establecido da previsión de 1,5 metros para 

as aulas. 

• O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as. Nas aulas ou no propio pupitre 

deberá existir un espazo diferenciado para o material de cada alumno de xeito que no permita ser manipulado por outros 

compañeiros. 

• Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou material de oficina) deberán ser desinfectados 

adecuadamente pola persoa que os utilizou antes de ser empregados por outra (aerosol DESCOL). Así mesmo, o novo usuario 

realizará unha correcta hixiene de mans antes do seu uso. 

• Non é recomendable o uso de luvas salvo no caso do persoal de limpeza que é obrigatorio. 

• Os supostos de incumprimento polo alumnado do uso da máscara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento 

das instrucións do profesorado en aplicación do presente protocolo, terán a consideración, no plan de convivencia, de condutas 

leves contrarias á convivencia. 

• No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope no centro educativo, será preciso 

illar o contedor onde se depositen os panos ou outros productos usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada 

nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto. 

Medidas xerais de protección colectiva 

• En todas as aulas, na zona máis próxima á porta da mesma, haberá un dispensador de xel hidro alcohólico. 

• Nas mesas, mostradores e despachos de atención ao público, establecerase unha distancia mínima de 1,5 metros entre o usuario 

e o persoal. 

Subministración de material de protección 

• O equipo COVID do centro, en colaboración coa secretaria do centro, realizará o inventario do aprovisionamento inicial de 

elementos de sinalización e máscaras de protección que realizará a consellería. 
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• El centro suplirá o aprovisionamento de equipo de protección que non sexan centralizados pola consellería (xel hidro alcohólico, 

dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza, luvas, papeleiras de pedal e, cando resulten insuficientes, máscaras de 

protección). 

• O inventario e contabilización dos custos deste material será individualizable respecto dos restantes subministracións do centro. 

O equipo COVID do centro, en colaboración coa secretaría, distribuirá o material, levará a súa contabilización e inventario 

separado e certificará os consumos e gastos producidos. 

Xestión dos abrochos 

• Diante dun suposto no que un alumno/a no Centro comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19, o centro 

seguirá o protocolo de actuación previsto: 

o Levarase a un espazo separado de uso individual (aula de agrupamento 2). 

o Colocaráselle unha máscara cirúrxica. 

o A persoa que acompañará ao alumno/a ata que veña a familia irá protexida con máscara e luvas. 

o Contactarase coa familia. 

o A familia ou persoa de referencia deberá presentarse no centro á maior brevidade. Ésta solicitará consulta telefónica co 

seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica.  

o Aquelas persoas nas que se detecten síntomas permanecerán na aula de agrupamento 2 mentras non se xestiona o seu 

traslado. 

o O centro chamará a Xefatura Territorial de Sanidade ao teléfono 981 155 817, ou ao teléfono de referencia do SERGAS, 

e seguiranse as súas instrucións. 

o No caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

• O/A traballador/a que inicie síntomas no centro 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. 

• Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID na casa no persoal non docente e profesorado, non acudirán ao 

centro educativo, e inmediatamente darán coñecemento ao equipo COVID. 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 a realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así 

o consideran manténdose o illamento ata coñecer o resultado da proba. 

Tendo en conta que a prescrición de  PCR ou probas compete en todo caso ao estamento sanitario ou epidemiolóxico, as pautas 

que deben seguir os  mutualistas en caso de síntomas de Covid-19 son as seguintes: 

 

o A) Se vostede ou calquera dos seus beneficiarios teñen síntomas, trátase de ASISTENCIA SANITARIA, así que tras 

ILLARSE: 

▪ A.1) Se é de entidade concertada, debe chamar ao médico ou centro de urxencias da súa entidade, segundo 

síntomas, que será a que faga avaliación do seu caso. Se se prescribe a proba, debe pedir prescrición e informe 

ao seu médico para solicitar a autorización á devandita entidade. 

▪ A.2) Se é de opción pública, debe chamar ao seu centro de saúde. 

▪ B) Se vostede ou os seus beneficiarios foron contacto estreito dun caso sospeitoso ou confirmado, habendo 

sendo comunicado como tal, será Saúde Pública da comunidade autónoma a que se poñerá en contacto con 

vostede para determinar as medidas para seguir en cada caso e segundo protocolo autonómico.  

Se este contacto non se produciu nos dous primeiros días chame aos teléfonos específicos do seu servizo 

público de saúde para que se valore o seu caso e realícense as probas, se proceden. En calquera caso debe 

illarse, e teña en conta que se trata de vixilancia epidemiolóxica e segundo DÁA Cuarta apartado 1 da Lei 

16/2003, de cohesión e calidade do  SNS, a competente en todo caso é Saúde Pública de cada CA. 

O tfno de información a ciudadanos (para mutualistas de opción pública y para mutualistas de entidad 

concertada por contacto sin síntomas): 900 400 116. 

 

• No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia 

contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do alumno/a e con algunha das persoas membros do equipo COVID. 

Para a xustificación da ausencia, non será necesario ningún xustificante médico, abondará co comprobante dos/das pais/nais ou 

titores/as legais. As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo de prevención 

de absentismo escolar. 
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• Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID, o alumnado ou o persoal do centro que convivan con 

elas non poderán acudir al centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia 

comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro. 

Os días que o persoal docente e non docente non poida acudir ao centro por esta circunstancia, xustificará a ausencia cunha 

declaración responsable, co seguinte modelo: 
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• Anexo declaración responsable de convivir con familiar sospeitoso de padecer a COVID 
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DATOS DA PERSOA DECLARANTE 

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

    

CORREO ELECTRÓNICO:  TELÉFONO:  

E NA SÚA REPRESENTACIÓN 

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

 

CORREO ELECTRÓNICO:  TELÉFONO:  

CORPO E ESPECIALIDADE (para o persoal docente) 

CORPO:  

ESPECIALIDADE:  

 

GRUPO OU SUBGRUPO/CATEGORÍA PROFESIONAL E DESCRICIÓN (para o persoal non docente) 

DATOS DO CENTRO DE DESTINO 

CÓDIGO: 15021470 NOME: IES CANIDO 

ENDEREZO: Rúa Navegantes, s/n 

C.P.: 15401 CONCELLO: Ferrol PROVINCIA: A Coruña 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

Declara responsablemente de acordo co apartado 2.A.3. do Protocolo de Adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de 

ensino non universitario de Galicia para o curso 2020/21: 

• Que convive cunha persoa do núcleo familiar sospeitosa de padecer a COVID-19 

• Que non acudirá ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. 

• Que a persoa afectada ou a súa familia comunicará de modo inmediato o resultado da proba cando estea dispoñible á 

persoa coodinadora COVID do centro. 

 

SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE 

 

 

 

Lugar e data 

Ferrol,  de  de 202 
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• O IES Canido informará, explicitamente e con confirmación de recepción da información, aos pais, nais e outras figuras 

parentais, ou ao alumnado maior de idade, de que o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro 

educativo.  

