
 
 

 
 
 

 

 
  

 

 “PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-2021” 

 

 

1. Datos do centro 

 
 

Código  Denominación 

36019426 IES Coruxo 

 
 
 

Enderezo C.P. 

Carrasqueira 68 36331 

Localidade Concello Provincia 

Coruxo Vigo Pontevedra 

Teléfono Correo electrónico 

886111016 ies.coruxo@edu.xunta.es 

Páxina web 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescoruxo/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 

 

Índice 

Medidas de prevención básica ........................................................................................................ 3 
Medidas xerais de protección individual ........................................................................................ 4 
Medidas de limpeza ........................................................................................................................ 5 
Material de protección .................................................................................................................... 5 
Xestión dos abrochos ...................................................................................................................... 5 
Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade ................................................................... 6 
Medidas de carácter organizativo ................................................................................................... 6 
Medidas en relación coas familias e ANPA ..................................................................................... 6 
Medidas para o alumnado transportado ........................................................................................ 7 
Medidas de uso do comedor ........................................................................................................... 7 
Medidas específicas para o uso doutros espazos ........................................................................... 7 
Medidas especiais para os recreos.................................................................................................. 8 
Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous primeiros cursos de prima-
ria ..................................................................................................................................................... 8 
Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres ................................................................ 8 
Medidas especificas para alumnado de NEE ................................................................................... 9 
Previsións específicas para o profesorado ...................................................................................... 9 
Medidas de carácter formativo e pedagóxico ................................................................................ 9 

 

 



 
 

 
 
 

 

Id. 1. Medidas de prevención básica 

 

2. Membros do equipo COVID 

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

886111016 
604062267 

Membro 1 Xosé Ramón Valtierra Branera Cargo Director 

Tarefas asignadas 

• Interlocución coa administración 
• Coordinación do equipo Covid 
• Nomear membros e suplentes no equipo Covid 
• Comunicación de casos 
• Coordinación do profesorado 

Membro 2 Mª Mar Reigosa Pérez Cargo Secretaria 

Tarefas asignadas 

• Xestionar a adquisición de material de protección necesario 
• Contabilidade e inventario relacionado co Covid 
• ... 
• ... 

Membro 3 Roberto Sánchez Vila Cargo Profesor 

Tarefas asignadas 

• Coordinación e administración da aula virtual do centro 
• ... 
• ... 
• ... 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de saúde de Coruxo Teléfono 986460536 

Contacto Rosana Izquierdo Fernández, Mª del Carmen Pache Muíños 

 

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

Aula de titorías. Estará dotada de material de protección individual, como luvas e máscaras. 
Dispón tamén de panos desbotables, dispensador de xel. Situado preto do baño para poder a 
cabo a hixiene de mans e da porta principal para evacuación. 

 

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

1º ESO 90 

2º ESO 77 



 
 

 
 
 

 

3º ESO 74 

4º ESO 76 

1º BAC 55 

2º BAC 53 

Total previsto 425 

 

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

Profesorado 41 

Persoal non docente e limpeza 7 

 

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

 
 

8. Medidas específicas para os diferentes grupos do centro (con inclusión de medidas que 
xa figuren no protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e 
grupo) 

    A utilización da máscara será sempre obrigatoria dentro da aula. Non podemos considerar 
ao alumnado como un elemento inamovible, polo tanto, e xa que o alumando non vai estar en 
todo momento quieto inferimos que a utilización da máscara é obrigatoria en todo momento 
 
   Os grupos dos  diferentes niveis terán as mesmas normas que o resto á hora de actuar cando 
non estean na súa aula. Deste xeito empregarán a máscara sempre no centro, nas aulas, nos 
espazos comúns e recreo, así como nas entradas e saídas. 
 

Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas: 
-O profesorado terá a potestade de ordenar ao alumnado a retira da máscara na aula polos 
motivos que el/ela considere oportunos (pouco alumando en materias comúns, sesións orais 
na aula...) 

