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1.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

 

1.1.- DATOS DO IES CHAMOSO LAMAS 

 

 ENDEREZO: Mesego S/N, 32516 O Carballiño, Ourense 

 TELÉFONO: 988 78 83 80 e FAX: 988 78 83 84  

 EMAIL: ies.chamoso.lamas@edu.xunta.gal 

 WEB: www.edu.xunta.gal/centros/ieschamosolamas 

 

1.2.- O  EQUIPO COVID DO IES CHAMOSO LAMAS 

 

O centro conta cun equipo formado na COVID-19 que será referencia para o resto do persoal, 

profesorado, alumnado e familias. O equipo está formado polo titular da dirección do centroe dous 

membros do profesorado. No exercicio da súa condición de persoa coordinadora do equipo COVID, 

a persoa titular da dirección é a encargada 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. 

Corresponde ao equipo COVID elaborar un “Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 

2020/2021” de conformidade co modelo que se xunta como Anexo V no protocolo da Consellería no 

que se determinen ás concrecións das medidas para o centro educativo individualizado. O documento 

debe de ser aprobado pola dirección do centro educativo e do seu contido será informado o consello 

escolar. 

A canle de comunicación cos membros da comunidade educativa será vía telefónica e tamén por 

correo electrónico.  

Teléfono de contacto  988 78 83 80 

 

Equipo Covid Cargo Tarefas 

DIRECCIÓN: María José Rodríguez Feijoó 

Vicedirectora 

Coordinar o Equipo COVID.  

Redacción dos documentos COVID do Centro. 

Manter comunicación coa Consellería de 

Sanidade. 

Meter os datos na aplicación informática COVID 
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para trasladarllos á Central de Seguimento de 

Contactos (CSC) 

Manter comunicación co personal do Centro, 

familias e alumnado. 

Habilitación e sinalización de espacios. 

Asignación de recursos materiais e de personal 

para a execución do Plan. 

PROFESOR 1  Santiago García Ochoa 

Xefe de estudios de adultos 

Redacción dos documentos COVID do Centro. 

Meter os datos na aplicación informática COVID 

para trasladarllos á Central de Seguimento de 

Contactos (CSC) 

Habilitación e sinalización de espacios. 

Enlace coa comunidade educativa para calquera 

incidencia. 

Proporcionar asesoramento e colaboración a 

todo o personal do centro. 

Control, execución e avaliación de todas as 

medidas do Plan.  

PROFESOR 2  Susana Cadórniga Díaz 

Profesora de FP  

Electricidade 

Redacción dos documentos COVID do Centro. 

Enlace coa comunidade educativa para calquera 

incidencia. 

Proporcionar asesoramento e colaboración a 

todo o personal do centro. 

Control, execución e avaliación de todas as 

medidas do Plan. 

Habilitación e sinalización de espacios. 

 

As funcións do equipo COVID serán: 

- A persoa da dirección é a encargada de manter a comunicación dende o centro educativo coa 

Consellería de Educación, a Consellería de Sanidade e o Sergas. Correspóndelle así mesmo 

a comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado. 

- O equipo COVID-19 disporá 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 
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varios números de teléfono de contacto e o enderezo para, de ser o caso, poder trasladalo ás 

autoridades sanitarias. 

- O equipo elaboraráo “Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 2020/2021”. 

- Este plan será comunicado ao persoal do centro, a todas as familias e ao alumnado. Será 

remitido tamén a Inspección educativa.  

 

1.3.- CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA  

 

O centro de saúde de atención primaria de referencia é o Centro de Saúde de O Carballiño: 

 ENDEREZO: Alberto Vilanova, s/n - 32500 - O Carballiño (Ourense) 

 TELÉFONO: 988 272 582 e 988 271 816 para cita previa.  

As persoas de Contacto no centro de saúde son: 

Médicos: Antonio Paz Seijido, Antonio Padrón Chao 

Enfermeiras: Melania Fraga Deus, Vanesa Santana Otero 

 

1.4.- MEDIDAS DE CARÁCTER XERAL 

 

1.4.1.- Medidas para o persoal docente e non docente 

O persoal docente e non docente do centro realizará unha auto enquisa diaria de síntomas para 

comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha infección por SARS-

CoV-2 mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo I, que 

debe realizarse antes da chegada ao centro. 

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID (polo menos unha das relacionadas no 

anexo I) 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. 

Intentarase  a menor rotación posible do persoal e profesorado, organizando equipos estables para 

reducir os contactos. 

1.4.2.- Medidas para o alumnado 

tel:988272582
tel:988271816
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Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores) realizarán unha auto 

avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección 

por SARS-CoV-2, cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. 

Utilizarase a enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse á mañá, 

antes da chegada ao centro. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na 

enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta co seu 

médico ou pediatra. 

No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como consecuencia de patoloxías 

(agudas ou crónicas) que provoquen dependencia os criterios sanitarios que rexerán asistencia a 

clase ou, de ser o caso, a escolarización domiciliaria serán os que recomende médico ou pediatra. 

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao centro e 

el/ela ou a súa familia contactará co centro de saúde de referencia do alumno/a dentro das seguintes 

24 horas e con algunha das persoas membros do equipo Covid á maior brevidade posible. Para a 

xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, abondará co comprobante 

dos pais ou titores legais. As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas 

aos efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar. 

O centro educativo 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. Os centros educativos poden 

establecer mecanismos para a identificación de síntomas nos alumnos á entrada ao mesmo ou unha 

declaración responsable dos proxenitores ao inicio do curso escolar, que será o que se fará no noso 

instituto (Anexo II). Porén a medición de temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles 

coa COVID-19 será realizada no seo da familia de forma diaria antes de acudir pola maña ao centro 

escolar. 

Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2 nun alumno/a, durante a 

estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de referencia 

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 consulta presencial e a solicitude dunha 

proba diagnóstica. Se o pediatra ou facultativo non tivera consulta no mesmo día, acudirá ao PAC 

onde será avaliada a solicitude do test diagnóstico. Se isto non fora posible, contactarase co equipo 

sanitario do centro de saúde que teña asignado o centro educativo. 
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Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo da COVID-19, o 

alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva non poderán acudir ao centro, en 

virtude de ser considerados contactos estreitos. 

Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa COVID (alumno/a ou profesional) que se 

encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se 

confirme o resultado, pero non será necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir 

tanto á escola como ao seu posto de traballo. 

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

específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos próximos dos casos confirmados. A 

información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria e utilizarase 

para que o Centro de Seguimento de Contactos alerte da existencia de casos positivos confirmados 

no centro. 

A canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto á normativa de protección de datos 

os seguintes fluxos de información: 

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

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

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

necesaria para a identificación dos contactos estreitos. 

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

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

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

Poderá facelo a través do numero de telefono específico para educación, habilitado de 9 a 22h 

todos os días da semana: 981 21 90 16. 

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

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

realizar a enquisa epidemiolóxica e identificar os contactos estreitos do ámbito persoal do 

caso. Durante esta enquisa epidemiolóxica identificase ao caso confirmado como estudante 

ou traballador dun centro de ensino. Deste xeito, unha vez localizado o centro, a CSC envía 

unha notificación ao Equipo Covid, a través da aplicación EduCOVID solicitando os contactos 

estreitos do caso que se produciran no ámbito educativo. 

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

CSC a través do número de teléfono 981 21 90 16. 
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 Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCOVID, para o que 

identificará ao caso coa correspondente IdOrixe. Se a CSC atopa dificultades para localizar ao 

caso no centro concreto, facilitaralle a IdOrixe ao Equipo Covid e pediralle que realice a súa 

carga en EduCOVID. En ningún caso se notificarán contactos estreitos por medios diferentes 

a EduCOVID. 

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

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

proposta por EduCOVID, na que se inclúen compañeiros de clase, de comedor, de transporte, 

profesorado e outros (coma os recreos, etc...). Para esta determinación terase en conta o 

previsto no Anexo I BIS. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

centro existe unha persoa cun diagnostico confirmado de COVID-19, a CSC pode verificar 

esta información. Pode ocorrer que á CSC aínda non dispoña da información necesaria para 

facelo, polo que nesta circunstancia procederase do xeito seguinte: 

1. Unha vez recibida a notificación, á CSC axudará a buscar indicios que verifiquen que 

se trata dun caso confirmado de COVID. Se hai información abondo, ou non é posible 

desbotar a información como resultado dun erro, o Equipo Covid cargará o caso en 

EduCOVID co IdOrixe 0000. Isto indicará que o caso aínda non está verificado. 

