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NORMAS COVID PARA O PROFESORADO - IES CHAMOSO LAMAS 
 

 

O curso 20-21 será un curso marcado pola covid-19, o que fai que haxa que modificar a organización, as dinámicas e parte do 
funcionamento do centro.  
Tede en conta que as medidas adoptadas poden modificarse ao longo do curso en función da posta en práctica das mesmas,  da 
evolución da pandemia ou de novas directrices da consellería.  
Dámolas grazas por adiantado ao profesorado pola colaboración e a paciencia.  
 

1) USO DO MATERIAL DE PROTECCIÓN. 
Usarase a máscara continuamente. O uso adicional de viseiras protectoras é opcional.  
2) LIMPEZA, DESINFECCIÓN E VENTILACIÓN DAS AULAS. 
As aulas ventilaranse ao comezo e final da xornada escolar, durante os recreos e se é posible entre clases. Sempre que sexa 
posible as ventás estarán abertas.  
Dedicarase os últimos minutos de cada clase a desinfectar o posto de traballo (ordenador, mesa, encerado, 
repousabrazos...). Deixarase indicado co “cartel en verde” por riba da mesa, no caso de non dar tempo por un imprevisto 
deixarase o “cartel en vermello” para que o profesor que entre realice as tarefas de desinfección. Lémbrase a necesidade 
de desinfectar todo material se os alumnos saen ao encerado. 
Nas aulas compartidas cada alumno desinfectará o seu posto ao rematar a sesión, todo baixo a supervisión do profesor/a.  
3) HIXIENE DE MANS DO ALUMNADO E OUTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN.  
Estarase pendente de que o alumnado realice frecuentemente o lavado de mans (Un mínimo de 5 veces; ao entrar e saír do 
centro, antes e despois do patio e do comedor e despois de ir ao aseo). A 1ª hora comprobarase na aula que os alumnos 
desinfectan as mans con xel hidroalcohólico. Insistirase nas medidas de prevención e hábitos saudables respecto á covid.  
4) MOVILIDADE POLO CENTRO. 
Respectaranse as entradas/saídas e os itinerarios establecidos, procurando sempre que sexa o profesor o que se despraza 
á aula e non os alumnos. Manterase unha distancia interpersoal de 1,5 m. 
Prégase maior puntualidade que nunca para controlar a orde nas aulas e facilitar o traballo do profesorado de garda. 
Axudarase a manter a orde nos corredores lembrándolle as novas normas covid aos alumnos/as.  
5) HORARIO 
Diúrno. Horario de 8,40h a 14,10h, cun recreo de 30 min. Pola tarde respectase o horario de cursos pasados de 15,15h a 
17,45h. Para a ESO non haberá extraescolares os mércores pola tarde, 2 horas serán lectivas.  
Nocturno. Non haberá cambios no horario.  

ENTRADA SAÍDAS  
(Recreo, mediodía e tardes) RECREO (30 minutos) 

Os alumnos/as entran directamente ás 
aulas, non permanecerán nos corredores. 
As clases comezan ás 8,40h. Soarán 2 
timbres. 
Os alumnos/as da ESO entrarán co 1º 
timbre o os alumnos/as de BAC e FP 
entrarán co 2º timbre, 5 minutos despois.  
Pola tarde tamén soarán dous timbres de 
entrada.  
* As 1as horas en BAC e Ciclos serán de 
45 min.  

Soarán 2 timbres.  
Os alumnos/as da ESO sairán co 1º 
timbre o os alumnos/as de BAC e FP 
sairán co 2º timbre, 5 minutos despois.  
O profesorado vixiará desde a 
porta/corredor que a saída do seu 
grupo sexa ordenada e sen 
amontoamentos.  
Pola tarde tamén soarán dous timbres 
de saída.   
* As últimas horas na ESO serán de 
45 min. 

• 1º e 2º ESO.  LUNS, MÉRCORES 
E VENRES no pavillón. MARTES 
E XOVES nas canchas e exteriores. 

• 3º e 4º ESO. LUNS, MÉRCORES 
E VENRES nas canchas e 
exteriores. MARTES E XOVES no 
pavillón.  