• No suposto de aparición dun caso ou sospeita, tanto sexa de alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora 

do COVID contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo. Seguiranse as recomendacións da Xefatura 

Territorial da Sanidade.  

Será a propia Xefatura Territorial quen investigará os contactos que existan dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe 

de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC), que se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas 

como contactos, as cales deberán estar en corentena no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade. 

• Tras a aparición dun caso diagnóstico da COVID-19 seguiranse as recomendacións da Xefatura Territorial da Sanidade, sendo 

posible que teña que estar illada unha parte do centro (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma 

habitual en función do número de contactos identificados en cada abrocho. 

Xestión das peticións nos supostos de vulnerabilidade do persoal laboral 

Os traballadores vulnerables para COVID-19 (as persoas con enfermidade cardiovascular, enfermidade pulmonar crónica, diabetes, 

insuficiencia renal crónica, inmnodepresión, cancro en fase de tratamiento activo, enfermidade hepática crónica severa, obesidade 

mórbida, embarazo e maiores de 60 anos), realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, 

e mantendo as medidas de protección de forma rigurosa.  

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

á infección por coronavirus e emitir un informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección necesarias. 

“Tal como establece el procedemente de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-

CoV-2, en función da natureza das actividades docentes nos centros educativos, así como da incidencia e prevalencia de COVID-

19 descrita ata o momento na poboación infantil, o risco do persoal docente debe ser considerado como similar ao risco comunitario 

e clasificarse polo tanto, como nivel de risco 1 (NR1)”. 

En consecuencia, 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. 

Se a pesar desta circunstancia algún/algunha empregado/a público considera necesaria a avaliación da súa saúde en relación a 

COVID-19, actuarase como a continuación se indica.  

No anexo II deste protocolo, 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. 

O simple feito de que o/a traballador/a presente algunha das patoloxías indicadas non determina a súa consideración de traballador/a 

como especialmente sensible, polo tanto, para determinar a especial sensibilidade deberán concorrer as circunstancias indicadas en 

ditos anexos e proceder tendo en consideración que a situación de partida é a de nivel de risco NR1. 

• Procedemento de solicitudes 

 

A canle de comunicación coa xefatura territorial será a través de correo electrónico. 

A canle de petición, de ser o caso, de persoal substituto será a través da aplicación  persoal centros. 
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Cando un traballador/a se atope dentro dun grupo vulnerable dos sinalados anteriormente, deberanse seguir os seguintes pasos: 

• A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir a súa solicitude (anexo III) á dirección 

do IES Canido, na que exprese que concorren as causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e susceptible 

de ser considerado persoal sensible. 

• Anexo III: Modelo de solicitude para a determinación de persoal especialmente sensible 
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ANEXO III: MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE PERSOAL ESPECIALMENTE SENSIBLE 

 

SOLICITANTE 

Nome e apelidos: 

DNI: Teléfono: 

Enderezo a efectos de notificacións: 

Código Postal: Localidde: 

 

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO 

Nome do Centro: IES CANIDO 

Enderezo: RÚA NAVEGANTES, s/n 

Código Postal: 15401 Localidade: FERROL (A Coruña) 

Posto de traballo: 

 

SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional, ou no seu caso o servizo de prevención alleo a efectos da determinación do condición de persoal 

sensible de conformidade co previsto na Resolución de 22 de xullo de 2020. 

Para este efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran no seu poder, así como aqueles que lle sexan 

requiridos. 

 

Ferrol,                 de                               de 2020 

 

Sinatura: 

 

 

Manuel Pardo Vázquez (director do IES Canido) 
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o A dirección do IES Canido 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). 

• Anexo IV: Modelo de Certificación de Condicións de Seguridade no IES Canido 

 

ANEXO IV: MODELO DE CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE SEGURIDADE NO IES CANIDO 

O 22 de xullo de 2020 dítase a Resolución das Consellerías de Educación, Universidade e Formación Profesional e de 

Sanidade, pola que se determina o protocolo de inicio do curso 2020-2021, se determinan as instrucións e se adoptan 

medidas de prevención e hixiene nos centros de ensino non universitario dependentes da Consellería. 

No protocolo establecese o informe que debe elaborar a dirección no que se indiquen as tarefas e condicionantes 

específicos do posto de traballo, e determinación das medidas do protección existentes para o solicitante. 

D/Dna:  solicitou a súa consideración como 

persoal sensible. 

Polo exposto, D. Manuel Pardo Vázquez na súa calidade de Director do centro de ensino público IES Canido. 

INFORMA: 

Marcar con X ou tachar o que non proceda: 

 
 

Que o solicitante presta servizo neste centro educativo en condición de docente, persoal administrativo, de 

limpeza ou outra categoría. 

 
 

Que no centro existe dotación de xel hidro alcohólico, e restantes elementos para a hixiene das mans 

consonte ao protocolo. 

 
 

Que existe dispoñibilidade de máscaras diarias para o solicitante. 

 
 

Que nas aulas existe unha separación de 1,5 metros ata o lugar ocupado polo alumnado. 

 
 

Que nos espazos comúns (sala de profesores, salas de reunións, etc) existe unha separación de 1,5 metros 

entre os postos. 

 
 

Que no posto de traballo (persoal administrativo) existe a debida separación de 1,5 metros diante das 

persoas que acoden ao centro. 

 

E para que conste diante da inspección médica da Xefatura Territorial de A Coruña. Asínase o presente informe con 

data: 

 

 

 

Sinatura e selo 
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• A dirección do IES Canido 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 Coruña da 

Consellería de Educación. 

• 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 sensible.  

Resulta obrigatorio para o/a traballador/a achegar toda a documentación requirida polo servizo sanitario nun prazo máximo de 

3 días hábiles; no caso contrario, entenderase que desiste da súa petición. 

• Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a obriga de acudir presencialmente ao centro. 

• Cómpre destacar que se as circunstancias do posto de traballo non variaron respecto á situación previa da pandemia do 

coronavirus, non existe no/a traballador/a maior sensibilidade que a que existía con anterioridade. 

Medidas de carácter organizativo 

• Organización e documentos do centro 

 

o O director do IES Canido é o encargado de manter a comunicación dende o centro educativo cos diferentes órganos da 

Consellería de Educación, e, de ser o caso da Consellería de Sanidade, do Sergas ou co grupo de coordinación de 

seguimento da pandemia. Correspóndelle así mesmo a comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado. 

o O equipo COVID-19 do IES Canido disporá dunha relación de todo o alumnado e do persoal  do centro (deberá 

agruparse por aula e co profesor asignado á mesma) no que figure a identificación persoal, un ou varios números de 

teléfono de contacto e o enderezo para, de ser o caso, poder trasladalo ás autoridades sanitarias. 

o O presente plan de adaptación a situación COVID-19 debe ser aprobado pola dirección do IES Canido, e do seu contido 

será informado o consello escolar. Dito plan será comunicado ao persoal do centro, a todas as familias e ao alumnado. 

Será remitido tamén a Inspección educativa xunto co resto da documentación correspondente ao inicio de curso. 