 
- O alumnado accederá con máscara tanto ao centro como á aula e non a poderá quitar en 
ningún momento, salvo que o profesorado dentro da aula considere o contrario 

 
-  Distribución  de espazos  segundo  os  modelos  propostos  nos  anexos  do protocolo en 
función  do número  de alumnos. Mantedo a distancia de 1,5 m. o número máximo de 
alumnos nunha aula tipo do centro será de 27-28 alumnos/as 

 
- Cada alumno terá o seu propio material de traballo (estoxo con obxectos de emprego 
máis común). 

 
- Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula. 
 



 
 

 
 
 

 

-Se é preciso que un alumno empregue a pizarra, realizarase unha desinfección previa con 
xel hidroalcólico do rotulador que empregue. 

 
- Cando teñan que facer presentacións en voz alta para todo o grupo, empregarase másca-
ra, pois é un momento sensible para que as gotículas alcancen unha maior distancia. 

 

 

 
 
 

9. Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía 
compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación 
das familias co equipo COVID para comunicar incidencia e ausencias) 

PROFESORADO: 
- Vía telefónica (centro ou coordinador do equipo covid) 
- Correo electrónico:  ies.coruxo@edu.xunta.es 

 

Alumnado: 
- Vía telefónica chamando ao instituto (886111016) 
- Correo electrónico:  ies.coruxo@edu.xunta.gal 

 

 

10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumna-
do) 

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

Ao rexistro convencional empregado habitualmente (Xade), engadiremos un específico pa-
ra aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa covid-19. 

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

 
 

 

11. Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás 
autoridades sanitarias e educativas) 

-  Aviso ao coordinador covid-19. 
- A patir de aquí, establecerase a comunicación do coordinador covid-19 coas autoridades 
sanitarias e a familia do afectado: 

•        Chamada telefónica á familia do afectado/a. 
•        Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 
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•        Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 

 
 

Id. 2. Medidas xerais de protección individual 

 

12. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual 
ou croque xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da 
posición do profesorado) 

Dependendo do tamaño da aula e sempre as distancias obrigatorias. Temos aulas onde caben 
22, 23, 25, 27 alumnos/as. Habilitáronse dúas aulas para 1º bacharelato: ximnasio e aula de 
tecnoloxía de bacharelato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non 
permita as distancias mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos) 

Salón de actos e aula de Tecno II sinaladas como aulas especiais  Covid con todas as medidas 
hixiénico sanitarias expostas no protocolo e sinalización adecuada 

 

14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo 
cuestionario de avaliación (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e 
AL, departamento de orientación ou aulas especiais do centro e modelo de cuestionario 
avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante ao que figura 
no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non 
universitario de Galicia para o curso 2020-2021) 

Aula de PT. Máximo 3 alumnos. O alumnado que teña que asistir á aula de Pt terá que esperar 
a que a profesora PT os vaia buscar á aula e os acompañe á aula. Á finalización da estancia na 
aula de PT esta acompañará ao alumnado á súa aula de referencia 

 

15. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias) 



 
 

 
 
 

 

 Non existiran as titorías presencias a non ser en casos moi excepcionais e solicitando permiso 
á dirección do centro que valorará as circunstancias. Como marca o protocolo no punto 11.5 
salvo 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 edu-
cativo. As titorias desenvolveranse de xeito telefónico, por vídeo chamada de whasapp co te-
léfono móbil do centro ou a través de vídeo conferencia 

 

16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, 
persoal do concello...) 

Teléfono do centro, correo do centro e as familias abalar móbil 

 

17. Uso da máscara no centro 

Sempre obrigatoria sempre dentro do recinto escolar.  O profesorado terá a potestade de or-
denar ao alumnado aretirada da máscara na aula polos motivos que el/ela considere oportu-
nos. 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

- O plan difundirase a través da web do centro, 
 
- Para dar a coñecelo, enviarase ás familias o link mediante o sistema habitual de men-
saxería do colexio: Abalarmóbil. 
 