• BAC, FP básica e Ciclos fóra do 
recinto escolar. 
Nos días de choiva flexibilizarase 
a medida.  

É importante cumprir os tempos para evitar aglomeracións. 
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6) AULAS/ GRUPOS E ENTRADAS E SAÍDAS 
GRUPO Aulas / Talleres Entrada e saída 

CM Automoción Edificio Automoción Independente. Polo 
aparcamento de automoción. 

CM e CS Administrativo Edificio 2. Aulas de Administrativo. Pola porta principal. 
CM e CS 

Electricidade Edificio 2. Aulas /Talleres de Electricidade. Pola porta principal. 

FP Básica 1º FPB: Edificio 1. (Por determinar) 
2º FPB: Edificio 1. (Por determinar) Pola porta principal. 

ESO 

1º 1º A, B: Edificio 1. Aulas: 5 e 9. Pola porta principal (Patio à cancela do 
pavillón) 

2º 2º A, B: Edificio 1. Lab. Física e Aula 7.  Pola porta principal. (Patio à cancela do 
pavillón) 

3º 3º A, B, C: Edificio 3. Aulas: Plástica, 34, 33.  
3º D: Edificio 1. Aula  1.  Pola porta do patio - corredor. 

4º 4º A: Edificio 2. Aula Tecnoloxía  
4º B: Edificio 2. Laboratorio Ciencias. Pola porta do patio - corredor. 

BAC 

1º 
 

1º H: Edificio 3. Aula 31. 
1º T: Edificio 3. Aula 32. Pola porta exterior do salón de actos.  

2º 2º H: Edificio 3. Aula de música. 
2º T: Edificio 1. Aula de idiomas  Pola porta exterior do salón de actos. 

ESA Módulo 1-2 Edificio 1. Aula 12.  

Pola porta principal. Módulo 3-4 Edificio 1. Aula 9. 
BAC 

ADULTOS 
1º Edificio 1. Aula 7 + Aula 3 + Aula tecnoloxía 
2º Edificio 1. Aula 5 + Aula 4 + Aula tecnoloxía 

Prégase máxima puntualidade. Porén, os alumnos/as que cheguen tarde ou saian antes usarán SEMPRE a porta principal.  
 