 

• Plan de Continxencia no caso de suspensión da actividade lectiva 

 

O plan de Continxencia do IES Canido, aprobado pola dirección do centro, ten por finalidade establecer as medidas en caso de 

suspensión da actividade lectiva. 

 

o Actuacións relacionadas cos alumnos: 

 

▪ O IES Canido, grazas á autorización asinada polos pais/nais titores/as legais, creará unha conta de correo para 

cada alumno e para cada profesor, cun dominio que ten o centro en propiedade (@iescanido.org).  

Dita conta realizarase utilizando como nome de usuario, a inicial do nome, primeiro e segundo apelido; e a 

contraseña será 12345678 para todos os alumnos do centro.  Dita contraseña cambiarana os alumnos cando 

entren na súa conta por primeira vez.  

O nome de usuario dos profesores será o mesmo que teñen na conta corporativa da Xunta. 

▪ Todos os alumnos, se teñen, deben proporcionar o seu teléfono móbil persoal para posibilitar a comunicación 

no caso de que fallen outras canles. 

 

 

o Actuacións relacionadas cos profesores: 

 

▪ O IES Canido, co permiso do profesorado do Centro, abrirá unha conta de correo cun dominio que ten o centro 

en propiedade (@iescanido.org), para facilitar a comunicación e o funcionamento co alumnado. 

▪ O centro poñerá a disposición do profesorado unha plataforma para manter a comunicación necesaria co 

alumnado para impartir a formación prevista.  

A través de dita plataforma (G-suite education) poderanse intercambiar arquivos co alumno sen límite de kb, 

manter clases virtuales, realizar exames telemáticos, compartir vídeos explicativos, informar sobre as 

calificacións dos exames parciais de cada evaluación... 

De todos os xeitos, o profesorado é libre de utilizar os medios que a eles lles pareza conveniente. 
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▪ Co fin de facilitar o traballo e establecer unhas normas fixas de funcionamento, o centro propón establecer un 

día fixo á semana (martes) para subir as tarefas propostas aos alumnos , e un día fixo (luns da semana seguinte) 

para recibilas. 

o Actuacións relacionadas cos pais/nais ou titores/as legais: 

▪ A comunicación coas familias para información xeral (tarefas, exames...) realizarase preferentemente a través 

de abalar, en casos especiais poderase utilizar o correo electrónico, e en casos excepcionais será por teléfono. 

 

o Actuacións relacionadas co funcionamento habitual profesor/a – titor/a – alumno /a. 

▪ O titor/a realizará a titoría de forma telemática no día e hora fixado no horario de clase habitual. 

▪ Para garantir que o alumnado continúa a súa formación de maneira telemática, o profesorado que imparte 

asignaturas troncais porase en contacto por videoconferencia con cada grupo como mínimo una vez por 

semana. Para fixar o devandito día e hora, o titor reunirase cos profesores do seu grupo para marcar de forma 

coordinada o día e hora da semana que se impartirá dita clase telemática. O titor comunicará por escrito o 

resultado da reunión a xefatura de estudos. 

 

Asignaturas troncais 

1º e 2º da ESO 

Asignaturas troncais 

3º da ESO 

Asignaturas troncais 

4º da ESO 

Bioloxía e Xeoloxía 

Física e Química 

Xeografía e Historia 

Lengua Castellana 

Matemáticas 

Inglés 

Lingua Galega 

Bioloxía e Xeoloxía 

Física e Química 

Xeografia e Historia 

Lengua Castellana 

Lingua galega 

Inglés 

Xeografía e Historia 

Lengua Castellana 

Matemáticas 

Inglés 

Língua Galega 

Bioloxía e Xeoloxía 

Economia 

Física e Química 

Latín 

Tecnoloxía 

Asignaturas troncais 

1º BAC 

Asignaturas troncais 

2º BAC 

Filosofia 

Lengua Castellana 

Língua Galega 

Matemáticas I 

Inglés 

Bioloxía e Xeoloxía 

Debuxo Técnico I 

Física e Química 

Latín I 

Matemáticas aplicadas I 

Economia 

Grego I 

Hª mundo contemporâneo 

Literatura Universal 

Bioloxía 

DT II 

Física 

Xeoloxía 

Matemáticas II 

Química 

Historia de España 

Lengua Castellana 

Inglés 

Língua Galega 

Latín II 

Matemáticas aplicadas II 

Economia de la empresa 

Xeografía 

Grego II 

Historia da Arte 

Historia da Filosofía 

 

*Os profesores teñen a obrigatoriedade de conservar o rexistro de todo o traballo proposto, a forma de comunicación, e o traballo 

realizado polos alumnos. 
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Medidas xerais de protección individual 

Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como casilleiros ou mobles, o alumnado gardará o seu material de xeito 

diferenciado para evitar o contacto co resto dos/as compañeiros/as. 

Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo. Recoméndase que no caso de ter que achegarse ao 

encerado, cada alumno/a teña entre o seu material un xiz ou rotulador de encerado branco ou que se desinfecte o común antes de 

cada uso. 

Resulta recomendable que cada alumno/a teña o seu material gardado en contedores propios como estoxos ou semellantes, e na 

medida do posible todo rotulado co seu nome. 

Nas perchas, o material ou roupa colocarase do xeito mais individualizado posible. 

 

• Situación de pupitres 

 

o Durante as clases en aulas nas que o alumnado se dispoña sentado en pupitres e todos orientados nun mesmo sentido, 

establecerase unha distancia física mínima de 1,5 metros. Tomarase en consideración o centro da cadeira, e gardarase 

1,5 metros de distancia respecto dos centros das restantes cadeiras que a rodeen. 

o Nas aulas donde non se poda respectar a distancia de 1,5 m instalaranse mamparas de protección colgantes de 

policarbonato de 70 x 50 cm. 

o Para optimizar o uso dos espazos existiran aulas que combinen as dúas modalidades. 

o Todos os pupitres ou mesas colocaranse en liñas mirando cara a dirección do posto do/a profesor/a.  

o Asignaranse postos fixos ao alumnado para todo o curso escolar co obxectivo de mellorar a trazabilidade dos contactos. 

o Cando o tamaño da aula o permita, adoptarase a maior distancia posible entre pupitres. 

o Se o tamaño da aula non permitise as distancias previstas nos parágrafos anteriores, retirarase o mobiliario non 

indispensable que diminúa a superficie útil da aula. 

o Non se prohibe o uso das viseiras protectoras. 

o O centro deberá informar a todos os membros da comunidade educativa sobre as medidas de prevención da transmisión 

da infección, destacando: 

▪ Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

▪ Hixiene de mans con auga e xabón durante polo menos 40”, ou con solucións hidro alcohólicas durante polo 

menos 20”. 