- Asimesmo, o colexio ten unha canle de difusión en Twiter  onde tamén será colgado o 
enlace, e trasladarase á ANPA para que o difunda a través das súas canles habituais 
(whatsapp). 
 
- Deixamos a porta aberta a modificacións na primeira versión, xa que as achegas que reciba-
mos por parte da comunidade educativa poder dar lugar a melloras no documento. 

 
 
 
 
 

Id. 3. Medidas de limpeza 

 

19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito 
frecuente (non incluír datos de carácter persoal) 

 



 
 

 
 
 

 

- Limpadora (mañá): 
•        Ventilación das aulas antes da chegada do alumnado. 
•        Limpeza/desinfección dos baños tres veces ao longo da xornada lectiva. 
•        Limpeza dos pasamáns e lugares de contacto 
•        Todas aquelas encomendadas polos protocolos hixiénico-sanitarios en vigor ou  por 
saír - Limpador/as (tarde): 
•        Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común. 
•        Limpeza e desinfección dos despachos 
•        Limpeza e desinfección da sala de mestres 
•        Todas aquelas encomendadas polos protocolos hixiénico-sanitarios en vigor ou  
por saír 

  
 

 
 

20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e 
da alternancia semanal ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis 
persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu traballo en horario de mañá—) 
(non incluír datos de carácter persoal) 

Limpadora da mañá: de 8:00 a 15:30 
Limpadoras da tarde: de 14:30 a 22:00 

 

21. 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 pro-
tección 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 de-
pendencia que estea a ser desinfectada, debendo esperar a que estea o labor feito antes 
de ser posible o seu novo uso. 

 

 

22. 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. 
 

 
 
 
 

   



 
 

 
 
 

 

Baño:                   Sexo                     Semana: 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

8:30 
9:20 

     

9:20 
10:10 

     

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

10:30 
11:20 

     

11:20 
12:10 

     

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:35 
13:25 

     

13:25 
14:15 

     

mediodía mediodía mediodía mediodía mediodía mediodía 

16:30 
17:20 

     

17:20 
18:10 

     

 
 
 

 

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

- En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das aulas. A 
primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada pola 
limpadora. 
 

- O resto de mañá este labor será responsabilidade do profesorado de cada hora, que an-
tes de cada cambio de clase deberá facer a ventilación e apuntala no modelo de chec-
klist. 
 

Curso:                   Grupo:                     Se-
mana: 

   

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

8:30 
9:20 

     



 
 

 
 
 

 

9:20 
10:10 

     

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

10:30 
11:20 

     

11:20 
12:10 

     

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:35 
13:25 

     

13:25 
14:15 

     

mediodía mediodía mediodía mediodía mediodía mediodía 

16:30 
17:20 

     

17:20 
18:10 

     

 
 

 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

- En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada (preferente-
mente con tapa e pedal e bolsas cor vermella), 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 

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

 
 

Id. 4. Material de protección 

 

25. 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 protección que dispón o centro. Para iso, crearase un apartado específico dentro da conta-
bilidade xeral do centro denominado “material covid-19” 
 

 



 
 

 
 
 

 

 

26. 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 máscaras suficiente como para as posibles continxencias que poidan xurdir. Cada 
alumno/a deberá vir ao centro con cadansúa máscara 
 
- 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 po-
derá 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 ubicadas na conserxería do centro e na aula e no lugar desti-
nado a xestión dos abrochos. 
 
- En canto ao xel hidroalcólico, dende o centro invitarase a tres proveedores a presentar 
ofertas para servir este produto en 24h dende a súa demanda. 
A empresa que presente a mellor oferta será a distribuidora do centro. Os pedidos serán os 
necesarios para facer as reposicións en todos os espazos. 
 