7) USO DA SALA DE PROFESORES E ESPAZOS COMÚNS. 
Procurarase respectar a distancia de seguridade (1,5m) nos espazos de uso común. Desinfectaranse os postos de traballo 
e ordenadores despois de utilizalos. Ademais das dúas salas de profesores intentarase habilitar outros espazos, como o 
salón de actos durante o recreo. 
Lémbrase que non lle podemos pedir aos alumnos que vaian facer fotocopias ou por rotuladores.  
8) POSIBLE ENFERMIDADE DUN ALUMNO/A.  
Se un alumno/a se atopa mal durante a xornada lectiva acompañarase a conserxería para informar ás familias.  Se o 
alumno/a manifesta algún síntoma compatible coa covid avisarase a un membro do equipo covid para conducilo á “Aula 
Covid” e poñer en marcha o protocolo establecido.  
9) DESENVOLVEMENTO DAS GARDAS. 
Ao inicio consultarase o libro de gardas e revisaranse aulas e corredores para comprobar que non falta ninguén máis (de 
faltar algún profesor/a máis comunicarase en xefatura).  
Despois o profesorado de garda repartirá os grupos e comprobará se deixaron traballo, no caso de non ter que facela 
permanecerá na sala de profesores.  
Nas gardas de entrada, de recreo e de comedor prégase ser estritos no cumprimento das novas normas covid. 
10) FALTAS DE ASISTENCIA DO PROFESORADO. 
Comunicarase con antelación en Xefatura de Estudos, de ser un imprevisto avisarase ao centro antes de comezar a xornada 
lectiva (TLF: 988.78.83.80). Sempre que sexa posible debe deixarse traballo para os alumnos/as, deixaremos o material e as 
instrucións xunto ao libro de gardas.  
No caso de que a falta estea relacionada coa Covid-19 informarase tamén á coordinadora do Equipo Covid (María J. Rguez 
Feijoó; TLF 670.70.74.83. Se é posible mellor por WhatsApp, Telegram ou sms) ou ao seu suplente (José Manuel López; 
TLF: 660.10.60.55) para iniciar o protocolo establecido. O equipo covid tratará a información de xeito sensible e coa 
confidencialidade requerida.  
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11) PROBAS ESCRITAS. 
Non se poderán mesturar grupos diferentes. Se se fan no salón de actos débese reservar con antelación en conserxería para 
planificar tarefas de desinfección. Para os exames na aula non se poderán mover as mesas.  
12) REUNIÓNS DOCENTES.  
Se a situación sanitaria o permite serán presenciais no salón de actos, senón faranse de xeito telemático. As convocatorias 
se farán cun mínimo de 24h de antelación e por correo electrónico, non se darán en papel. 
13) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS. 
Non se organizarán actividades que conleven a mestura de grupos. As celebracións faranse sen público.  
14) REALIZACIÓN DE TITORÍAS.  
Nas comunicacións coas familias priorizarase o uso do teléfono, a videochamada ou o correo electrónico. Tentarase 
respectar a hora de titoría. As familias avisarán con tempo para recompilar a información. 
A aplicación Abalar só a usarán os titores/as e a dirección. No caso de ter unha titoría presencial non coincidirá co horario 
de entrada-saída e cos cambios de clases ou recreos e será con cita previa.  
15) BIBLIOTECA ESCOLAR. 
Durante este curso recoméndase non realizar exposicións para facilitar as tarefas de limpeza. As normas poden consultarse 
na propia biblioteca (cuxo aforo será do 50%). Para calquera dúbida consultar co equipo da biblioteca a través do correo 
tobiasbiblioteca@gmail.com.   
16) CLASES ON LINE.  
Utilizarase a aula virtual do centro (os cursos, e os usuarios estarán preparados ao finalizar setembro). Ao comezo do curso 
traballaranse as destrezas co alumnado no uso dos cursos virtuais. Ademais, os titores facilitarán ao alumnado a inscrición 
na aula virtual e identificarán aqueles que non teña acceso á educación telemática para comunicalo ao equipo directivo. 
Para traballar coa aula virtual contactarase a través do correo ieschamosolamas.web@gmail.com.  
17) PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS. A maiores dos puntos habituais, incluirán:  
- A metodoloxía de traballo para o ensino on line, o modo de garantir a educación ao alumnado que non poida seguir a 

ensinanza telemática e os mecanismos para asegurar o seguimento continuo do curso.  
- O modo de recuperar os contidos non traballados no curso anterior pola pandemia.  
- Modificaranse os contidos que non sexa posible impartir pola nova organización do centro (ocúpanse aulas específicas, 

laboratorios ou talleres), cambios horarios ou normas hixiénico-sanitarias.  
18) EQUIPO COVID IES CHAMOSO LAMAS. 
Para calquera consulta, aclaración ou proposta relacionada coa covid, poñerse en contacto cun membro do “Equipo Covid”.  

  CARGO/DPTO TLF MÓBIL / CORREO 

COORDINADOR/A 

 
María J. Rguez 
 
Suplente 
José Manuel López 

Vicedirectora - Bioloxía  
 
Director - Matemáticas 

670.70.74.83 
mariajoserf@edu.xunta.es  
 
660.10.60.55 
joseboyano@edu.xunta.es 

MEMBRO 1 Santiago Ochoa  García X.E Nocturno - Historia 685.89.82.12 
ochoa@edu.xunta.es 

MEMBRO 2 Susana Cadórniga Díaz Electricidade 649.53.77.74 
su.cadorniga@edu.xunta.gal 

AULA COVID 

Aula acaroada ao Salón de Actos.  
Aula acondicionada: con ventilación natural + xel hidroalcohólico + desinfectante + panos 
desbotables + papeleira de pedal.  
Os alumnos/as con posibles síntomas quedarán illados aquí ata que veñan as familias.  

 


