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INFORMACIÓN PARA O PROFESORADO  
  

 As 3 M: Máscara, Mans, Metros e …Ventilación!!  
  

A continuación resumimos as normas de funcionamento do Plan de Adaptación. Para ampliar a 
información nos remitimos ao Plan publicado na web do instituto.  

   
1. Normas xerais de organización: entradas, saídas, recreos. 

➢ Accesos do alumnado: Haberá tres accesos diferentes ao edificio do instituto que se 
empregarán tanto para entrada e saída da xornada coma nos recreos:  

▪ Acceso A: Azul. Acceso ás aulas situadas na á esquerda e no bloque central.  
▪ Acceso B: Laranxa. Acceso ás aulas situadas na á dereita.  
▪ Acceso C. Verde. Escaleira de emerxencia. Acceso ás aulas do 2º andar  da dereita e á Sala 

de Conferencias.  

➢ Horarios de entradas, saídas e recreos: recordade que serán de xeito escalonado para os 
diferentes niveis, os horarios dos ciclos formativos irán 10 minutos retrasados do horario 
actual. O alumnado de ciclos formativos, utilizará a porta que está entre a conserxería e a 
biblioteca para a saída e a volta dos recreos. 

➢ Entrada do profesorado: A primeira hora-a partir das 8:10 pola mañá e ás 16:30 pola tarde- 
estaremos na aula antes da chegada do alumnado para abrir todas as ventás durante 15 
minutos e garantir a ventilación.  

➢ Entrada e saída do alumnado na aulas: No caso de aulas de dúas portas unha será de 
entrada e outra de saída. Antes de entrar nunha aula, no caso de estar ocupada, deberemos 
esperar a que se baleire agardando en ringleira de 1 en 1 e mantendo unha distancia de 
separación de 1,5 m.  

➢ Espazos para os recreos:  
▪ Se non chove: 3º e 4º ESO aparcadoiro , 1º e 2º ESO pista grande, Bach: pista pequena ou 

no exterior do recinto, FP: zona axardinada ou no exterior do recinto.  
▪ Se chove:  1º ESO no patio cuberto e 2º ESO nos soportais. 3º ESO na entrada cuberta no 

1º recreo, e 4º ESO no 2º recreo, tamén na entrada cuberta. O alumnado de bacharelato e 
FP poderá quedar na aula ou saír ao exterior do recinto. 
O alumnado  da quenda de modular, os días que chova,  deberán saír da aula igualmente 
para asegurar a ventilación, e poderá ocupar os espazos cubertos: patio cuberto, 
soportais… ou saír do centro. 

▪ Ver a información completa dos percorridos, horarios e espazos no Plan de Adaptación.  
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➢ Profesorado acompañante nos desprazamentos guiados aos recreos de 1º, 2º, 3º e 4º 
ESO. 

▪ O profesorado que imparte clase antes do recreo acompañará ao grupo na saída aos 
recreos ata o patio que lle corresponda. Recordará que se cambian de clase logo do recreo 
deben levar o material con eles xa que non poderán volver a clase a buscalo.  

▪ O profesorado que ten clase despois dos recreos, irá a buscar ó alumnado ao patio e 
acompañarao ata a súa aula, vixiando que cumpran as normas de seguridade. 

➢ Limpeza das mesas e saída: 5  min antes do remate da clase o profesorado irá polas mesas 
co pulverizador de xel hidroalcohólico e o papel. Botará xel na mesa e o alumnado limpará a 
súa mesa co papel que tirará na papeleira ao saír de clase. Recoméndase facer esta 
operación comezando polas mesas que están máis preto da porta de saída para axilizar a 
saída do alumnado. Recordade que o profesorado temos a responsabilidade de aplicar o xel, 
e o alumnado de limpar o posto. 

➢ Limpeza do posto do profesorado: O profesorado tamén hixienizará o seu posto e o 
material usado por el: teclado, rato, mando canón, cadeira, mesa, etc. antes de saír da aula.  