▪ Á entrada e saída do centro é obrigatoria a hixiene de mans, para o que haberá dispensadores de solución hidro 

alcohólica na entrada e nos espazos comúns. 

o Nos aseos e espazos comúns haberá portapanos desbotables. 

o Gardarase a distancia de seguridade de 1,5 metros co demais persoal e alumnado, tanto nos períodos de actividade como 

na entrada e saída ao posto escolar, así como nos tempos de descanso, sen prexuízo do establecido da previsión de 1,5 

metros para as aulas. 

o O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as. Nas aulas ou no propio 

pupitre deberá existir un espazo diferenciado para o material de cada alumno de xeito que no permita ser manipulado 

por outros compañeiros. 

o Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou material de oficina) deberán ser 

desinfectados adecuadamente pola persoa que os utilizou antes de ser empregados por outra. (aerosol DESCOL). 

o Non é recomendable o uso de luvas salvo no caso do persoal de limpeza que é obrigatorio. 
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Os esbozos dunha clase xenérica é dunha clase con mamparas son os seguintes: 

 

 
 

 

• Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais.  

 

A aula de PT é suficiente para os alumnos que, en principio, temos previsto que traballen na devandita aula. 

A orientadora forma parte do equipo  COVID, co que vai ter un coñecemento profundo da situación no centro. O departamento 

de orientación está situado á beira da aula de PT, co cal a comunicación entre a profesora PT e a orientadora será moi fluída. 

O departamento está situado na 1ª planta. Non poderá haber máis dunha persoa facendo unha consulta no devandito 

departamento; e en ningún caso  se atendera a unha persoa allea ao centro (pai/nai ou titor/a) en horario sensible (entradas e 

saídas do centro, cambios de clase e recreos). 

Nas aulas especificadas no punto anterior, pola súa disposición, singularidade e por non ter un tamaño suficiente, será obrigatorio 

o uso de máscara. 

 

 

• Titorías coas familias 

 

Os titores reuniranse coas familias, preferentemente, de forma telemática. Cando a xuízo do titor/a ou da dirección do centro sexa 

preciso a titoría presencial, realizarase coas debidas medidas de protección, evitando os cambios de clase, os recreos, e as entradas e 

saídas do centro. 

 

 

• Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro. 

 

As canles de comunicación con persoas alleas ao centro serán: telefónica, correo electrónico, se é necesario, a través de vídeo 

conferencia e cando non queda mais remedio, a comunicación será de forma presencial. 
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• Uso da máscara no centro 

 

o O uso da máscara será obrigatorio para todo o alumnado, profesorado, así como o restante persoal en todo o horario 

lectivo, en todos os espazos escolares, sexan abertos ou pechados. 

o Toda persoa da comunidade educativa ou allea á comunidade (provedores, visitas...) ten a obrigación de traer a súa 

propia máscara. 

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

necesario. 

o A obrigación contida nos apartados anteriores non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de enfermidade 

ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que 

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

do alumno/a. 

o O alumnado ten a obrigación de acudir ao centro coa súa máscara, a cal ten que estar identificada dalgunha forma para 

evitar confusións. 

o Se excepcionalmente, algún membro da comunidade educativa esquece a máscara, o instituto forneceralle unha. 

 

• Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

 

O plan COVID-19 será enviado a todo o profesorado a través do correo electrónico. 

Os demais membros da comunidade educativa e as autoridades educativas ou sanitarias que queiran consultar o plan, poderán facelo 

na páxina web do centro. 

 

Medidas de limpeza 

• Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente. 

 

o Limpeza polo menos unha vez ao día. 

o Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de polo menos 2 veces ao día de 

superficies de uso frecuente (pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas), así como dos aseos. 

o Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera 

contacto accidental. 

o Deben de realizarse tarefas de ventilación de polo menos 15’ ao inicio da xornada, durante os recreos, ao finalizar as clases 

e, sempres que sexa posible, entre clases. 

o Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de mans serán refugados en papeleiras con bolsa 

ou contenedores protexidos con tapa. 

o Todo o material de hixiene persoal (máscaras, luvas, etc) debe depositarse na fracción resto (agrupación de residuos de orixe 

doméstica). 

o No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope no centro educativo, será 

preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros productos usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída 

e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto. 

• Distribución horaria do persoal de limpeza 

 

O IES Canido dispón de dúas persoas de limpeza. Unha delas realizará o seu traballo en horario de mañá, e a outra en horario de 

tarde. Se ambas traballadoras non se poñen de acordo, variarán as quendas semanalmente. 

Unha das dúas persoas de limpeza terá que estar, polo menos, un terzo da súa xornada  completa en horario de mañá. 

 

 

• Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza. 

 

Máscaras e luvas. 
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• Cadro de control de limpeza dos aseos 

 

Os aseos dos alumnos, aseos de minusválidos, vestiarios e aseos de profesores da sala de profesores, serán limpados despois dos 

dous recreos e, ao longo da tarde.   

 

• Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula). 

 

As instalacións (corredores, aulas e demais espazos) deben ser  ventiladas ao comezo da xornada, nos cambios de clase, durante os 

recreos, e ao finalizar a xornada. Os espazos, se é posible, serán  ventilados durante 10' se foron ocupados anteriormente. Se non 

foron ocupados anteriormente, o tempo de ventilación será de 5'. 

 

Modelo de checklist: 

 

VENTILACIÓN ESPAZOS 

* Por favor, cada vez que se  ventile este espazo, márcao na lista cun check    

 

MES: .................................... 

PRIMERA SEMANA 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:30  8:30  8:30  8:30  8:30  

9:20  9:20  9:20  9:20  9:20  

10:10  10:10  10:10  10:10  10:10  

11:00  11:00  11:00  11:00  11:00  

12:10  12:10  12:10  12:10  12:10  

13:00  13:00  13:00  13:00  13:00  

14:10  14:10  14:10  14:10  14:10  

 15:00   15:00   

SEGUNDA SEMANA 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:30  8:30  8:30  8:30  8:30  

9:20  9:20  9:20  9:20  9:20  

10:10  10:10  10:10  10:10  10:10  

11:00  11:00  11:00  11:00  11:00  

12:10  12:10  12:10  12:10  12:10  

13:00  13:00  13:00  13:00  13:00  

14:10  14:10  14:10  14:10  14:10  

 15:00   15:00   

TERCERA SEMANA 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:30  8:30  8:30  8:30  8:30  

9:20  9:20  9:20  9:20  9:20  

10:10  10:10  10:10  10:10  10:10  

11:00  11:00  11:00  11:00  11:00  

12:10  12:10  12:10  12:10  12:10  

13:00  13:00  13:00  13:00  13:00  

14:10  14:10  14:10  14:10  14:10  

 15:00   15:00   

CUARTA SEMANA 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
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8:30  8:30  8:30  8:30  8:30  

9:20  9:20  9:20  9:20  9:20  

10:10  10:10  10:10  10:10  10:10  

11:00  11:00  11:00  11:00  11:00  

12:10  12:10  12:10  12:10  12:10  

13:00  13:00  13:00  13:00  13:00  

14:10  14:10  14:10  14:10  14:10  

 15:00   15:00   

QUINTA SEMANA 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:30  8:30  8:30  8:30  8:30  

9:20  9:20  9:20  9:20  9:20  

10:10  10:10  10:10  10:10  10:10  

11:00  11:00  11:00  11:00  11:00  

12:10  12:10  12:10  12:10  12:10  

13:00  13:00  13:00  13:00  13:00  

14:10  14:10  14:10  14:10  14:10  

 15:00   15:00   

 

 

• Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

 

En todas as aulas, corredores, biblioteca e demais espazos, hai papeleiras con tapa e pedal. 