2. Despois, procédese a identificar aos posibles contactos estreitos coma en calquera 

outro caso confirmado e gárdanse, pero non se notifican. Deste xeito, á CSC non lle 

chegará a listaxe de contactos estreitos e será a persoa directora do centro quen adiante 

esta información aos posibles contactos estreitos (a eles e só a eles). A dirección 

informará ás persoas afectadas que, conxuntamente coa CSC, determinouse que moi 
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probablemente son contactos estreitos dun caso confirmado de COVID-19, polo que 

deben quedarse na 

casa en corentena. 

3. Entre tanto, o resultado positivo chegará á CSC e haberá unha IdOrixe válida. Nese 

momento, a CSC chamará ao centro e facilitaralle esta IdOrixe, para que o Equipo Covid 

modifique o Id0000 polo IdOrixe real. Unha vez feito isto, o centro educativo notificará a 

listaxe de contactos estreitos a través da aplicación e procederase de forma habitual, 

onde a CSC chamará aos contactos estreitos para enquisalos e iniciar o seguimento. 

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

persoa diagnosticada da COVID. 

 O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das actividades 

extraescolares non vinculadas ao centro, terán que ser recollidos pola autoridade sanitaria. 

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

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

identificadas como contactos. 

 A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento o interese 

xeral na protección da saúde, polo que os datos do alumnado subministrados con 

consentimento dos representantes dos menores que obra nas bases de datos da Consellería 

de Educación poderán ser subministrados á autoridade sanitaria en cumprimento do deber de 

colaboración. 

 O equipo Covid de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos sobre os 

que teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo. 

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

de faltas de asistencia permitidas, as ausencias comunicadas derivadas da aplicación das anteriores 

medidas consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o xustificante do facultativo para a 

súa acreditación. 

 1.4.3.- Medidas comúns para todos os membros da comunidade educativa 

Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, os nenos e nenas ou o 

persoal do centro que convivan con elas 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 ao 

coordinador COVID do centro. 

Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática específica para a 

comunicación dos posibles casos detectados e para o subministro de información. A canle que se 
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implante será utilizada polo centro educativo para notificar os casos ou para a identificación dos 

contactos próximos, coas debidas garantías de protección de datos. A información será accesible 

para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria. 

Para a prevención e control do absentismo escolar e do número máximo de faltas de asistencia 

permitidas, as ausencias derivadas da aplicación das anteriores medidas consideraranse sempre 

xustificadas, non sendo preciso o xustificante do facultativo para a súa acreditación. 

1.5.- DETERMINACIÓN DO ESPAZO DE ILLAMENTO COVID E DOS ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN QUE INCLÚE. 

 

A aula COVID é un espazo de uso individual no centro para illar a aqueles persoas nas que se 

detecten síntomas mentres non se xestiona o seu traslado. Este espazo conta con ventilación 

adecuada, solucións hidroalcólicas papeleira de pedal e panos desbotables. É a aula anexa ao salón 

de actos, ao fondo do pasillo do primeiro andar.  

 
 

1.6.- NÚMERO DE ALUMNOS POR NIVEL E ETAPA EDUCATIVA (UTILIZAR UN CADRO). 

  Nº DE ALUMNOS/AS 

ESO 

1º ESO 42 

2º ESO 47 

3º ESO 69 

4º ESO 35 

BACHARELATO 
1º BAC 41 

2º BAC 35 

CICLOS 

1º e 2º FP Básica 10 

Ciclo Medio Electricidade 13 

Ciclo Medio Automoción 19 

Ciclo Medio Administrativo 9 

Ciclo Superior Administrativo 22 

FP Dual Robótica 17 

ADULTOS 
ESA 18 

BACHARELATO 28 

 

 

1.7.- CADRO DE PERSOAL DO CENTRO (únicamente número de efectivos) 
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Profesorado IES 67 

Conserxería 3 

Limpeza 4 

Total 74 

 

 

1.8.- DETERMINACIÓN DOS GRUPOS. 

GRUPO Edificio e Nº AULA Nº DE ALUMNOS TITOR 

1º ESO A Edif. 1, aula 5 21 Ángel Iglesias 

1º ESO B Edif. 1, aula 9  21 José Luis Méndez 

2º ESO A Edif. 1, LAB. FIS. 25 Laura Torres 

2º ESO B Edif. 1, aula 7 22 David Bruzos 

3º ESO A Edif. 3, aula PLAST 18 Rubén Veloso 

3º ESO B Edif. 3, aula 34 19 J. G. Santeiro 

3º ESO C Edif. 3, aula 33 19 Paula Álvarez 

3º ESO D Edif. 1, aula 1 13 Iria Relova 

4º ESO A Edif. 2, TECNO. 18 Yolanda Orjales 

4º ESO B Edif. 2, LAB. CIENC. 17 Carlos Álvarez 

1º BACH H Edif. 3, aula 31 19 Cristina Vázquez 

1º BACH T Edif. 3, aula 32 22 Miguel Pereira 

2º BACH H Edif. 3, MÚSICA 19 Isabel González 

2º BACH T Edif. 1, IDIOMAS 16 Clara Vázquez 

1º FPB Edif. 1, aula 11 4 Paco Rodríguez 

2º FPB Edif. 1, aula 00 7 Manuel Ausín 

1º CM ELE Edif. 2, aulas /talleres 

de Electricidade 

5 Álvaro Selas 

2º CM ELE Edif. 2, aulas /talleres 

de Electricidade 

9 Susana Cadórniga 

1º CM AUTO Edif. Automoción 8 Manuel Crespo 

2º CM AUTO Edif. Automoción 10 J. M. Fariñas  

1º CM XESTIÓN Edif. 2, Aulas de 

Administrativo 

7 Fátima Carballo 

2º CM XESTIÓN Edif. 2, aulas de 7 Raquel Vázquez 
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Administrativo 

1º CS ADMON Edif. 2, aulas de 

Administrativo 

10 Eva González 

2º CS ADMON Edif. 2, aulas de 

Administrativo 

9 María Isabel Moure 

1º CS ROBOT Edif. 2, aulas /talleres 

de Electricidade 

8 Maximino Fernández 

2º CS ROBOT Edif. 2, aulas /talleres 

de Electricidade 

8 José Álvarez 

MOD 1 Edif. 1, aula 11 10 Vanesa Solís 

MOD 3 Edif. 1, aula 9 14 Goretti González 

1º BACH AD Edif. 1, aula 7 + aula 

3 + ELETROTECNIA 

+ PAVILLÓN 

11 Ricardo Paz 

2º BACH AD Edif. 1, aula 5 + Aula 

4 + 

ELECTROTECNIA 

19 Ricardo Paz 

 

 

1.9.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA AS AULAS 

 

1) DISPOSICIÓN DOS PUPITRES. A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que 

permita a aula, para a aplicación do criterio de medición a distancia realizarase dende o centro das 

cadeiras.  

Nas etapas de Ensino Secundario Obrigatorio, Bacharelato e Formación Profesional establécense as 

seguintes medidas de conformación das aulas: 

a) Os postos escolares manterán unha distancia de 1,5 metros respecto de todos os postos que o 

rodeen medidos dende o centro da cadeira. Se fose preciso retirarase outro mobiliario como andeis 

ou colgadores que limiten o espazo dispoñible. 

b) Os postos escolares estarán orientados nunha mesma dirección. 

c) Cando o tamano da aula ou taller non permita a distancia, con carácter xeral, de 1,5 metros entre 

postos buscaranse espazos alternativos onde sexa posible gardala. Noutro caso, poderase habilitar o 

espazo dispoñible mediante a utilización de mamparas de separación sempre que se respecte unha 

distancia mínima de 1m respecto dos postos que o rodeen, medidos dende o centro da cadeira. Así 
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mesmo, nos talleres de Formación Profesional e ensinanzas de Réxime Especial, cando proceda, 

polas características da actividade e non se poida manter a distancia, con carácter xeral, de 1,5 

metros, adoptaranse como medida adicional o uso de pantallas de protección facial. 

d) Cando non sexa posible ningunha das accións anteriores desdobrarase o grupo. 