 

27. 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 cen-
tro do material enviado pola consellería. Este material será entregado polo director e os re-
ceptores 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. Tamén haberá 
unha caixa de panos desbotables 
 
- O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e de comunicar á direc-
ción a necesidade da adquisición do mesmo. 
 
-Procuraremos, a través da secretaría doc entro, que se leve un control o máis pormenorizado 
posible destes elementos 

 

Id. 5. Xestión dos abrochos 

 

28. Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das 
consellerías, unha propia do centro ou unha remisión ao plan de continxencia) 

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que  teñan sínto-
mas 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  al-



 
 

 
 
 

 

gunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 
Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a de-
senvolver  síntomas  compatibles  con  COVID-19  no  centro educativo   seguirase   un  proto-
colo   de  actuación   previsto   con  antelación: levarase a un espazo separado de uso indivi-
dual, colocaráselle unha máscara cirúrxica  (tanto ao que iniciou síntomas  como á persoa que 
quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. Débese 
chamar  ao  centro  de  saúde  de  Atención  Primaria  de  referencia,  ou  ao teléfono  de refe-
rencia  do  SERGAS  e seguiranse  as súas instrucións.  En caso de presentar síntomas  de gra-
vidade  ou dificultade  respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a que  inicie síntomas 
debe abandonar o  seu posto de traballo protexido por máscara, e logo de seguir as instru-
cións do  centro de saúde ata  que a  súa situación  médica  sexa  valorada  por  un  profesio-
nal sanitario. 
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 COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade  para comuni-
carllo, (sen prexuízo  do  uso da canle  informática  sinalada  no punto 2). Será a propia  Xefa-
tura  Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do  centro e os 
identificará,  enviando  a listaxe  de contactos á Central  de Seguimento  de Contactos  (CSC) 
quen  se  encargará  da  vixilancia  evolutiva  das  persoas identificadas   como  contactos.  
Estas   terán  a  consideración   de  contactos estreitos   dun  caso  de  Covid-19   e  deberán  
estar  en  corentena  no  seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade. 
A familia dun  neno  ou nena  con sospeita  de contaxio,  deberá solicitar unha consulta  tele-
fónica  co  seu pediatra  para que este avalíe  a necesidade de solicitude  dun test diagnóstico.  
Se non houbese cita  para as ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de 
atención primaria. 
Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura 
Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada  unha parte dun 
centro educativo  (aula  ou grupo de aulas)  mantendo o  funcionamento  do  resto da forma 
habitual  en función do  número de contactos identificados en cada abrocho. 
 
 
 

 

29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa 
(deben determinarse a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á au-
toridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo desempeñado e non incluír 
nome) 

- O responsable de realizar as comunicacións será a persoa que exerza a dirección do centro, e 
na súa ausencia, a que ocupe a vicedirección e na súa ausencia a xefatura de estudos e na súa 
ausencia a secretaria do centro. No caso de non estar presente no centro un membro do equipo 
directivo será o profesorado de garda o encargado deste labor. 
 

 
 



 
 

 
 
 

 

Id. 6. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

30. Procedemento de solicitudes (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 entre-
garse de xeito presencial ou enviándoa ao correo do colexio :  ies.coruxo@edu.xunta.gal 
 
- 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 re-
flectindo no apartado observacións a casuística. 

 
 

Id. 7. Medidas de carácter organizativo 

 

31. Entradas e saídas (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 á realidade do centro os que figuran como 
tipoloxías anexos ao protocolo—) 

Entradas: serán realizadas escalonadamente entrando en primeiro lugar o alumnado de trans-
porte escolar e posteriormente iranse incorporando o resto de alumnado 
Saídas: Bacharelato ás 14:15. 3º e 4º ESO ás 14:05, 1º e 2º da ESO ás 14:10 

 

32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas 
de entradas e saídas, as 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 á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao 
protocolo—) 

A entrada realizarase pola porta principal do centro mantendo as distancias de seguridade. A 
saída realizarase pola porta principal e porta que dá ao pavillón o alumnado transportado e o 
resto do alumnado pola porta principal mantendo as distancias de seguridade e sempre coa 
máscara posta 
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33. Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no cen-
tro, coa premisa de que a de prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa 
colocación) 

- Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos 
espazos comúns. 
 
- Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra cartelería. 
Non se colocará outro tipo de cartelería 
 
- A información será a xeral relacionada coa covid e coas medidas de seguridade básicas. 
 
- Ademais da cartelería “oficial” enviada pola consellería, colocaranse carteis de elabora-
ción propia 
 
- Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola 
dereita do mesmo. 
 
A televisión do patio central estará constantemente informando sobre as medidas hixiénico-
sanitarias en vigor 
 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Á entrada o alumnado unha vez baixa do autobús dirixirase ao patio central do instituto e de 
aí incorporarase ás aulas- Á saída o alumnado irá directamente ao autobús 

 

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos) 

2 membros do claustro á entrada e 2 membros do claustro á saída 

 

Id. 8. Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (previsións en relación co 
programa de madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e 
determinacións que figuren no plan deberán ser coordinadas coa ANPA ou o concello 
que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente plan) 

Non hai 

 

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de 
comedor (previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada 
lectiva ou posteriores ao servizo de comedor, deberán ser coordinadas co organizador do 
servizo) 

Non hai 



 
 

 
 
 

 

 

38. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 

ANPA: previa solicitude as reunións celebraranse no Salón de Actos do centro contemplando 
todas as medidas hixiénico-sanitarias en vigor 
Consello escolar:  as reunións celebraranse no Salón de Actos 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

Realizaranse a través de teléfono, video chamada e vídeo conferencia, así como a través de 
abalar móbil 

 

40. Normas para a realización de eventos 

As marcadas en cada momento na lexislación en vigor 

 
 

Id. 9. Medidas para o alumnado transportado 

 

41. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educa-
tivo, establecemento dun espazo de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, 
criterios de priorización para o uso do transporte) 

Entrada: os autobuses deixan ao alumnado no parking do instituto. De aí o alumnado dirixira-
se ao patio central do instituto onde será recibido polo profesorado de garda 
Saída: o alumnado dirixirase pola parte lateral aos autobuses que sempre están esperando ao 
alumnado á saída 

 

Id. 10. Medidas de uso do comedor 

 

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado 
(establecemento de quendas para o uso de comedor, determinación dos lugares 
ocupados polos comensais, priorización do alumnado sobre o resto do persoal do centro) 

Non hai 

 

43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que 
debe ser o mesmo durante as diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal) 

Non hai 

 

44. Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) (non inclu-



 
 

 
 
 

 

ír datos de carácter persoal) 

Non hai 

 
 

Id. 11. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan preci-
sas 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 normas de uso e limpeza) 

Extremáranse os protocolos  de limpeza  por tratarse de aulas  de uso máis compartido. 
Nestas  aulas  tamén é obrigatoria  a hixiene  de mans nas entradas e saídas das mesmas. 

O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe de 

ser desinfectado ao inicio da  actividade e   unha vez terminada a clase.  Implicárase ao alum-

nado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo. 

Onde  a  materia   o   permita   substituirase   o   emprego  de  materiais   por simulacións  

virtuais  con medios  informáticos  co  fin de diminuír  os contactos co  material. 

En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula  evitando a formación de gru-

pos e minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase  que o  alumnado  estea  

encarado a unha distancia  inferior  a 1,5 metros. Nas aulas de informática en mesas corridas 

haberá mamparas de separación entre o alumnado. 