Para xestionar os residuos no patio dispoñemos de 3 contedores con tapa. 

 

Material de protección 

 

• Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 

 

o Máscaras: 

o Luvas: 

o Xel hidro-alcohólico: 

o Dispensadores de xel: 

o Aerosol limpeza teclados: 

o Termómetros: 

o Oxímetros: 

o Papeleras con tapa e pedal: 

 

• Determinación do sistema de compras do material de protección. 

 

A maior parte do material de auto protección foi comprado á empresa  KIFORT antes do 31 de xullo de 2020, xa que no BOE  do 

22-04-2020 non que  fala dás medidas polo  Covid19 e en concreto, non  artigo 8, indica que os centros están exentos de pagar o IVA 

na adquisición de material específico  do  Covid19 ata o 31 de  xullo de 2020. 
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Medidas de carácter organizativo 

 

• Entradas e saídas 

 

O IES Canido tomará a temperatura ao alumnado, profesorado e persoal non docente á entrada do instituto. Así mesmo, esixirá unha 

declaración responsable dos proxenitores na que se comprometerán a medir a temperatura ou a avaliar outros síntomas compatibles 

co COVID no seo da familia de forma diaria, antes de acudir pola mañá ao IES  Canido. 

No IES Canido se habilitarán dúas entradas diferentes para regular as entradas e saídas do centro. Ambas serán utilizadas polo grupos 

e cursos especificados neste protocolo. 

As entradas e saídas virán perfectamente definidas no plano do centro que se atopa máis adiante. O instituto ten forma de " L", de 

modo que por norma xeral, os alumnos que estean nas aulas dos corredores da entrada principal (1º de ESO, 2º de ESO, música e 

laboratorio de idiomas), entrarán e sairán pola porta 1; mentres que os alumnos que estean nas aulas dos corredores de tecnoloxía, 

biblioteca e laboratorios, entrarán e sairán pola porta 2. 

En ambas entradas do centro haberá un  bedel e un profesor de garda para medir a temperatura cun termómetro infravermello sen 

contacto. Os alumnos/ as situaranse en  ringleira dun, separados 1 metro entre si. Cando a temperatura dun alumno supere os 37,5º 

será levado á aula de illamento (agrupamento 2), e comunicarase ás familias e ás autoridades sanitarias para que nos indiquen as 

medidas que hai que tomar. 

ENTRADA NO INSTITUTO 

CURSO ENTRADA ESCALEIRA HORA 

 

CURSO ENTRADA ESCALEIRA HORA 

1º ESO A 1 1 8:30 3º ESO A 2 2 8:30 

1º ESO B 1 1 8:30 4º ESO A1 2 2 8:30 

1º ESO AB 1 1 8:30 4º ESO A2 2 3 8:30 

2º ESO A 1 1 8:25 4º ESO B 2 3 8:30 

2º ESO B 1 2 8:25 1º BAC A 2 3 8:25 

2º ESO AB 1 2 8:25 1º BAC B 2 --- 8:25 

3º ESO B 1 1 8:30 2º BAC A 2 3 8:25 

 2º BAC B 2 3 8:25 

 

 

SAÍDAS DO INSTITUTO 

CURSO ESCALEIRA SAÍDA HORA SAÍDA 

2º ESO A 1 1 

14:05 / 14:55 

2º ESO B 2 1 

2º ESO AB 2 1 

4º ESO A1 2 2 

4º ESO A2 3 2 

4º ESO B 3 2 

2º BAC A 3 2 

2º BAC B 3 2 

 

1º ESO A 1 1 
14:10 / 15:00 

1º ESO B 1 1 
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1º ESO AB 1 1 

3º ESO A 2 2 

3º ESO B 1 1 

1º BAC A 3 2 

1º BAC B --- 2 

  

*Os alumnos que a última hora non estean nas súas aulas de referencia, sairán á hora que lles corresponde, e utilizarán a escaleira 

que se indica no seguinte cadro. 

AULA ESCALEIRA SAÍDA 

 

AULA ESCALEIRA SAÍDA 

PT 1 1 LABORATORIO de QUÍMICA 2 2 

BIBLIOTECA 2 2 LABORATORIO de FÍSICA 3 2 

AULA de MÚSICA 1 1 
LABORATORIO de 

BIOLOXÍA 
2 2 

AULA de 

INFORMÁTICA 1 
1 1 

LABORATORIO de 

XEOLOXÍA 
3 2 

AGRUPAMENTO 1 1 1 DESDOBRE 2 3 2 

AGRUPAMENTO 2 1 1 DESDOBRE 3 3 2 

AULA de IDIOMAS 2 1 DESDOBRE 4 3 2 

DESDOBRE 1 2 2 AULA DE INFORMATICA 2 --- 2 

 

Nos corredores estableceranse sentidos de entrada e saída en ambas marxes do corredor de forma que indiquen a circulación pola 

dereita respectando a distancia de seguridade. Dita circunstancia será sinalizada mediante dispositivos visuais no chan. Os sentidos 

de circulación están definidos no plano do centro que se atopa no seguinte punto. 

 

• Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo. 

 

Nos corredores estableceranse sentidos de entrada e saída en ambas marxes do corredor de forma que indiquen a circulación pola 

dereita respectando a distancia de seguridade. Dita circunstancia será sinalizada mediante dispositivos visuais no chan. Os sentidos 

de circulación están definidos nos planos do centro que se atopa a continuación. 
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• Planos do centro 
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• Cartelería e sinaléctica 

 

 
 

En todas as aulas e espazos onde se imparte clase, espazos comúns, corredores, conserxería, entrada... 
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• Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

 

O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano autonómico competente. Inicialmente 

poderán ser utilizadas todas as prazas coa obriga do emprego de máscara. No caso de taxis ou VTC poderanse ocupar todas as prazas, 

ocupando en último lugar a que está a carón do condutor. 

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

por que todos os ocupantes do vehículo leven posta a máscara durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en 

todo momento. 

O alumnado transportado, como habitualmente chega 10 minutos antes da hora de entrada, terá que entrar pola porta que lle 

corresponda, e entrará nas aulas adiantándose á hora do inicio das actividades antes que o resto dos seus compañeiros. 

A saída do alumnado transportado organizarase de xeito similar á entrada. 
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• Asignación do profesorado encargado da vixilancia 

 

 
 

Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

• Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva. 

 

Todas as actividades extraescolares que se realicen no centro fora da xornada lectiva, terán que ser comunicadas á dirección do centro 

e ao equipo COVID-19. 

O equipo COVID-19 encargarase de coordinar as devanditas actividades co fin de que non coincidan no mesmo espazo, axustar as 

entradas e saídas para evitar aglomeracións e lembrar as pautas de seguridade e hixiene recomendadas. 