Todos ou 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. 
 
2) XEL HIDROALCOHÓLICO. En todas as aulas, na zona máis próxima a porta da mesma, colocara-

se un dispensador de xelhidroalcohólico 

3) POSTO DE TRABALLO. Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando 

a limpeza e desinfección establecidas nas medidas deste protocolo. Con anterioridade ao inicio do 

curso en cada unha das etapas educativas, realizarase unha limpeza e desinfección xeral do centro e 

do mobiliario. 

4) MATERIAL. O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus compañeiros. 

Nas aulas ou no propio pupitre deberá existir un espazo diferenciado para o material de cada alumno 

de xeito que non permita ser manipulado por outros compañeiros. Cando se use material susceptible 

de ser compartido lembraráselle ao alumnado a necesidade e importancia da hixiene de mans antes 

e despois de usar o material. 

5) EQUIPOS DE TRABALLO. 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, o novo usuario realizará unha correcta hixiene de mans antes do seu uso. As ventás, portas, 

persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os proxectores, e restantes 

ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado, coas medidas de seguridade e 

hixiene que procedan. 

6) AULAS PEQUENAS. Se o tamaño da aula non permitise as distancias previstas nos parágrafos 

anteriores adoptaranse as seguintes medidas: 

- Retirarase o mobiliario non indispensable que diminúa a superficie útil da aula para tentar 

obter o máximo distanciamento posible e en todo caso garantir un mínimo dun metro. 

- Sempre que sexa posible, utilizaranse aulas alternativas de especialidade que teñan maior 

dimensión, tales como laboratorios, aulas de música ou similares. 
 
- Como última medida, imporase o uso da máscara obrigatoria en todo o horario lectivo. 

7) AULAS COMPARTIDAS. Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes 

alumnos/as de xeito consecutivo (orientador, profesor especialista, ou calquera outro) desinfectaranse 

as superficies usadas e ventilarase a aula ou sala polos menos 15 minutos logo de cada sesión. 
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8) VENTILACIÓN. Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo 

de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, nos recreos e ao finalizar e entre clases, sempre que 

sexa posible entre clases, e coas medidas de prevención de accidentes necesarias: 

- Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas 

o maior tempo posible. 

- Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de 

recirculación do aire interior. 

 

1.10.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ESPAZOS COMÚNS 

 

1) O USO DA MÁSCARA por todo o alumnado, persoal do centro e outras persoas que accedan ao 

centro educativo é a medida básica de protección individual e colectiva. O alumnado (a partir do nivel 

de infantil) e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras durante 

toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia 

de seguridade. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un 

estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor. A obrigación 

contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de 

enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola 

súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a 

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 ou 

da persoa obrigada.  

Dentro da información a subministrar ás familias o alumnado e o persoal dos centros incluírase a 

formación precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa duración ou necesidade de lavado e os 

sistemas de conservación e gardado durante períodos breves de non uso. 

Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formación sobre uso de máscaras. 

2) HIXIENE DE MANS. Á entrada e saída do centro, esixirase a todas as persoas (persoal do centro, 

familias e visitantes) a realización da hixiene  de  mans  con  verificación  visual  do  seu  correcto 

cumprimento, prestarase especial atención a esta tarefa nos primeiros días do curso polo seu 

carácter educativo. No caso do alumnado verificarase polo profesorado a realización unha vez 

sentados na aula mediante a formulación de preguntas. 

O uso de luvas limitarase ao persoal de limpeza no momento de utilizar substancias abrasivas para a 

pel, así como ao persoal Auxiliar Técnico Educativo naqueles usos de asistencia á hixiene persoal do 
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alumnado atendido, tal e como se viña facendo antes da emerxencia sanitaria. As luvas serán postas, 

retiradas segundo a instrucións previstas na infografía e refugaranse na fracción resto.  
 
3) PRODUTOS DE HIXIENE. Nas entradas dos centros disporase de produtos de hixiene que permi-

tan, tanto ao persoal do centro coma ao alumnado e usuarios dos espazos de atención ao público, 

realizar unha adecuada hixiene das mans. 
 
Aplicaranse medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de solución alcohólica 

atendendo ás características de cada centro. 

4) PORTAPANOS. Instalación de portapanos desbotables e dispensadores de xabón nos aseos ou 

de xel hidroalcohólico nos espazos comúns. 

5) DISTANCIA DE SEGURIDADE. 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 metro para as aulas. 

6) ESPAZOS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO. Os usuarios dos espazos de atención ao público non 

poderán empregar os equipos informáticos, material de oficina ou outros materiais dos empregados 

públicos. Cando exista na portaría ou na administración do centro un espazo no que se distribúan 

formularios ou se entregue documentación que deba ser escrita facilitarase o material de escritura, 

porén realizarase previamente a correcta hixiene de mans. Para estes efectos existirá ao carón un 

dispensador de xel hidroalcohólico. Nos supostos nos que exista un dispositivo informático a 

disposición do público xeral, cada usuario deberá realizar a hixiene de mans antes do seu uso. 

Nas mesas, mostradores e despachos de atención ao público, establecérase unha distancia mínima 

de 1.5 metros entre o usuario e o persoal, agás que se habiliten elementos de protección colectiva no 

posto no que se realiza a atención ao público (mamparas, mobiliario con altura suficiente para que 

sirva de barreira física, etc.). 

7) CAFERATARÍA. As normas serán as vixentes para hostelería en cada momento.  

1.11.- INFORMACIÓN Á COMUNIDADE EDUCATIVA 

1) O centro educativo informará a todos os membros da comunidade educativa sobre as medidas de 

prevención da transmisión da infección, as medidas de protección que se debenempregar e as 

instrucións para o correcto manexo das mesmas, destacando: 

- O correcto uso da mascara, o xeito de poñela e sácala, e de ser o caso de gardala nos 

momentos da comida, así como dos protocolos de substitución e lavado. 

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

- Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo 

menos 40 segundos, ou con solucións hidroalcohólicas, durante polo menos 20 segundos, no 
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seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón. O 

lavado realizarase cando menos 5 veces ao longo da xornada, particularmente na entrada e 

saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir 

ao aseo. 

- A necesidade dunha hixiene correcta de mans cada vez que se use material compartido. 

- A importancia que ten a ventilación dos espazos para evitar a transmisibilidade. 

2) Xeraranse dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia (xogos de 

mimetismo, acompañamento do lavado, momentos previos ás actividades, entrada no comedor, cada 

vez que van o baño) ademais de medidas de educación sanitaria. O centro garanrirará a existencia 

de xabón e papel para secar as mans. 

3) Crearanse sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de hixiene: 

 Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha 

papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre aloxándose do resto 

das persoas. 
 
 Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións 

respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar 

contaminados, así como antes e despois de comer ou usar os aseos ou tocar material 

susceptible de ser compartido. 

 Manter a distancia física recomendada. Se non se puidese manter, será necesaria a utilización 

de máscara de protección. Informarase do uso correcto da mesma e do xeito de poñela e 

sacala. 

4) Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que supoñan a mestura do alumnado de 

diferentes grupos de convivencia o clases, así como as que exixan unha especial proximidade. Os 

eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar nos centros educativos realizaranse sen 

asistencia de público. 

5) Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 

4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar entenderanse incluídas nos supostos do artigo 42 letras a), b) e d) coa 

consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo 

alumnado do uso da mascara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento das 

instrucións do profesorado en aplicación do presente protocolo. Polo que se respecta ao profesorado 

e persoal non docente estarase ao previsto na súa normativa. 

1.12.- CANLE DE COMUNICACIÓN PARA DAR A COÑECER AO EQUIPO COVID OS CASOS DE 

SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE, AS AUSENCIAS DE PERSOAL NON DOCENTE E 
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PROFESORADO E PARA A COMUNICACIÓN DAS FAMILIAS CO EQUIPO COVID PARA 

COMUNICAR INCIDENCIA E AUSENCIA. 

 

Persoal do centro: 

- Vía telefónica (centro ou coordinador do equipo covid): 988 78 83 80 

- Correo electrónico: ies.chamoso.lamas@edu.xunta.es  

 

Alumnado: 

- Vía telefónica chamando ao IES: 988 78 83 80 

 

1.13.- PROCEDEMENTO DE REXISTRO DE AUSENCIAS DO PERSOAL E DO ALUMNADO. 