 

 

46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física) 

No  caso da clase de educación física os exercicios serán individuais na medida do  posible mi-

nimizando o uso de materiais que teñan que ser usados por varios  alumnos  e procurando a 

súa limpeza  e desinfección  despois  do seu uso. Realizaranse  as modificacións  precisas  na 

programación  da materia e cando a distancia teña que ser inferior a 1,5 metros usarase a 

máscara. No exterior e con distancia de 2 metros opderanse realizar determinadas tarefas sen 

máscara. Nos vestiarios o alumnado entrará de tres en tres para cambiarse e prepararse para 

a ula. 

 



 
 

 
 
 

 

47. Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou es-
pazos de uso educativo) 

Con carácter  xeral,  o  alumnado  debe permanecer no seu sitio  durante os cambios de clase. 

No  caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para  que finalice a 

súa  clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do  

alumnado. 

A  saída  será  ordenada e  continua,  de  1  en  1,  deixando  a distancia  de seguridade.  Agar-

darán  polo/a  profesor/a  á entrada da nova aula  en ringleira de 1 gardando a distancia de 

seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de alumnado. Se  houbera  outro grupo 

na  nova aula;  agardarase  a que saia  por completo o  grupo anterior antes de entrar. Entra-

rase gardando a distancia evitando   que  se  formen  agrupacións   de  alumnado   durante  a  

espera, ventilarase  a  aula  e  o   grupo entrante  hixienizará  pupitres  ou mesas e cadeiras. 

 

 

48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso 
acomodadas ás xerais establecidas no protocolo) 

Soamente funcionará para o servizo de préstamo de libros 

 

49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con 
carácter exclusivo en atención á realidade do centro) 

- O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula. 
 
- Respectaranse os labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que estean sinali-
zados nese intre con eses distintivos non poderán ser empregados. 
- A limitación de aforo para os baños será a de tres usuarios, debendo esperar fóra en fila de a 
un e coa distancia de 1,5 m. 

 
 

Id. 12. Medidas especiais para os recreos 

 

50. Horarios e espazos (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 
minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis coas previsións 
propias para os grupos estables de convivencia) 

O horario de recreos será o habitual no centro. Como o centro dispón de terreo suficiente so-



 
 

 
 
 

 

amente é necesario marcar o feito de que non poderá haber grupos superiores a 20 persoas e 
sempre coa máscara posta, independentemente do lugar ou compañía con que estea o alum-
no/a. No caso de mal tempo habilitarase o pavillón do instituto 

 

51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do 
profesorado de vixilancia, existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convi-
vencia estable) (non incluír datos de carácter persoal) 

Sera marcado no horario individual do profesorado. Haberá un profesor de garda na biblioteca 
para préstamo de libros e dous nos patios exteriores. 

 
 

Id. 13. Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous primeiros 
cursos de primaria 

 

52. Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de 
baños que estean situados na mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo 
en recantos e de uso do material de aula) 

--------------------------- 

 

53. Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha 
previsión específica para os xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase 
unha previsión sobre o tempo de merenda) 

----------------------- 

 

Id. 14. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

54. Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso 
e hixiene dos elementos e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as 
alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os detalles de 
utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de 
prevención) 

Ao  inicio da  actividade  o  alumnado  deberá ser informado  sobre as medidas   e  recomen-

dacións   a  seguir   e,  no  seu  caso,  dotarase  a  estes espazos de carteis informativos. 

Estableceranse    as   medidas    axeitadas    para   que   o    alumnado especialmente sensible 

poida desenvolver as actividades. Os  equipos   de  protección   individual   que   non   formen   



 
 

 
 
 

 

parte   do equipamento propio do  alumnado deberán estar perfectamente hixienizados para  

o   seu  uso.  Así  mesmo,  engadiranse  outros  equipos  de  protección axeitados  en  cada  

caso,  favorecendo cando sexa  posible  a utilización  de materiais desbotables. O uso das fe-

rramentas  e dos equipos  de traballo  planificarase  de xeito que  a  realización   da  práctica   

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

dade  para o  seu uso polo seguinte grupo. 