 

• Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 

 

As comunicacións co ANPA serán a través do correo electrónico, telefónicas e, se non queda máis remedio, presenciais con uso de 

máscara. 

Os consellos escolares serán de modo telemático a través da aplicación corporativa que poña a disposición a Xunta de Galicia. 
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• Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

 

Con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, ou cando a presenza sexa requerida 

polo propio centro, non se permite a entrada dos proxenitores no centro educativo.  

As titorías levaranse a cabo no horario previsto, e realizaranse de modo telefónico. En casos puntuais,  por reclamación da dirección 

do centro, do titor ou, excepcionalmente, por solicitude do pai/nai ou titor/a implicado, as titorías serán presenciais. Nestes casos, a 

reunión de titoría realizarase no horario previsto, con máscara, evitando horarios de entrada e saída, intercambios de clase ou recreos. 

 

• Normas para a realización de eventos 

 

Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con afluencia de persoas.  

No caso de ter que realizarse, cumpriranse estritamente as medidas de prevención, distanciamento e aforos. 

 

Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

• Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... 

 

o Nas aulas de desdobre, talleres, laboratorios, aulas de música, debuxo ou informática extremaranse os protocolos de limpeza 

por tratarse de aulas de uso máis compartido. 

o Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. 

o O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe de ser desinfectado polas persoas 

que usaron devandito material, unha vez terminada a clase. Implicarase ao alumnado na concienciación social que ten a 

limpeza dos elementos comúns de uso privativo. 

Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou material de oficina) deberán ser usados só pola 

persoa titular do posto e, de non ser posible, desinfectaranse adecuadamente antes de ser empregados por outra persoa 

(aerosol DESCOL). 

o Cando se use material susceptible de ser compartido, lembraráselle ao alumnado a necesidade da hixiene de mans antes e 

despois e usar material. 

o No caso de utilización de instrumentos de vento (especialmente no caso da frauta) ou nos exercicios de canto nas clases de 

música, a distancia interpersoal elevarase a 3 metros. 

o Onde a materia o permita, substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais com medios informáticos co fin de 

disminuir os contactos co material. 

o En cada una das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupo e minimizando o contacto con 

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

o Durante as clases en aulas nas que o alumnado se dispoña sentado en pupitres e todos orientados nun mesmo sentido, 

establecerase unha distancia física mínima de 1,5 metros respecto de todos os postos que o rodeen medidos dende o centro 

da cadeira.  

o Todos os pupitres ou mesas colocaranse en liñas mirando cara a dirección do posto do/a profesor/a.  

o Cando o tamaño da aula o permita, adoptarase a maior distancia posible entre pupitres. 

o Se o tamaño da aula non permitise as distancias previstas nos parágrafos anteriores, adoptaranse as seguientes medidas: 

▪ Retirarase o mobiliario non indispensable que diminúa a superficie útil da aula. 

• Educación física 

 

Na clase de educación física os exercicios serán individuais na medida do posible minimizando o uso de materiais que teñan que ser 

usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso.  

Realizaranse as modificacións precisas na programación da materia. 

O uso da máscara será obrigatorio agás que se realice a clase no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da 

máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. 
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• Música 

 

Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente no caso de frauta) nas clases de música ou nos exercicios de canto 

a distancia interpersonal elevarase a 3 metros. 

 

• Cambio de aula 

 

No caso de que un grupo abandone a súa aula de referencia, cada alumno/a dedicará uns minutos á desinfección da mesa e da cadeira 

coa dotación de desinfección existente na aula e nos corredores (panos desbotables e solución desinfectante) se posteriormente, dita 

aula é empregada por outro curso ou grupo. 

A norma xeral é que o alumnado non cambiará de clase agás nos supostos excepcionais. 

Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. No caso de ter que trasladarse a outra aula, 

avisarase ao profesor anterior para que finalice a súa clase 5’ antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do 

alumnado. 

A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula 

en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de alumnado. 

Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de entrar. Entrarase gardando a 

distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará 

pupitres ou mesas e cadeiras. 

 

• Biblioteca  

 

A biblioteca abrirá dous recreos por semana para atender a petición e devolución de libros. Non poderá haber máis de 15 persoas ao 

mesmo tempo.  

O resto do tempo, a biblioteca permanecerá pechada. 

O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o devolto deberá permanecer en caixas identificativas 

e illadas como mínimo 24 horas antes de volver aos andeis. 

O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala. Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os 

postos que teñan ocupado. 

 

• Aseos 

 

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior un terzo do seu aforo. No caso do IES Canido, o aforo permitido 

será de 3 alumnos (1/3 aforo máximo). O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 

Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro tratará de ter profesorado de garda vixiando o aforo dos aseos e garantindo que 

se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída. Medida complicada de adoptar pola escaseza de profesorado. 

O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado, unicamente poderá usar un dos aseos máis próximos 

á entrada do centro (aseo de minusválidos da planta baixa). 

No IES  Canido, pecharanse os aseos da planta baixa, e permanecerán abertos os vestiarios de educación física da devandita planta. 

Durante as clases, o alumnado utilizará os aseos situados na súa mesma planta. 

Durante os recreos, o alumnado de 1º e 2º da ESO utilizarán os vestiarios de E. F.; o alumnado de 3º e 4º da ESO utilizarán os aseos 

da primeira planta; e o alumnado de 1º e 2º de  BAC utilizarán os aseos da segunda planta. 

O profesorado e o persoal non docente utilizará preferentemente os aseos da sala de profesores e os aseos de minusválidos da planta 

baixa, primeira planta e segunda planta. 

Medidas especiais para os recreos 

 

• Horarios e espazos 

 

No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado reforzando, se fose preciso, a presenza de profesorado. 

O patio será dividido en dous espazos de modo que durante os recreos un espazo estará ocupado polo alumnado de 1º e 2º da ESO, 

e o outro espazo será ocupado polo alumnado de 3º e 4º da ESO. 
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RECREOS 

CURSO 
ESCALEIRA  

SUBIDA E BAIXADA 
HORAS INICIO HORAS FIN 

ZONA DE 

ESTANCIA 

1º ESO A 1 

11:05 e 13:05 11:20 e 13:20 
PATIO e PLANTA 

BAIXA 

1º ESO B 1 

1º ESO AB 1 

2º ESO A 2 

2º ESO B 2 

2º ESO AB 2 

 

3º ESO A 2 

11:00 e 13:00 11:15 e 13:15 PATIO e 1ª PLANTA 

3º ESO B 1 

4º ESO A1 2 

4º ESO A2 3 

4º ESO B 3 

 

CURSO ESCALEIRA ENTRADA 
HORAS 

INICIO 
HORAS FIN ZONA DE ESTANCIA 

1º BAC A 3  

10:55 e 12:55 11:10 e 13:10 

2ª PLANTA, XARDÍN 

FRONTE 1º BAC B ---  

2º BAC A 3 2 2ª PLANTA, XARDÍN 

FRONTE e NO 

EXTERIOR 2º BAC B 3 2 

 

*Os alumnos que a 3ª e 5ª hora non estean nas súas aulas de referencia, baixarán ao recreo á hora que lles corresponde, e utilizarán a 

escaleira que se indica no seguinte cadro. 