 

Existirán dous modelos paralelos para o rexistro de asistencia do persoal e do alumnado. 

Ao rexistro convencional empregado habitualmente (follas de rexistro e Xade), engadiremos un espe-

cífico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa covid-19. 

As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas no convencional, pero ao figurar 

no específico por covid-19 quedará eximida a xustificación a efectos de apertura do protocolo de ab-

sentismo escolar e, ao mesmo tempo, permitirá activar as medidas necesarias en caso de confirma-

ción do caso. 

As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán entregadas cada fin de mes á 

persoa que exerza a Xefatura de Estudos. 

 

1.14.- PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓN DAS INCIDENCIAS AS AUTORIDADES 

SANITARIAS E EDUCATIVAS.  

 

- Aviso ao coordinador covid-19. 

- A patir de aquí, establecerase a comunicación do coordinador covid-19 coas autoridades sanita-

rias e a familia do afectado: 

• Chamada telefónica á familia do afectado/a. 

• Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 

• Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 

• Subida de datos á aplicación. 

 

 

2.- MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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2.1.- CROQUES DA SITUACIÓN DOS PUPITRES NAS AULAS . 

Na disposición dos pupitres nas aulas adoptaránse ás seguintes medidas e distribución, segundo o 

plano proporcionado nas Instrucións aprobadas polo Consello Interterritorial de Saúde Pública 

(versión 31/08/2020):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos casos putuais (filas ou postos individuais) nos que non se poden manter estas distancias, 

optarase pola opción contemplada nas últimas instrucións (Orde do 16 de setembro de 2020) de 

instalar anteparos ou separacións que garantan a protección individual do alumnado.  

 

2.2.-  AULAS ESPECIAIS DESIGNADAS COMO AULAS DE REFERENCIA 

As reducidas dimensións dalgunhas aulas non permite que se poidan manter as distancias de 

seguridade, polo tanto o centro designou como aulas de referencia para os grupos laboratorios e 

aulas específicas dalgúns departamento. A relación das mesmas é: 
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Laboratorio de Física e Química 2º ESO A 

Laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO B 

Aula de tecnoloxía 4º ESO A 

Aula de idiomas 2º BACH T 

Aula de plástica 3º ESO A 

Aula de Música 2º BACH H 

 

2.3.- DETERMINACIÓN DAS MEDIDAS PARA O USO DE ESPAZOS DE PT E AL, 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN OU AULAS ESPECIAIS DO CENTRO.  

Como xa se especificou previamente, no caso das aulas compartidas por diferentes alumnos/as de 

xeito consecutivo (orientador, profesor especialista, ou calquera outro) desinfectaranse as superficies 

usadas e ventilarase a aula ou sala polos menos 5 minutos logo de cada sesión. 

 

MODELO DE CUESTIONARIO AVALIACIÓN DE MEDIDAS COMO ANEXO AO PLAN (ANEXO IX 

DO PROTOCOLO DA CONSELLERÍA: CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS) 

EDUCATIVOS). 

 

2.4.- DETERMINACIÓN DOS XEITOS DE REALIZAR TITORÍAS COAS FAMILIAS. 

O centro establecerá horarios específicos para a atención das familias non coincidentes con horarios 

de entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos e que serán comunidados ás familias co 

comezo do curso. 

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a 

comunicación por teléfono ou videochamada. 

Na modalidade presencial a reunión levarase a cabo na aula da titoría correspondente, previa cita e 

garantido a distancia social. Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente 

desinfección de mans. Cando nalgunha destas reunións sexa necesario o visionado dalgunha proba 

escrita, avisarase con anterioridade para poder facer copias da mesma e evitar a manipulación 

conxunta. 

En ambos casos, será obrigatoria a cita previa. 

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro e a 

aplicación Abalar.  
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2.5.- CANLES DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO CENTRO 

(PROVEDORES, VISITANTES, PERSOAL DO CONCELLO....). 

Reforzaranse as vías de comunicación dixitais, polo que a web do IES pasará a ser o portal onde se 

colgue toda a información de relevancia a nivel  xeral. Tanto este Plan de Actuación ante a Covid 19 

como o Plan de Continxencia do centro estarán alí publicados. 

Como sistema de mensaxería empregaremos abalarmóbil, é moi importante que todas as familias 

descarguen a aplicación. 

Así mesmo, para calquera aclaración sobre os mesmos atenderanse vía telefónica as posibles 

dúbidas no teléfono do centro e tamén no correo electrónico. 

A información cos provedores xa se realiza habitualmente por mail ou teléfono, polo que seguiremos 

a empregar estas vías.  

 

2.6.- USO DA MÁSCARA E OUTRO MATERIAL DE PROTECCIÓN.  

 

O Alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras fóra das 

aulas, coa excepcións do alumnado sentado nas aulas. 

É obrigatorio usar máscara de protección en todo caso nas circulacións polos espazos comúns 

(corredores, baños, escaleiras, etc), nas entradas e saídas ao centro, nos recreos, nas entradas e 

saídas do comedor escolar e na estancia na biblioteca. 

Recoméndase que o profesorado utilice a máscara continuamente non só pola súa función de 

protección senón tamén polo seu carácter exemplificante. 

O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado aínda que non se prohibe para as persoas que 

voluntariamente as usen. 

Considerase pouco recomendable pola falsa seguridade que pode transmitir, o de uso de luvas. Na 

caso do persoal de limpeza o seu uso é obrigatorio. 

 

2.7.- INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE EDUCATIVA. 

 

1) O equipo COVID asegurará que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de 

prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no centro educativos sexan comprendidas por 

toda a comunidade educativa. 
 

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

prevención e hixiene aos traballadores do centro educativo, que á súa vez facilitarán a 

comunicación ao resto da comunidade educativa. 
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 Enviarase a información a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible para a solución 

de dúbidas que poidan xurdir. 

 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. 

2)Nos diferentes edificios do centro designaranse taboleiros para expoñer a información sobre o 

covid, as medidas de hixiene, uso de máscaras, distancia de seguridade...  

Para dar a coñecer este plan  publicarase na páxina Web do Centro e enviarase por correo 

electrónico ao personal docente e non docente do centro. 

 

3.- MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

3.1.- ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E MOBILIARIO A 

LIMPAR DE XEITO FRECUENTE 

 

O protocolo de limpeza cumprirá coas seguintes indicacións e medidas:  

 Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en 

función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos 2 veces ao 

día. 

 Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis 

frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, e 

outros elementos de similares características así como de billas elementos das cisternas e 

outros dos aseos. 

 Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de 

superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos 2 veces ao día. En todo caso 

nos aseos existirán xaboeiras para ser utilizado polos usuarios voluntariamente. 

 As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas dos traballadores, 

tales como áreas de descanso, vestiarios, taquillas, aseos, cociñas (onde se limpará todo o 

enxoval no lavalouzas, incluído o que non se teña usado pero teña podido estar en contacto 

coas mans dos estudantes). 

 
 Do mesmo xeito, realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo compartidos, 

en cada cambio de quenda, e ao finalizar a xornada, deixando que actúe o produto de 

limpeza, con especial atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de manipulación, 
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sobre todo naqueles utilizados por máis dun usuario quen realizará ao finalizar o uso individual 

a limpeza dos elementos utilizados. Cada usuario ao terminar de utilizar un ordenador de uso 

compartido, limpará a superficie do teclado, do rato e da pantalla con xel desinfectante. 

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

desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. 

No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 

 Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados 

desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 
 

 Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, todas con bolsa interior e tapa, de xeito que queden 

limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 

 
 
3.2.- DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA E DA ALTERNANCIA SEMANAL OU 

MENSUAL DE TAREFAS (NO CASO DE QUE EXISTAN DÚAS OU MAIS PERSOAS DE LIMPEZA 

POLO MENOS UNHA DELAS REALIZARÁ O SEU TRABALLO EN HORARIO DE MAÑÁ) 

 

Os seis integrantes do persoal de limpeza (dous deles a tempo parcial), en quendas de mañá e tarde, 

realizarán as seguintes tarefas: 

• Ventilación das aulas antes da chegada do alumnado. 

• Limpeza/desinfección dos baños tres veces ao longo da xornada lectiva. 

• Limpeza dos pasamáns. 

• Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común. 

• Limpeza e desinfección dos despachos. 

• Limpeza e desinfección da sala de profesores. 