 

 
 

Id. 15. Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

55. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá 
as medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE) 

---------------------------- 

 

56. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal 
docente e coidador debe de extremar en relación co alumnado, as medidas serán 
obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada circunstancia) 

------------------------ 

 
 

Id. 16. Previsións específicas para o profesorado 

 

57. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos 
estableceranse as medidas que sexan oportunas en función do número de persoas e afo-
ros dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de vending ou cafeteiras) 

Reunións: 
•  Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase o 

salón de actos, xa que ten as dimensións axeitadas para manter unha distancia so-
cial axeitada. 

•  As reunións dos diferentes equipos docentes terán lugar na biblioteca (sempre 
que participe un número inferior a vinte persoas). 

•        Para as reunións de titoría con xefatura de estudos o empregaranse a biblioteca 
 

Sala de profesorado: 
•  A sala de profesorado permite a estancia simultánea de quince persoas, polo que 

o profesorado  poderá estar nese espazo sempre cumprindo as medidas hixiénicos-



 
 

 
 
 

 

sanitarias en vigor. Aínda así, prestarase especial atención á ventilación da sala. 
•        Na sala haberá dispensador de xel e panos desbotables, así como unha papeleira 
de pedal. 
•  Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desin-

fección dos equipos de traballo con xel hidroalcólico. 
 

 

58. Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis 
seguras a reunión dos órganos colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de 
ferramentas de comunicación a distancia) 

Todas as reunións de órganos colexiados terán lugar no Salón de Actos do Centro. 
Dependendo do número de membros do consello escolar as reunións poderanse celebrar na 
biblioteca do centro 

 
 

Id. 17. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de 
formación do profesorado e cos programas formativos existentes no centro 
intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte a COVID-19, 
no plan existirá unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co 
alumnado e unha previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte 
ao SARS-CoV-2) 

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e 
hixiene fronte á covid-19, nomeadamente nas clases de titoría presencial 
Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das Conselle-
rías de 
Educación e Sanidade. 
 

 

60. Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da 
información das medidas de prevención e a distribución das medidas e comunicacións 
que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación, así mesmo, en colaboración co 
centro de saúde de referencia, incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a 
prevención e protección; establecerase a información que será de uso obrigado na web 
do centro). 

Empregaranse todas as canles de comunicación reflectidas no Plan de Comunicación do centro 
para a difusión de toda a información de relevancia con respecto a este tema, en especial ás 
enviadas polas Consellerías de Educación e Sanidade (páxina web, twiter, abalarmóbil..) 
Do mesmo xeito, facilitarase o acceso a documentación e charlas formativas de 
interese. 
 



 
 

 
 
 

 

 

61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan 
determinará o profesorado que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o 
encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas 
asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC; o persoal docente designado colaborará cos 
compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as 
accións de formación que estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos 
contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a—)   

Todo o profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar as aulas 
virtuais e edixgal, como quedou demostrado ao longo do curso 19/20. 
De todo xeito a coordinación e dinamización da aula virtual recaerá no profesor Roberto Sán-
chez Vila e no director Xosé Ramón Valtierra Branera 

 

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá 
conter aquelas previsións existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” 
aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas medidas de adaptación ao 
contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da comunidade 
educativa) 

Publicarase a maior brevidade posible o plan de continxencia e acollida que van moi unidos a 
esta plan de adaptación. 
Queremos remarcar o feito da contradición entre a orde de calendario escolar e as instrucións 
para o curso 20-21 no referente ás programacións. Debido a necesidade de facer as avalia-
cións iniciais e reflectir estes datos nas diferentes programacións, estas serán entregadas na 
xefatura de estudos nun prazo ata o 30 de setembro 

 

63. Difusión do plan (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público 
do centro que estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser 
consultado por calquera membro da comunidade educativa, será obxecto de difusión na 
páxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas) 

Web do instituto coa publicidade a través da ANPA, twiter e abalarmóbil 

 