AULA ESCALEIRA 

 

AULA ESCALEIRA 

PT 1 LABORATORIO de QUÍMICA 2 

BIBLIOTECA 2 LABORATORIO de FÍSICA 3 

AULA de MÚSICA 1 LABORATORIO de BIOLOXÍA 2 

AULA de INFORMÁTICA 1 1 LABORATORIO de XEOLOXÍA 3 

AGRUPAMENTO 1 1 DESDOBRE 2 3 

AGRUPAMENTO 2 1 DESDOBRE 3 3 

AULA de IDIOMAS 2 DESDOBRE 4 3 

DESDOBRE 1 2 AULA DE INFORMATICA 2 --- 

 

 

• Profesorado de vixilancia 

 

Dentro das limitacións de persoal docente que ten o centro, a xefatura de estudos tratará de asignar o profesorado de vixilancia 

necesario. 

 

 

Sempre que sexa posible, haberá catro profesores de garda durante os recreos distribuídos da seguinte forma: patio, planta baixa, 

primeira planta e segunda planta. 
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Medidas específicas para uso de laboratorios e talleres 

 

• Emprego do equipamento 

 

Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e recomendacións a seguir e, no seu caso, dotarase a estes 

espazos de carteis informativos. 

Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida desenvolver as actividades. 

Os equipos de protección individual que non formen parte de equipamento propio do alumnado deberán estar perfectamente 

hixienizados para o seu uso. Así mesmo, engadiranse outros equipos de protección axeitados en cada caso, favorecendo cando sexa 

posible a utilización de materiais desbotables. 

O uso de ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización da práctica supoña a mínima manipulacion 

posible. Deberán ser hixienizados despois de cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo. 

 

Medidas específicas para alumnado de NEE 

 

• Medidas  

 

Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras dentro e fóra da aula cando non se 

cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a 

protección individual como pode ser o uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, establecendo grupos de 

convivencia estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula. Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos. 

O persoal que preste atención a este alumnado 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. 

No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no 

momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir 

ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento 

da súa autonomía. 

Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como medida de prevención de risco. No IES Canido 

os aseos asignados son os de minusválidos situados en las tres plantas. 

O departamento de orientación colaborará co equipo COVID na identificación das necesidades de protección e hixiene que este 

alumnado precisa para a súa atención. 

No caso de unha escolarización combinada, coidarase adoptar as mesmas medidas co fin de facilitar a comprensión das mesmas por 

parte deste alumnado. 
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O centro axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que ten escolarizado, aos diferentes sistemas de 

comunicación utilizados co alumnado con necesidades educativas especiais. 

 

Previsións específicas para o profesorado 

 

• Medidas 

 

o Uso da sala de profesores: 

A permanencia na sala de profesores estará limitada a unha simultaneidade non superior a metade do seu aforo. No caso do 

IES Canido, o aforo permitido na sala de profesores será de  9 personas (1/2 aforo máximo). 

Na sala de profesores hai unha máquina de café para uso do profesorado. O profesorado evitará as aglomeracións ao redor 

da máquina; e será obrigatorio o lavado de mans con xel  hidro-alcohólico antes e despois do uso da máquina. 

 

o Uso do salón de actos: 

As reunións de profesores de grupo e as reunións de avaliación realizaranse no salón de actos. Será obrigatorio o uso de 

máscara. 

Os claustros de profesores realizaranse no salón de actos. Será obrigatoria o uso de máscara. 

 

o Uso da sala de xuntas: 

Será obrigatorio o uso de máscara. 

 

o Uso dos departamentos: 

A permanencia nos departamentos estará limitada a unha simultaneidade non superior a metade do seu aforo, tendo en conta 

que o aforo máximo e dunha persoa cada dous metros cadrados. 

 

 

o Máquinas de  vending (profesorado e alumnado): 

Na planta baixa hai tres máquinas de  vending dispoñibles para calquera membro da comunidade educativa. As máquinas 

están distribuídas en dita planta coa separación necesaria para que non se formen aglomeracións en momentos puntuais. Os 

usuarios das máquinas terán que esperar en ringleira de 1, mantendo unha distancia de 1,5 metros (o chan está sinalizado 

para que sexa fácil manter dita distancia). 

Será obrigatorio o lavado de mans con xel  hidro-alcohólico antes e despois do uso da máquina. 

 

• Órganos colexiados 

 

Os consellos escolares serán de modo telemático a través da aplicación corporativa que poña a disposición a Xunta de Galicia. 

 

Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

• Formación en educación en saúde 

 

O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción 

da saúde implantadas nos centros educativos chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa. 

o Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as medidas de prevención e 

hixiene aos traballadores/as do IES Canido, que á súa vez facilitarán a comunicación ao resto da comunidade 

educativa. 

o Enviarase a información a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible para a solución de dúbidas que 

poidan xurdir. 
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o Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e comprensión das 

medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información sexa actualizada no caso de que cambien as 

indicacións das autoridades sanitarias. 

Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción 

da mesma fronte a COVID-19, para facer do alumnado axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa. Asi mesmo, 

estas actividades débense incluír de maneira transversal nos programas e actividades de educación e promoción de saúde que xa 

viñan desenvolvéndose no IES Canido, de maneira que se poida traballar a saúde de forma integral. 

A tal efecto, desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover hábitos de vida activa e saudable no IES Canido a 

través dun gran abano de programas como son o Plan proxecta e Contratos-programa, entre outros. 

A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de profesionais no centro ou mediante fórmulas de 

teleformación, a fomación suficiente para o centro sobre as medidas xerais de prevención e protección. Dentro da oferta formativa 

do plan de formación do profesorado para o curso 2020/2021 incluiranse cursos impartidos por profesionais sanitarios. 

A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de profesionais no centro ou mediante fórmulas de 

teleformación, a información suficiente para os centros educativos sobre as medidas xerais de prevención e protección. Dentro da 

oferta formativa do Plan de formación do profesorado para o curso 2020/2021 incluiranse cursos impartidos por profesionais 

sanitarios. 

 

• Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais 

 

o Xosé Luis Rivas Fernández 

o José Jorge Rodríguez Pérez 

o Rodrigo Montes Rodríguez 

 

• Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” 

 

Estas instrucións teñen por obxecto determinar, para o curso académico 2020/2021, aspectos organizativos e medidas educativas 

necesarias para o desenvolvemento nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, das ensinanzas establecidas ao abeiro 

da Lei orgánica 2/200,, do 3 de maio, de educación, na redacción dada pola Lei 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa. 