 

3.3.- MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE LIMPEZA. 

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

este labor, como son as luvas e a máscara. Aconséllase o emprego de elementos de protección 

ocular, ben sexan lentes ou pantalla. 

Cada un/ha terá o seu propio carro cos utensilios básicos. 

Empregaranse distintivos móbiles para indicar a presenza de persoal de limpeza na dependencia que 

estea a ser desinfectada, debendo esperar a que estea o labor feito antes de ser posible o seu novo 

uso. 

O inventario de material, loxicamente cambiante ao longo do curso, está depositado en secretaría. 
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3.4.- CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS. 

En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás horas ás que 

se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo. 

 

3.5.- MODELO DE CHECKLIST PARA ANOTAR AS VENTILACIÓNS DAS AULAS 

En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das aulas. Este 

labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que antes de cada cambio de clase 

deberá facer a ventilación e apuntala no modelo de checklist. 

AULA: ______________ GRUPO: _____________ 

Día Hora/Materia Persona que realiza a ventilación 

   

   

   

   

   

 

 

3.6.- DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS. 

En relación coa xestión dos residuos: 
 

 Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o 

secado de mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” sexan refugados en 

papeleiras ou contedores con bolsa e protexidos con tapa e, se é posible, accionados por 

pedal. 

 Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na fracción 

resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as 

recollidas separadas). 

 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 

produtos 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. Realizarase a debida limpeza 

e ventilación do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o 

alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas durante a xornada lectiva teña 

abandonado o centro educativo. 



 24 

De acordo co anterior en todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e 

diferenciada (con tapa e pedal), para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos 

desbotables, luvas, máscaras). O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: 

papel, envases de plástico e lixo xeral (virutas de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...). 

A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, empregando 

unha bolsa de diferente color, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao persoal de 

limpeza. 

 

4.- MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 

4.1.- REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O CENTRO. 

A persoa que exerza a secretaría do centro será a responsable de inventariar todo o material de pro-

tección que dispón o centro. Para iso, crearase un apartado específico dentro do cadro xeral do cen-

tro denominado “material covid-19”. O inventario deste material, loxicamente cambiante ao longo do 

curso, está depositado en secretaría. 

   

4.2.- DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE PROTECCIÓN. 

Unha vez recibida a dotación inicial por parte da consellería, o centro garantirá a existencia de másca-

ras suficiente como para as posibles continxencias que poidan xurdir. Haberá unha dotación delas en 

conserxería. 

O aprovisionamento de máscaras para o profesorado e resto de persoal non docente será individual, 

pois actualmente é un elemento de uso obrigatorio para saír da casa, se ben poderá facerse uso das 

existentes no centro en caso necesario. 

Outro material de protección, pero cun emprego máis específico e limitado, serán as luvas de látex ou 

vitrilo, que estarán tamén ubicadas en conserxería. 

En canto ao xel hidroalcólico, dende o centro invitarase aos proveedores a presentar ofertas para 

servir este produto en 24h dende a súa demanda e cun prezo fixo para todo o curso. A empresa que 

presente a mellor oferta será a distribuidora do centro.  

 

4.3.- PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E DA SÚA REPOSICIÓN. 

Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do centro do 

material enviado pola consellería. Este material será entregado polo director e os receptores deberán 

asinar nunha folla de rexistro a recepción do mesmo. 

En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans e un 

difusor para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios. 
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O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e de comunicar á dirección a 

necesidade da adquisición do mesmo. 

 

 

5.- XESTIÓN DOS GROMOS 

 

5.1.- MEDIDAS PARA A XESTIÓN DOS GROMOS 

No contexto deste protocolo, defínese gromo como a aparición súbita dunha enfermidade epidémica 

entre a poboación nun determinado lugar, sendo sinónimo de abrocho ou brote. 

5.1.1- Medidas de carácter xeral 

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

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

COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa 

con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centros as persoas en 

espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

 Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza a desenvolver 

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

levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao documento técnico elaborado pola Ponencia 

de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de 

actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e das Instrucións 

publicadas o día 10 de setembro polo Ministerio de Sanidade. En virtude das mesmas: Levarase a 

un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou 

síntomas como á persoa que quede ao seu coidado de acordo coas pautas establecidas no 

MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE CONTINXENCIA DO CENTRO EDUCATIVO), e 

contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. A persoa ou o seu titor deberán chamar 

ao seu centro de saúde de Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia 

do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou 

dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a abandonara o seu centro de traballo 

protexido por unha máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co seu MAP. De confirmarse o caso, 

o equipo Covid do centro educativo comunicará os datos do positivo ao centro de saúde de 

referencia e incluirá á rede de contactos a través da aplicación “EduCovid” para a identificación por 

parte da Autoridade Sanitaria. 

 No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo tanto 

sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na 
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COVID-19 incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual afectado/a; os que 

teñan a consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e 31 do seu 

profesorado, así como de quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro 

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

encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos.  

 A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co 

seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dunha proba diagnóstica.  

 Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da Autoridade 

Sanitaria. 

5.1.2.- Escenarios no suposto de gromos 
 
No caso de que se suspenda a actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas 

para o ensino a distancia. A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar 

o peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de 

conformidade co previsto na ”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 

educativos”, e co “Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade en materia de Saúde Pública 

en relación con illamentos e corentenas para a prevención e control da infección por SARS-Co-V-2” 

publicada por Orde da Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos seguintes 

supostos: 

 Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a 

calquera alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador que 

compartise espazo co caso confirmado a unha distancia <2 metros ao redor do caso 

confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara os contactos serán 

determinados pola autoridade sanitaria segundo os protocolos vixentes en cada momento. 

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

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

confirmado deberán entrar en corentena, estando illados nos seus domicilios e suspenderán, 

mentres dure esta, a asistencia ao centro por un período de 10 días, e sempre de acordo coas 

indicacións das autoridades sanitarias. O restante alumnado da aula que non teña a 

consideración de contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial á aula. Aos 

contactos estreitos realizaráselle unha proba de COVID nun prazo non superior a 48 horas 

para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por COVID-19. 

 En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e niveis 

educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da 

totalidade das persoas que conforman unha aula, das que conforman un nivel educativo 
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completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que 

integran un centro educativo. A medida será proposta pola Autoridade Sanitaria dentro do 

Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia, previsto no punto 10.1 deste protocolo. 

A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación implicará a obriga de entrada en 

illamento de polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a 

todas as persoas que teñan a consideración de contacto próximo. 

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

peches aprobado pola Resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica 

e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se aproba o Plan de 

Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos centros de 

ensino non universitario sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o 

curso 2020-2021, que desenvolve as medidas previstas no presente protocolo relativas ao ensino a 

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

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

Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou centro 

realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial. O Grupo de 

Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno 

e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro.  

 

6.- XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

 

Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa xefatura territorial e de solicitude, de 

ser o caso de persoal substituto. 

Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino 

non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 a persoa solicitante do suposto de 

vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do centro o anexo debidamente cuberto 

xunto coa documentación que deba achegar. Esta documentación poderá entregarse de xeito 

presencial ou enviándoa ao correo do IES.  

Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á xefatura territorial 

correspondente, en espera da resolución da mesma.  

Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros reflectindo no 

apartado observacións a casuística. 
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7.- MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO 

 

7.1.- DETERMINACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS, ORGANIZACIÓN DAS MESMAS CON 

HORARIOS DE SER O CASO. REGULACIÓN DA ENTRADA DE ACOMPAÑANTES DO 

ALUMNADO. (CANDO O CENTRO DISPOÑA DE PLANOS PODERANSE GRAFIAR SOBRE 

UNHA COPIA DOS MESMOS OS LUGARES DE ENTRADA INCLUÍNDO DE SER O CASO OS 

DAS DISTINTAS ETAPAS EDUCATIVAS, NO CASO DE NON DISPOÑER DELES PODERANSE 

UTILIZAR ACOMODADOS A REALIDADE DO CENTRO OS QUE FIGURAN COMO TIPOLOXÍAS 

ANEXOS AO PRESENTE DOCUMENTO). 

 

Diúrno. Horario de 8,40 h a 14,10 h,cun recreo de 30 min. Pola tarde respectase o horario de cursos 

pasados de 15,15h a 17,45h. Para a ESO non haberá extra escolares os mércores pola tarde, 2 

horas serán lectivas.  