 
2. Comunicación coas familias. 

➢ Abalar: o sistema de comunicación coas familias (e alumnado en caso de ser maior de idade) 
será a aplicación Abalar polo que todos e todas deberemos  activar as funcións interactivas 
que posúe (para facilitar procesos como o de solicitude de cita de titoría ou a comunicación 
en xeral).  

➢ Titorías/atención ao alumnado maior de idade ou familias: terán lugar sempre con cita 
previa e preferentemente por vía telemática na sala de xuntas (dotada con teléfono e 
ordenador con cámara web). No caso de que sexan presenciais o profesorado anotarase na 
folla de rexistro (situada na entrada da sala de xuntas) e ao remate da xuntanza 
hixienizaranse os postos.  

➢ Toda persoa allea ao centro deberá tomarse a temperatura antes de reunirse co persoal do 
centro. A estes efectos empregarase o termómetro que está na Conserxería. 

➢  
3. Tarefas de información ao alumnado. 

➢ Aula Virtual: Comprobar que todo o alumnado estea matriculado na AV no curso 
correspondente e que non teñen dificultades para acceder á mesma.  

➢ Explicaremos que se sentarán nun posto fixo durante o curso:   

▪ Cando pasemos lista comprobaremos que o alumnado está no seu posto (adxudicado pola 
persoa titora e que figurará no plano de aula que deberá estar na mesa do profesorado). 

▪ Só poderá cambialos de sitio o/a titor/a quen será responsable de rexistrar o cambio no 
plano da aula e notificalo a xefatura e ao equipo COVID.   
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▪ É MOI IMPORTANTE que saibamos en todo momento en que posto se encontra cada 
alumno ou alumna, xa que é indispensable para poder facer un correcto seguimento dos 
contactos no caso de darse un positivo.    

➢ Enquisa de autoavaliación: é importante que a primeira hora o profesorado lles recorde que 
han de facer a enquisa antes de saír de casa.   

➢ Material escolar de uso individual, todo o material escolar que traia o alumnado non 
poderá ser compartido, e debe estar marcado co seu nome.   

➢ Colocación das pertenzas do alumnado: estarán colocadas no respaldo da cadeira e a 
mochila no colgadoiro da mesa. Suprímense os colgadoiros de aula. Non pode haber 
pertenzas no chan das aulas. 

➢ Uso do aseo durante as clases: Deixaremos saír ao alumnado (un só alumno ou alumna de 
cada vez) aos aseos durante as sesións de clase, sempre de 1 en 1. Para controlar o aforo 
haberá profesorado de garda nos corredores durante as clases.  

➢ Préstamos de libros: Permitirase  que o alumnado acuda a biblioteca a realizar a xestión de 
préstamo e devolucións durante a clase.  

➢ Exercicios posturais e estiramentos: A normativa  recomenda que - debido a colocación 
fixa do alumnado na aula e a limitación de desprazamentos pola mesma - o alumnado realice 
nos cambios de clase pequenos exercicios posturais e estiramentos e se levanten nalgúns 
momentos da mañá, pero sempre mantendo  a distancia e no seu posto.    

➢ Recordarémoslle ao alumnado a norma das 3 M:   
▪ Mans: hixiene de mans á entrada e saída da aula, antes e despois do uso dos aseos e 

sempre que sexa necesario.   
▪ Máscara: uso obrigatorio en todos os espazos do centro e ao longo de toda a xornada. 

Colocación e manipulación correcta da máscara (ver carteis explicativos e vídeos na web 
do centro).  Existen máscaras transparentes que compren coa normativa e poden ser 
utilizadas polas persoas xordas e profesorado (en breve estarán a disposición do 
profesorado). 

▪ Metros: distancia interpersoal de 1,5 m en todo o recinto, mínimo de 1,2 m entre postos 
escolares. 

 
4. Tarefas do profesorado.  

➢ Ventilación aula: É unha das tarefas máis importantes e unha das medidas fundamentais 
para manter o ambiente o máis limpo posible. Temos a responsabilidade de manter abertas 
ao máximo posible as aulas xa que o alumnado non pode abrir as ventás. Existe un gráfico 
explicativo en cada aula.   