 

o Avaliación inicial  

A avaliacion inicial realizarase durante a primeira semana do curso escolar. Este proceso comprendera as seguintes accións que 

permitan identificar as dificultades do alumnado, así como as súas necesidades de atención educativa: a) Análise dos informes de 

avaliación individualizados do curso anterior.  

b) Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 así como a súa correspondencia coa falta do 

desenvolvemento das correspondentes competencias clave. 2 CVE: Eb0TW32MH7 Verificación: https://sede.xunta.gal/cve Edificio 

Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela www.edu.xunta.es  

c) Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situacion emocional co fin de tomar as e decisions profesionais de actuacion 

por parte do profesorado. 

 

o Programacións didácticas  

1. As programación didácticas incorporaran as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, así como unha 

transición posible ao ensino non presencial, se esta fose necesaria.  

2. As programacións didácticas (en adiante PD) elaboraranse contemplando os posibles escenarios en función da situación sanitaria: 

actividade lectiva presencial, semipresencial e/ou non presencial.  

3. Para un correcto inicio e desenvolvemento do curso 2020/2021, os equipos docentes elaboraran plans de reforzo e recuperación 

coa finalidade de que o alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridos no curso 2019/2020.  

4. A partir dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 2019/2020 e da avaliación inicial, reforzaranse os 

elementos curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior, os cales serán previamente 

determinados polos equipos docentes e departamentos didácticos, co fin de garantir a continuidade do proceso de ensinanza-

aprendizaxe.  

http://www.edu.xunta.es/
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5. O plan de reforzo desenvolverase mediante axustes curriculares, segundo as necesidades individuais do alumnado derivadas dos 

resultados da avaliación inicial, e estenderase, alomenos, durante o primeiro trimestre do curso 2020/2021. 

6. No plan de reforzo estableceranse as medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno desenvolvemento de todo o 

alumnado. Entre estas medidas estarán a proposta de tarefas globalizadas que requiran da posta en practica de todas as competencias 

do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC como recurso didáctico, actividades que favorezan a auto-aprendizaxe, o 

pensamento crítico e creativo, a investigación mediante proxectos de traballo, entre outras.  

7. Para a elaboración das PD e seguindo os directrices establecidas na CCP, consideraranse os seguintes criterios: 

a) Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se impartiron no curso 2019/2020.  

b) Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada area e materia coa finalidade de detectar as carencias e necesidades 

do alumnado.  

c) Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do novo curso escolar. Recoméndase o seu desenvolvemento dende 

un enfoque competencial e a través de propostas metodolóxicas activas e axustadas as necesidades concretas do alumnado e grupo e 

que fomenten a colaboración e a participación do alumnado no seu proceso de aprendizaxe.  

d) Constaran as adaptacións necesarias que a docencia non presencial puidese requirir, identificando de forma expresa aqueles 

aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das competencias clave, así como o deseño de tarefas globais e as estratexias e 

instrumentos de avaliación mais adecuados para a consecución deste obxectivo.  

e) Revisión dos obxectivos de area ou materia en cada nivel, así como das competencias clave que o alumnado poderá lograr como 

consecuencia da adaptación das programacións.  

8. Prestarase especial atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e ao alumnado que tivese dificultades 

derivadas da fenda dixital, sen prexuízo do desenvolvemento doutras medidas de atención a diversidade que se poidan establecer.  

9. Os plans de reforzo e recuperación formaran parte das programacións didácticas, así como da PXA.  

10. En relación coa metodoloxía didáctica, os recursos dixitais serán de utilización preferente e as actividades educativas deseñadas 

poderanse desenvolver de forma presencial e non presencial, ademais de ter un carácter eminentemente practico e potenciar o traballo 

en equipo e o proceso de avaliación continua.  

11. Os procedementos e instrumentos de avaliación deseñaranse de forma que permitan determinar o nivel competencial acadado 

polo alumado, sempre adecuándose as modalidades xa citadas de ensino presencial e non presencial. 

 

o Orientacións para a atención á diversidade  

1. Na atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) coidarase que todo o alumnado teña acceso ao 

proceso de ensinanza e aprendizaxe en calquera dos escenarios presentes e asegurarase a súa participación e implicación no 

desenvolvemento das accións educativas.  

2. Atenderase aos diferentes modos que ten o alumnado de percibir e expresar a informacion para garantir a comprensión e a 

comunicación da mesma así como o axuste, de medios, tempos, instrumentos ou procedementos de avaliación, as súas circunstancias.  

3. Deseñaranse e desenvolveranse plans de recuperación dos aspectos curriculares afectados pola suspension da actividade lectiva 

presencial no curso 2019/2020, incluíndo neles as medidas de atención a diversidade en xeral e en particular as referidas ao alumnado 

con NEE. 

 

o Orientacións para os servizos de orientación  

1. Os Departamentos de Orientación reforzaran as actuacións dirixidas a identificación das necesidades educativas ocasionadas pola 

situación de pandemia en coordinación coas persoas titoras, as medidas e programas para a atención das mesmas así como as accións 

dirixidas ao coidado do benestar da comunidade educativa. Estas medidas e accións concretaranse no Plan de orientación académica 

e profesional, Plan de acción titorial, concreción anual do Plan Xeral de Atención a Diversidade e na PXA.  

2. Proporcionaran asesoramento pedagóxico aos docentes para axustar a súa practica educativa telemática na atención a diversidade 

así como adaptar a súa propia función de orientación a situación do momento.  

3. Prestarase especial atención a orientación vocacional e profesional do alumnado, descubrindo e desenvolvendo as súas 

potencialidades para favorecer o proceso de toma de decisións.  

4. Os servizos de orientación coordinaranse na atención do alumnado con necesidades educativas ou con vulnerabilidade, no coidado 

do seu benestar e na atención as familias.  

5. Planificaranse actividades informativas e de orientación para coidar o transito 

 

o Ensino non presencial  
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1. Ao abeiro do establecido no Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia 

para o curso 2020/2021, os centros elaboraran un “Plan de Continxencia” no que se estableceran as medidas que se adoptaran no  

caso de suspensión da actividade lectiva para facer efectivo o ensino non presencial e os supostos de reactivación da actividade 

lectiva presencial, de conformidade coas instrucións da autoridade sanitaria.  

2. No suposto de ensino non presencial ou para o alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista 

suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, os centros educativos adoitaran as medidas establecidas no apartado 29 do 

Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID-19. O profesorado do IES Canido, a través da plataforma “g-suite for education” 

ou a través da aula virtual do centro, determinará as tarefas a realizar polo alumnado garantindo a adquisición das aprendizaxes 

básicas e a avaliación continua.   

3. A organización dos recursos educativos de apoio do centro garantira unha axeitada atención ao alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo, favorecendo o seu acceso ao currículo poñendo especial coidado na atención do alumnado con 

necesidades educativas especiais.  

4. Establecerase un procedemento de comunicación entre o alumnado, as familias e o equipo docente utilizando, preferentemente, as 

plataformas e medios telemáticos corporativos. Este procedemento determinara e concretara claramente os obxectivos ou finalidades 

da comunicación, as persoas responsables así como a súa temporalizacion. 

 

 

• Difusión do plan 

 

O “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a disposición das autoridades sanitarias 

e educativas, e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa. 

Será obxecto de difusión na páxina web do centro. 

 

 