Nocturno. Non haberá cambios no horario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA DOS ALUMNOS/AS. Nos centro habilitaranse diferentes entradas para o de secundaria,  

bacharelato e FP. Permitirase  a entrada do alumnado con anterioridade á hora de inicio da actividade 

lectiva dentro da aula que teña asignada, a medida da súachegada ao centro, co fin de evitar 

aglomeracións. 

ACCESO PROXENITORES AO CENTRO. Salvo por razóns xustificadas ou relacionadas con 

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

entrada dos proxenitores no centro educativo. O centro establecerá horarios específicos para a 

atención das familias non coincidentes con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase 

ou recreos.  
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SAÍDA DO CENTRO. Para a saída do centro ou para o inicio do servizo de comedor poderase 

flexibilizar o horario dentro da última hora lectiva. O equipo directivo determinará a saída por 

colectivos con distancias horarias, sempre que sexa posible. Non se permite que o alumnado na 

saída quede formando agrupacións nos patios ou que xogue nos mesmos, polo que se regularán as 

saídas directamente ao exterior do recinto. 

ÚLTIMA HORA LECTIVA. O profesorado a quen corresponda a ultima hora lectiva previa saída velará 

porque o material está recollido e desinfectado polo alumnado; e o alumnado preparado para saír 

ordenadamente e respectando a distancia de seguridade no horario establecido pola dirección de 

xeito que se eviten demoras. 

A dirección do centro ten a posibilidade de establecer o número de profesores de garda precisos para 

facer efectiva a entrada e saída ao recinto en condicións de seguridade. 

 

 

7.2.- DETERMINACIÓN DAS PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA, DAS CIRCULACIÓNS NO 

CENTRO EDUCATIVO, USO DE ELEVADORES, NÚCLEOS DE ESCALEIRAS, ETC (CANDO O 

CENTRO DISPOÑA DE PLANOS PODERANSE GRAFIAR SOBRE UNHA COPIA DOS MESMOS 

OS SENTIDOS DE CIRCULACIÓNS, NO CASO DE NON DISPOÑER DELES PODERANSE 

UTILIZAR ACOMODADOS A REALIDADE DO CENTRO OS QUE FIGURAN COMO TIPOLOXÍAS 

ANEXOS AO PRESENTE DOCUMENTO). 

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.  

Nos corredores estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes en ambas marxes do corredor 

de forma que indiquen a circulación pola dereita de forma individual respectando a distancia de 

seguridade. Estas circunstancias serán convenientemente sinalizadas mediante frechas de cores no 

chan. 

O uso do elevador quedará limitado ás persoas que o precisen por motivos de mobilidade e deberán 

usar máscara, agás non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou 

dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de 

discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben 

presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización, tal e como se determina no 

punto 1.10. Cando sexa posible pola distribución do centro, utilizaranse preferentemente un núcleo de 

escaleiras de subida e outro de baixada. 
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7.3.- COLOCACIÓN DE CARTELERÍA E SINALÉCTICA NO CENTRO. 

 

O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e zonas de recreo que 

advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e medidas de 

hixiene social e individual. 

Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual. 

A cartelería de uso preferente será a subministrada pola administración autonómica ou impresa polo 

propios centros en tamaño A3 ou superior. 

A finalidade da colocación desta toda cartelería e información polo centro ten como obxectivo dar a 

coñecer a importancia da prevención como método de loita contra a covid.  

Por outra banda, na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, 

collages, murais, ou outro material nas paredes de corredores e aulas. 

 

7.4.- DETERMINACIÓNS SOBRE A ENTRADA E SAÍDA DE ALUMNADO TRANSPORTADO. 

O alumnado sairá por turnos e por orde dos autobuses e o profesorado de garda vixilará que se 

manteña a distancia de seguridade durante a entrada ao centro e despois no camiño ata as aulas de 

cada grupo, onde se dirixirán de forma inmediata. 

 

7.5.- ASIGNACIÓNS DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA. 

A dirección do centro determinará o número de profesores suficientes para ordenar as saídas e evitar 

a formación de agrupacións de alumnado no recinto e/ou na vía publica fóra do recinto escolar. Na 

entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo o profesorado velará pola orde dos 

movementos e fluxos do alumnado. 

 

7.6.- GRUPO DE COORDINACIÓN E SEGUIMENTO DA PANDEMIA. 

Conformado por membros das consellerías de Educación, Universidade e Formación Profesional 

existirá un Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia que se constituirá como elemento 

básico de coordinación e adopción de decisións. O equipo estará conformado por parte da consellería 

de Educación, pola persoa titular da Secretaría Xeral Técnica, da Subdirección de Inspección, 

Avaliación e Calidade do sistema educativo, da Subdirección Xeral de Recursos Humanos. Por parte 

da Consellería de Sanidade integraranse neste órgano a persoa titular da Secretaría Xeral Técnica, e 

unha persoa representante da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, xunto con outra representante 

da Dirección Xeral de Saúde Pública e os membros do subcomité de rebrotes do Comisión de xestión 

da crise sanitaria do Covid-19. Ademais convocarase ás/aos xerentes das Áreas Sanitarias do brote, 

xunto coa persoa que represente a Xefatura Territorial de Sanidade da área afectada. Ademais 
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estarán designadas , as catro persoas titulares das xefaturas territoriais da Consellería de Educación. 

Poderán integrarse neste órgano os expertos clínicos que designe o Conselleiro de Sanidade. 

 

7.7.- PLAN DE CONTINXENCIA. 

O centro elaborará un “Plan de Continxencia”, que será aprobado pola dirección do centro, de 

conformidade coas previsións do modelo que figura no Anexo VI do protocolo da Xunta (versión 11 de 

novembro). Nel estableceranse as medidas en caso de suspensión da actividade lectiva, as medidas 

para facer efectivo o ensino a distancia de acordo coa Resolución conxunta, do 2 de novembro de 

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

que se aproba o Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos no contexto da 

Covid-19 nos centros de ensino non universitario sostidos con fondos públicos da Comunidade 

Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021, e os supostos de reactivación da actividade lectiva 

presencial, de conformidade coas instrucións da autoridade sanitaria. 

Na Resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica e da Secretaría 

Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se aproba o Plan de Continxencia ante peches 

de aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario 

sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021 e na 

Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se ditan instrucións 

para a elaboración de horarios nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade 

Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021 para o desenvolvemento de ensino a distancia en 

períodos de peche de aulas ou centros como consecuencia da pandemia da COVID-19, 

determínanse as medidas e procedementos específicos no caso de situacións que activen o Plan de 

Ensino Virtual ante a Covid-19 para garantir a continuidade do proceso educativo. 

 

8.- MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

 

8.1.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FORA DA XORNADA LECTIVA 

 

A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto do centro 

educativo, sexan organizadas pola ANPA do centro ou polos concellos, está condicionada á 

aprobación dun protocolo que se integrará como anexo no “Plan de adaptación a situación COVID-19 

no curso 2020/2021”. Asignaranse postos fixos ao alumnado para todo o curso escolar co obxectivo 

de mellorar de realizar unha mellor trazabilidade dos contactos. 

 

8.2.- DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DE ANPAS E CONSELLO ESCOLAR 
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As actividades das ANPAs celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando en todo 

caso a xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas. Os Consellos Escolares celebráranse 

preferentemente de xeito telemático. 

 

8.3.- PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS. 

 

Salvo por razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, ou cando a presenza 

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

centro establecerá horarios específicos para a atención das familias non coincidentes con horarios de 

entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos e que serán comunidados ás familias co 

comezo do curso. 

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a 

comunicación por teléfono ou videochamada. Porén cando a xuízo do titor/a ou da dirección do centro 

sexa preciso a titoría presencial realizarase esta coas debidas medidas de protección.  

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro. 

 

8.4.- NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS. 

O Centro recomenda non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. No caso 

de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención, distanciamento e aforos. 

No caso de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención (usos obrigatorio 

de máscara) e aforos (50 por cento da capacidade) sempre que se permita manter a distancia de 

seguridade de 1,5 metros entre persoas. 