▪ Inicio da xornada: É obrigatorio facelo 15 minutos ao inicio da xornada.  
▪ Durante a clase: se a meteoroloxía o permite, as ventás estarán abertas, procurando unha 

ventilación cruzada coas portas tamén abertas (sempre evitando correntes de aire directas 
ventá-porta). Se non é posible, teremos que abrir 5 min. cada 20 min. 
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▪ Entre clases: O/A profesor/a que sae deixará as ventás abertas e o que chega poderá 
pechalas se as condicións climáticas son adversas.  

▪ Saída aos recreos: deixar abertas as ventás e as portas, excepto as aulas de 1º ESO, cando 
os portátiles queden enriba das mesas, as aulas de ciclos nas que quedan portátiles do 
alumnado e a de Informática da ESO. Nestas aulas pecharanse as portas pero sempre 
quedarán abertas as ventás. 

▪ Aulas que quedan baleiras nunha hora: deixar aberta as ventás e portas. 
▪ Ao rematar a xornada, deixaranse abertas ventás (coidado se chove) e portas, excepto ao 

remate da xornada de tarde da ESO e no remate da xornada en modular que se pecharán 
as ventás.   

▪ Importante recordar que debemos ter especial coidado en deixar pechada ao remate das 
clases a ventá do profesorado para protexer os ordenadores. 

➢ Manipulación materiais de uso común: o profesorado será o ÚNICO encargado de abrir e 
pechar as fiestras, interruptores, manexar o ordenador, mando do canón, portas, etc.  

➢ Uso do rotulador da encerado normal ou do encerado dixital: O alumnado poderá saír ao 
encerado e empregar os rotuladores de encerado pero SEMPRE se LIMPARÁ con xel 
hidroalcohólico LOGO DO SEU USO. O profesorado, se o prefire, pode levar un para uso 
propio.  Se o alumnado usa o xiz, hixienizará as mans antes e despois do seu uso. 

➢ Uso de papel, exames, traballos, etc.: Na medida do posible evitarase o intercambio de 
papel entre o profesorado e o alumnado. Daráselle preferencia á entrega de traballos ou 
apuntamentos por medios dixitais (aula virtual, correo electrónico).   

▪ No caso de ter que utilizar papel tanto o profesorado como o alumnado realizará a hixiene 
de mans con xel hidroalcohólico antes de manipular o papel.  

➢ Kit de protección para o profesorado:   

▪ Pantallas faciais: todo o profesorado terá a súa disposición unha pantalla de uso individual 
que deberá solicitar, se así o desexa, no despacho da secretaria. Cada profesor/a 
encargarase da súa limpeza e mantemento.   

▪ Máscaras: Prevese que a Consellería entregará máscaras que estarán a disposición no 
despacho da secretaria.   

▪ Xel hidroalcohólico e papel: na mesa do profesorado haberá papel e xel hidroalcohólico 
en pulverizador para a limpeza de superficies.   

 
5. Que facer cando o alumnado se atopa mal?  

Se durante a clase un alumno ou alumna (tanto menor, como maior de idade) nos comunica que 
se atopa mal, enviarase á aula de acompañamento. Será o profesorado de garda o que se 
encargue de verificar os síntomas. En caso de que estes sexan  compatibles coa COVID-19, 
chamarase ás familias (en caso de ser menor de idade) para que veñan a recollelos/las. 
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6. Que facer cando sexa o profesorado ou persoal do centro en xeral quen se atope mal?  

Deberemos realizar a enquisa de autoavaliación antes de abandonar o centro, avisar en xefatura 
do resultado e, en caso de sospeita COVID, chamar ao noso centro de saúde ou mutualidade para 
notificalo e que procedan coas xestións oportunas. O caso quedará rexistrado no centro como 
sospeita de COVID-19.  
  
7. Funcións do profesorado de garda.  

➢ Profesorado de Gardas de entrada e saída: Haberá profesorado de garda na porta principal 
e na entrada da escaleira de emerxencia para comprobar que o alumnado mantén a 
distancia de seguridade e leva a máscara. A saída é importante que se faga de forma fluída 
e sen facer grupos nin dentro nin fóra do recinto.  

➢ Profesorado de garda de recreo: O profesorado debe procurar que non quede alumnado 
no vestíbulo ou outras zonas comúns e que se cumpran as medidas de hixiene, protección e 
distancias de seguridade establecidas. Nos recreos vixiarán ademais o cumprimento do 
aforo dos aseos da planta baixa. Na folla de gardas asígnanse espazos para realizar a garda 
de recreo. En caso de choiva 3º de ESO acude no 1º recreo á zona cuberta da entrada e no 
2º recreo permanece na aula. 4º ESO permanece na aula no 1º recreo e acude á zona cuberta 
da entrada no 2º.  Se non chove, non pode quedar ningunha alumna ou alumno na aula 
durante os recreos. 

➢ Profesorado de garda durante as clases: Se as posibilidades do centro en canto ao número 
de profesorado de garda en cada hora o permite, estarán no primeiro andar e no segundo 
andar, situado no bloque central, que controlará o aforo dos aseos e os movementos polos 
corredores durante as sesións de clase.   

 
8.  Profesorado de garda na aula COVID:   

➢ Antes de atender o caso:   

▪ Cando un/ha alumno/a baixe a buscar a un profesor/a de garda avisándonos que estamos 
ante un suposto caso COVID, poñerémonos unha máscara FFP2 e unha cirúrxica por riba 
da outra. Levaremos tamén unha cirúrxica para o alumno ou alumna que presenta o 
malestar.  

▪ Recolleremos ao/á alumno/a, darémoslle a mascara cirúrxica que colocará sobre a que 
ten xa posta e o acompañaremos ata a aula de illamento.  

▪ Unha vez na aula de acompañamento o profesorado de garda disporá doutros materiais 
de protección, por se considera oportuno poñelos: pantalla facial, luvas e bata.   

➢ Na aula de acompañamento o profesorado de garda:   

▪ Pasaremos a enquisa de síntomas COVID tomando a temperatura e rexistrando os datos 
recollidos e fará unha copia da enquisa para o alumno ou responsables do mesmo/a.  

▪ Avisaremos a familia ou persoa de referencia do menor de idade e, se así o solicita, do 
alumnado maior de idade para que recolla ao/á alumno/a.   
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▪ A copia da enquisa  ofreceráselle á familia ou ao alumnado maior de idade por se quere 
levala para comentala co responsable médico ou pediatra.   

▪ Sempre lle recordaremos (tanto a familia, persoas titoras, como ao alumnado maior de 
idade) que ten a obriga de chamar ao seu centro de saúde e notificar a situación de suposto 
caso COVID.   

➢ O/a profesor/a de garda acompañará ao alumnado en todo momento ata que abandone o 
centro. Se tiña outras clases, non poderá impartilas, o profesorado que recolle o alumnado 
é quen o vai acompañar en todo o proceso ata que saia do instituto.  

➢ Se durante o tempo que permaneza na aula esperando á familia, o estado do alumno ou 
alumna empeora, a profesora ou profesor avisará a un membro do equipo directivo para que 
se chame ao 061.  

➢ Cando o alumnado sexa maior de idade poderá marchar do centro, pero recomendaráselle 
que acuda á aula de illamento co profesorado de garda, como no caso anterior, e faga a 
enquisa. Unha vez feito isto, sería conveniente que chamase a unha persoa de referencia 
para que veña a buscalo. Tamén se lle recordará que ten a obriga de contactar co seu centro 
de saúde.  

 

9.  Notificación alumnado pendente de PCR. 

O alumnado ou a súa familia deberá comunicarlle á persoa titora a ausencia que está á espera de 
realización da proba PCR. A persoa titora será quen o notifique por e-mail á dirección do instituto. 

 

10.  Protocolos específicos. 

Existen protocolos específicos (realizados polo profesorado responsable dos mesmos) para a 
utilización de espazos e aulas especiais (biblioteca, ximnasio, laboratorios, obradoiros etc.) 