 

9.- MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

 

9.1.- ESTABLECEMENTO DE MEDIDAS DE ENTRADA E SAÍDA DOS VEHÍCULOS NO CENTRO 

EDUCATIVO, ESTABLECEMENTO DUN ESPAZO DE ESPERA PARA O ALUMNADO 

TRANSPORTADO. CRITERIOS DE SER O CASO DE PRIORIZACIÓN DO ALUMNADO PARA O 

USO DO TRANSPORTE. 

 

O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano 

autonómico competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do emprego 

de máscara.  
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Os acompañantes da empresa de transporte, 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. 

Cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos quedan suspendidas as autorizacións 

de carácter excepcional cando non sexa posible transportar a todo o alumnado con dereito lexitimo ao 

transporte (máis de 2 km). 
 
No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo o 

alumnado o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao centro educativo, tendo en 

conta que a administración adoptará as medidas para que o transporte se realice en condicións de 

seguridade. 

 
Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para unha realizar unha mellor 

trazabilidade dos contactos., salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades sanitarias 

determinen un uso máis restritivo do mesmo. 

 
Cando o centro educativo dispoña de espazo para a entrada dos autobuses dentro do recinto 

permitirase a mesma con parada separada do restante alumnado. Este alumnado terá prioridade para 

entrada nas aulas con carácter xeral. No caso de que a parada se 

estableza na vía pública faranse ringleiras coa suficiente separación entre alumnos. A saída do 

alumnado transportado organizarase de xeito similar á entrada. 

 

 

10.- MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 

 

10.1.- ESTABLECEMENTO DE QUENDAS PARA O USO DE COMEDOR. DETERMINACIÓN DOS 

LUGARES OCUPADOS POLOS COMENSAIS. PRIORIZACIÓN DO ALUMNADO SOBRE O 

RESTO DO PERSOAL DO CENTRO. 

 

O uso do comedor escolar, tanto de xestión directa como indirecta, e con independencia de quen 

preste o servizo, quedará limitado á capacidade suficiente para ter ao alumnado separado por 1,5 

metros de distancia sentados en oblicuo e sempre que non estean encarados. O alumnado que 

conforme grupos colaborativos ou grupos estables de convivencia no ensino infantil e no de primaria 

pode comer agrupado sen respectar a distancia anterior separando os grupos por 1,5 metros un do 

outro. Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado e garantirase a estanqueidade. 

As medidas a adoptar nos comedores por orde de prioridade ou combinadas, serán as seguintes: 
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 Aumentar o número de quendas para reducir o aforo do comedor en cada momento da 

comida. As quendas estableceranse (incluíndo a flexibilización da última hora de horario 

lectivo) en función da capacidade horaria do transporte escolar, e do persoal dispoñible para 

atender aos comensais que será o adecuado á rateo dos comensais que coman en cada 

quenda. 

 Utilizar espazos colindantes ao comedor con mobiliario do que dispón os centros de xeito que 

se cumpra a distancia de 1,5 metros. 

 Instalar mamparas ou separacións de cando menos 0,60 cm de altura colocadas directamente 

sobre o mesado que separen alumnos encarados ou acaroados polo que non será preciso 

respectar a distancia de 1,5 metros. 

Estableceranse  terceiras quendas de comida en función da capacidade horaria do transporte escolar, 

e do persoal dispoñible para atender aos comensais. 

O alumando sentarase no comedor agrupado por aulas, de xeito que se manteña a continuidade do 

grupo de pertenza. 

Os menús serán os utilizados habitualmente segundo a tempada. Cando sexa posible os menús 

serán empratados en cociña e servidos en bandexa. No caso de existir varios pratos secuenciais 

recomendase o uso de máscara no período entre ambos. 

O protocolo a aplicar no caso dos centros que dispoñan de cafetaría será o que en cada momento 

este vixente para os establecementos de hostalería, incidindo en que o uso da máscara é obrigatorio, 

agás no momento da alimentación. 

O funcionamento do servizo de comedor escolar contará con instrucións específicas de acordo aos 

criterios que a autoridade sanitaria determine en cada momento. 

No noso centro foi necesario eliminar a última hora da mañá dos mércores e os xoves e pasalas aos 

mércores pola tarde. Só deste xeito foi posible ampliar un turno de comedor dando cabida a todo o 

alumnado da ESO neses tres turnos mantendo a distancia de 1,5 metros e sen necesidade de 

empregar anteparos.  

 

10.2.- PREVISIÓN SOBRE O PERSOAL COLABORADOR. 

O persoal colaborador respectará as rateos que correspondan ao número de alumnos presentes en 

cada unha das quendas. O persoal colaborador será o mesmo en cada unha das quendas. 

 

10.3.- PREVISIÓN SOBRE O PERSOAL DE COCIÑA E A LIMPEZA DA MESMA. 
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Os menús serán os utilizados habitualmente segundo a tempada. Cando sexa posible os menús 

serán empratados en cociña e servidos en bandexa. 

 
O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, e electrodomésticos e 

utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús. 

 

 

11.- MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

 

11.1.- REALIZARANSE AS PREVISIÓNS QUE SEXAN PRECISAS NOUTROS ESPAZOS DO 

CENTRO TALES COMO AULAS ESPECIAIS (TECNOLOXÍA, MÚSICA, DEBUXO, INGLÉS, 

LABORATORIOS, ...) XIMNASIOS, PISTAS CUBERTAS, SALÓNS OU CALQUERA OUTRO 

ESPAZO DE USO EDUCATIVO. AS PREVISIÓNS INCLUIRÁN AS NORMAS DE USO E LIMPEZA. 

Nas actuais circunstancias resulta primordial a función catártica e hedonista destas dúas áreas, polo 

que privar ao alumnado do seu desenvolvemento nos espazos habituais non é unha opción. 

En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e mi-

nimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que o alumnado estea encarado a unha 

distancia inferior a 1,5 metros con carácter xeral, salvo que se conte con mamparas nos casos e 

nas condicións anteriormente establecidas. 

Isto implica que todos os espacios deben ofrecer as mesmas garantías de seguridade. Deste xeito, 

terán a mesma dotación (dispensadores de xel, papeleiras de pedal e panos desbotables) que permita 

realizar as rutinas de limpeza antes, durante e ao finalizar a sesión. 

11.2.- EXISTIRÁN DETERMINACIÓNS ESPECÍFICAS PARA A MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no ex-

terior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou im-

posibilite a práctica. Na medida do posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados 

por varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización de 

hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da mascara nos ximnasios ou polideportivos pe-

chados con ventilación reducida. 

11.3.- REGULARASE O PROCESO DE CAMBIO DE AULA O VISITA A AULA ESPECIAL OU 

ESPAZOS DE USO EDUCATIVO. 

 

11.4.- NORMAS PAR O USO DA BIBLIOTECA ESCOLAR.  

A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo.  

O protocolo de acceso á biblioteca inclúe: 

- Se fose posible,  a petición de cita previa.  
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- O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala. 

O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que poden ser 

utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos dispoñibles.Ao 

rematar, os usuarios da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado. 

O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o devolto deberá 

permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 4 horas antes de volver aos andeis. 

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

mentres dure a situación excepcional. 

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

 

 

12.- MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

 

O equipo directivo establecerá o aforo posible de cada un dos posibles espazos utilizados como es-

pazos de recreo. Na medida do posible limitaranse espazos para que un grupo de 50 alumnos poida 

estar distanciado polo menos 1,5 metros, independizando espazos do mesmo aforo. Nos recreos o 

uso da máscara será obrigatorio. 

Dentro das medidas posibles a adoptar pola dirección do centro, atendendo a idades e peculiaridades 

do alumnado incluirase, de ser o caso, a redución da duración dos recreos ou a realización de re-

creos en aula, aínda que se priorizará a realización no exterior.  

Na medida do posible nos espazos dedicados a recreos marcáranse no chan sinalización que lembre 

as distancias de seguridade. 

Unha vez calculado o aforo e as dispoñibilidades de espazos así como as necesidades dos grupos do 

centro realizáraseunhaproposta de “horas de recreo” e “grupos en recreo” que permita organizar non 

só a distribución do alumnado senón tamén as entradas e saídas nas aulas para minimizar concen-

tracións elevadas de alumnados en corredores e escaleiras. 

Durante o período de aplicación destas instrucións e con carácter excepcional poderán establecerse 

agrupacións de cursos e modificacións de horarios que permitan incrementar a seguridade nas rela-

ciónssociais e se teña en consideración o grupo estable de convivencia. 

A nova organización da distribucións de recreos, horarios e do profesorado asignado ao mes docu-

mentárase no “Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 2020/2021” para poñela a disposi-

ción, de ser o caso, da inspección educativa. 
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No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado reforzando, se fose preciso, a presenza 

de profesorado. Do mesmo xeito o equipo directivo poderá prohibir o uso de elementos comúns de 

xogoou a utilización de obxectos e xoguetes que poidan ser compartidos. 

 

12.1.- AS DETERMINACIÓNS SOBRE O HORARIO DO RECREO, OS ESPAZOS, DE SER O 

CASO INCLUSO AS DIVISIÓNS DOS MESMOS, E DO USO E ORDE NO RECREO REALIZARASE 

PORMENORIZADAMENTE NO PLAN CON ASIGNACIÓN DE ESPAZOS A GRUPOS OU NIVEIS E 

COAS PREVISIÓNS PROPIAS PARA OS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA. 

Haberá un único recreo pola mañá de 30 minutos (11:10h.-11:40h.) coa seguinte distribución dos 

espacios do centro por cursos.  

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. 

No réxime de adultos mantense o recreo de 20:30 a 20:50h., no que os alumnos saen fora do centro. 

 

13.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES 

 

- Ao inicio da actividade o alumnado será informado sobre as medidas e recomendacións a seguir e 

dotarase a os talleres e laboratorios de carteis informativos. 

- Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida 

desenvolver as actividades. 

- Os equipos de protección utilizados serán os axeitados en cada caso, favorecendo cando sexa 

posible a utilización de materiais desbotables. 

- O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización da 

práctica supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados despois de cada 

actividade para o seu uso polo seguinte grupo. 

- O uso e hixiene dos elementos e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios alumnos 

protocolizarase e incluirase nas programacións dos distintos departamentos. Será importante que 

o profesorado realice un recordatorio continuo dos protocolos de prevención. 
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14.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

 

- Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das 

máscaras dentro e fora 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. 

- O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de 

protección e hixiene do alumnado con NEE.  

- O alumnado con necesidades educativas especiais contará cun protocolo e orientacións de 

atención específicas, con especial atención ás unidades e centros de Educación Especial. 

 

15.- PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

 

1) CONDUTA EXEMPLARIZANTE. Corresponde ao profesorado manter unha conduta 

exemplarizante no cumprimento das medidas de protección, ademais, de acordo coas capacidades 

do grupo, aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación sobre o 

carácter social da pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas. 

2) MATERIAL DE HIXIENE E DESINFECCIÓN. O profesorado deberá dispor dunha dotación de 

material de hixiene composto por panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico 

para o seu uso individual, que usará en cada cambio de aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así 

como do material do profesorado de uso non individual que teña utilizado en cada unha das aulas. O 

material de limpeza e desinfección será subministrado polo centro educativo. 

3) CAMBIOS DE GRUPO. En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das 

súas mans e do material de uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as 

medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado. 

4) REUNIÓNS. Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e 

o aforo dos locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos. 
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Os claustros e reunións de equipos docentes presenciais realizaranse no salón de actos, deixando 

sempre un sitio libre entre os ocupantes. Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre 

que sexa posible a vídeo chamada ou teléfono. Se non fose posible e a reunión ten que ser 

presencial adaptaranse espazos exclusivos para este tipo de reunións onde se garantirá mediante 

obstáculos físicos a distancia de seguridade ou o emprego de máscara e a dispoñibilidade de 

produtos de limpeza de mans. 

5) SALA DE PROFESORES. O equipo directivo determinará o aforo máximo das salas de profesores 

indicándoo en carteis á entrada.  Lembrarase a necesidade de hixienizar o lugar que se ocupe en 

cada cambio de profesor e dos elementos de uso común como teclados, pantallas, carpetas de 

información... 

 

 

16.- MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

 

16.1.-ACTIVIDADES RELACIONADAS COA EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 

 

1) 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. 

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

prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa vez facilitarán a 

comunicación ao resto da comunidade educativa. 

 Comunicarase (incluída a publicación na web) a información a todas as familias, mantendo 

unha canle dispoñible para a solución de dúbidas que poidan xurdir. 

 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. 

2) O equipo COVID en colaboración con Vicedirección e o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 

deseñará 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. Estas actividades incluiranse nas programacións dos 

departamentos implicados ao inicio de curso.  

Tamén se solicitarán aquelas actividades do Plan Proxecta e Contratos-programa interesantes para o 

centro. O Departamento de Actividades extraescolares organizará actividades relacionadas cos 
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hábitos de vida saudable. Sempre, desde unha perspectiva interdisciplinar e baixo as dúas liñas 

marcadas: 

a) Hábitos de alimentación saudable. 

b) Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao longo da vida. 

3) A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de profesionais no centro 

ou mediante fórmulas de teleformación, a formación 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. 

 
16.2.- AS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 
 

As programacións didácticas dos distintos departamentos incluirán a metodoloxía de traballo que se 

seguirá no caso de ensino a distancia. 

Incluirase na programación o modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non poida 

seguir a ensinanza telemática. Tamén se incluirán os mecanismos que o profesoradoadoptará para 

asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado. 

 
 
16.3.- ENSINO A DISTANCIA E AULA VIRTUAL DO CENTRO 

 

 As aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de educación a distancia.  

 Será o profesorado que designe a dirección do centro o encargado do funcionamento e  

mantemento da aula virtual. Durante o mes de setembro, antes da asistencia dos alumnos ás 

aulas, crearanse os “cursos” dentro das aulas virtuais, e así como os usuarios para o alumado e 

profesorado. Realizaranse as reunións oportunas para informar ao profesorado dos seus usuarios, 

do modo de ensinar aos alumnos a inscribirse nos cursos, e da formación dispoñible. Porase a 

disposición do profesorado uns videotutoriais para a realización das tarefas de primeira posta en 

funcionamento da aula virtual. 

 Durante os primeiros días de clase, en setembro, os titores de cada un dos grupos, facilitarán ao 

alumnado a inscrición na aula virtual así como que se matriculen en cada un dos cursos dos que 

forman parte. Cando sexa posible usarase a aula de informática do centro ou ben os ordenadores 

Abalar para estas tarefas. 

 Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado coñece o 

funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que realizar o 

ensino a distancia. Dedicará o tempo que precise na aula de informática para afianzar as 

destrezas do alumnado no uso do seu curso virtual. 
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 A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesores e alumnos) terán que estar plenamente 

operativos e funcionando ao finalizar o mes de setembro. É recomendable que os alumnos estean 

familiarizados coa contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual. Crearase 

tamén un usuario na aula virtual para o inspector do centro con permiso de acceso a todos os 

cursos virtuais e facilitaráselle a dito inspector o seu usuario e clave. 

 No mes de setembro, os titores identificaran ao alumnado que, por mor da falta de recursos ou de 

conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a 

distancia, e o notificarán ao equipo directivo. O equipo directivo realizará unha listaxe deste 

alumnado e as súas necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a distancia. 

 Continuarase coa oferta de formación en aulas virtuais. Os asesores Abalar de zona prestarán 

especial atención para a atención dos problemas tecnolóxicos que poidan xurdir. Para fornecer de 

contidos á aula virtual o profesorado poderá usar os dispoñibles no espazo Abalar, os que figuran 

na web do Ministerio, ou calquera outro dispoñible. 

 Entre estes recursos inclúese a oferta dunha actividade de formación de 15 horas que permita 

iniciarse e afondar no aproveitamento didáctico das aulas virtuais e outras ferramentas. Estes 

cursos desenvolveranse na propia aula virtualde cada centro e incluirá contidos axustados ás 

características e necesidades dos diferentes contextos. 
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17.-ANEXOS 

 

ANEXO I: AUTOENQUISA DIARIA PARA DETECTAR OS SÍNTOMAS DA COVID 

 

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 estes son compatibles cunha infección 

por SARS-CoV-2 mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo 

I, que debe realizarse antes da chegada ao centro. A enquisa non ten que comunicarse aos centros 

educativos, senón que deberase adoptar polo persoal dos centros educativos as medidas oportunas 

en función do resultado da auto avaliación e comunicar ao centro a ausencia. 
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                                                                                                                ANEXO II: Declaración responsable  
 
 


