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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA
1) Denominación do centro, enderezo e teléfonos.
IES ARMADO COTARELO VALLEDOR
Rúa Armando Cotarelo Valledor, 4, 36611 Vilagarcía de Arousa, Pontevedra
Teléfono: 986 51 23 11 /681 302 392 /603 601 606
Fax: 986 51 26 55
correo-e: ies.cotarelo.vilagarcia@edu.xunta.es

2) Membros do equipo COVID
José Ignacio Castro Lozano : Coordinador do equipo COVID-19 (Suplente: Alicia Rodríguez Díaz)
Tarefas asignadas:
- Nomear os membros titulares e suplentes do equipo COVID-19.
- Coordinar o equipo COVID-19
- Interlocutor coa Administración.
- Interlocutor co centro de saúde de referencia.
- Coordinar a elaboración do Plan de Adaptación e de Continxencia.
- Xestión das peticións nos supostos de profesorado vulnerable.
María Luz Flores (Suplente: Laura Pérez Valcárcel)
Tarefas asignadas:
- Interlocutora coa comunidade educativa.
- Rexistro de ausencias do alumnado.
- Colaborar nas quendas de garda: entradas/saídas/recreo.
- Colaborar na redacción do Plan de Adaptación e de Continxencia.
Beatriz Rodríguez Noya (Suplente: Ángel Paredes Durán)
Tarefas asignadas:
- Control e xestión de subministro en material de protección.
- Responsable de inventariar todo o material de protección que dispón o centro.
- Rexistro de ausencia do persoal non docente.
- Colaborar na redacción do Plan de Adaptación e de Continxencia.

3) Centro de Saúde de referencia.
CENTRO SAUDE SAN ROQUE-VILAGARCIA
AVENIDA AS CAROLINAS S/N, 36600 VILAGARCIA DE AROUSA
Persoa de contacto: Dra. Elvira Sineiro/Dr. David Mayo
Teléfono de contacto: 986507448

4) Determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe.
O espazo de illamento será a aula 4 da planta baixa, dotada con los seguintes elementos de protección:
•
•
•
•
•
•
•

Máscaras cirúrxicas, sanitarias e FPP2.
Pantallas faciais protectoras.
Guantes látex e nitrilo.
Termómetros infravermellos.
Batas protectoras desbotables.
Ventilación exterior directa e acceso ao exterior do edificio con acceso de vehículos.
Dosificador xel hidroalcohólico.
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5) Número de alumnos por nivel e etapa educativa
NIVEL E ETAPA
Nº DE ALUMNOS
1º ESO
59
2º ESO
58
3º ESO
52
4º ESO
58
TOTAL ESO
227
1º BACHARELATO
51
2º BACHARELATO
48
TOTAL BACHARELATO
99
TOTAL ENSINANZA SECUNDARIA
326
CICLO
1º CURSO 2º CURSO TOTAL
FP BÁSICA
36
34
70
CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA
15
23
38
CM ACTIVIDADES COMERCIAIS
23
34
57
CM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES
35
23
58
TOTAL CM
73
80
153
CS COMERCIO INTERNACIONAL
32
31
63
CS ADMON DE SISTEMAS INFORMATICOS EN REDE
31
29
60
CS XESTIÓN DE VENTAS
21
16
37
CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
30
42
72
TOTAL CICLO SUPERIOR
114
118
232
TOTAL CICLOS
455
ADULTOS
CS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS EN REDE
CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA
CS MARKETING E PUBLICIDADE
TOTAL CICLOS ADULTOS
EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL
1º ESA
3º ESA
TOTAL ESA
1º BACHARELATO
2º BACHARELATO
TOTAL BACHARELATO ADULTOS
TOTAL ADULTOS
ENSINANZAS
TOTAL ENSINANZAS SECUNDARIA
TOTAL CICLOS FORMATIVOS
TOTAL ENSINANZAS ADULTOS
TOTAL ALUMNADO

ALUMNADO
326
455
200
981

2

ALUMNOS
10
12
56
78
3
5
58
66
22
34
56
200

6) Cadro de persoal do centro educativo
Profesores
Limpiadoras
Subalternos
Auxiliares administrativos
TOTAL

93
4
4
3
104

7) 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.
A canle de comunicación será o teléfono do centro: 986 51 23 11 /681 302 392 /603 601 606 ou o correo
electrónico ies.cotarelo.vilagarcia@edu.xunta.gal. Así mesmo todos os membros do equipo COVID-19
contarán cun grupo de WatsApp co fin de estar permanentemente conectados.

8) Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado.
O rexistro de ausencias do alumnado realizarase a través do XADE. As familias poderán xustificar as ausencias
polo ABALAR. Todo o profesorado titor levará un rexistro semanal das incidencias por mor da COVID-19 que
entregarán a calquera membro do equipo COVID-19 con dita periodicidade. Na xefatura de estudos levarase
un rexistro das incidencias que se produzan ao longo do curso.
O rexistro de ausencias do persoal do centro realizarase na Xefatura de estudos previa comunicación ao centro
nos teléfonos: : 986 51 23 11 /681 302 392 /603 601 606

9) Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e educativas a través da
aplicación informática.
A comunicación dos datos básicos dos contactos próximos dos posibles casos confirmados realizarase a través
de “EduCovid” que é a canle informática habilitada pola Consellería de Educación a tal efecto. 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 fluxos de información

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
10) Bosquexo da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou esbozo xenérico que
sexa reproducible nos restantes espazos. Identificación da posición do profesorado.
Nas aulas sen equipos informáticos a distancia a manter entre
postos escolares será de 1,5 m, para a aplicación do criterio de
medición a distancia realizarase dende o centro das cadeiras. A
distancia do pupitre ao posto do profesor/a será superior a 1,5 m.
O profesorado estará situado a unha distancia superior a 1,5 m
do alumno máis próximo e pegado a ventá sempre que sexa
posible
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Nas aulas con equipos informáticos tamén se manterá a distancia de 1,5 m entre postos o que implica o uso
de tres equipos de cada seis/cinco que hai nunha ringleira.

11) Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas identificación de espazos ou salas
para asignar a grupos.
Utilizaranse aulas alternativas de especialidade dado as necesidades de espazos e que teñan maior dimensión,
tales como laboratorios, aulas de música ou similares, en concreto:
•
•
•
•
•

Laboratorio física: 3º PMAR
Aula de música: 2º Bacharelato A
Aula tecnoloxía: 1º Bacharelato A
Aula de Plástica: 1º Bacharelato B
Taller de informática: 2º Bacharelato B

12) Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou
aulas especiais do centro.
Os alumnos da aula PT desdobraranse na Aula PT, no laboratorio de ciencias e na zona de estudo da biblioteca.
Para adaptar o laboratorio ás necesidades do alumnado retiráronse os obxectos, instrumentos e materiais que
podan dificultar a actividade co alumnado. En cada un deste espazos só estará unha profesora (PT ou
orientadora).

13) Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias.
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 con cita previa e coas debidas medidas de protección.

14) Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do
concello....).
Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro, ABALAR e
comunicación telefónica. A comunicación coas persoas alleas ao centro farase prioritariamente por vía
telefónica.

15) Uso da máscara no centro.
O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do mantemento da distancia
interpersoal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico. Deberá darse un uso axeitado á
máscara, é dicir, esta deberá cubrir desde parte do tabique nasal ata o queixo, incluído.
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Todo alumnado, profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras durante toda a
xornada lectiva en todos os espazos incluídos os espazos ao aire libre 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.
A máscara só poderá retirarse no momento preciso do consumo tanto na cafetería como cando os alumnos
tomen a merenda na hora do recreo. Nesta situación deberase manter a distancia de seguridade de 1,5 m.
Teñen consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo
alumnado do uso da máscara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento das instrucións
do profesorado en aplicación do presente protocolo. Realizarase un apercibimento oral para que o alumno/a
rectifique a súa conduta. A reincidencia suporá unha falta grave.
Polo que se respecta ao profesorado e persoal non docente atenderase ao previsto na normativa. O
incumprimento implicará unha falta leve previo apercibimento oral. A reincidencia suporá unha falta grave e
o aviso ao servizo de inspección educativa.
A obriga de uso de máscara será aplicable a calquera persoa que pretenda acceder ao centro durante o horario
de apertura do mesmo aínda que se cumpra coa distancia de seguridade.

16) Medidas de xerais de protección
Hixiene de mans realizarase un mínimo de 5 veces durante a xornada lectiva, xa sexa mediante lavado con
auga e xabón, durante polo menos 40 segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante polo menos 20 segundos.
Para tal fin existen dispensadores de hidroxel en todas as aulas do centro, así como papeleiras con tapa e pedal
para a eliminación dos residuos que xeren. Cando as mans estean visiblemente sucias lavaranse con auga e
xabón.
ENTRADA
•
•
•

O alumnado deberá desinfectarse as mans con xel hidroalcohólico ao entrar no centro.
O alumnado entrará no centro e dirixirase directamente á súa aula onde será recibido polo profesor/a
que teña clase a esa hora ou o lugar de referencia onde o espera un profesor/a de garda gardando a
distancia de seguridade.
Non se permitirá que o alumnado, se chega antes da hora de comezo das clases, permaneza en ningún
dos espazos comúns, (entrada, corredores, baño...).

NA AULA
•
•
•
•
•
•
•
•

As ventás, portas, persianas, dispositivos de funcionamento da iluminación, os proxectores, e
restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado ou o persoal non
docente, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan.
O alumnado deberá traer só os materiais necesarios para as clases.
Cada alumno/a ocupará un lugar fixo na aula, extremará a orde no seu posto de traballo e deberá
proceder a súa desinfección se cambia de aula.
O alumnado unha vez no seu sitio dentro da aula deixará as prendas de abrigo (cazadora, ...), colgadas
na súa cadeira e a mochila ao seu carón.
Aproveitaranse os primeiros minutos de clase para recordar os protocolos de hixiene e contacto social,
sobre todo nos primeiros días do curso, ata que esta rutina estea interiorizada.
O alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase.
Evitarase o desprazamento do alumnado na aula aínda que si se lles permitirá levantarse nos cambios
de clase para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais, que non impliquen moverse do
posto escolar.
No caso da clase de educación física o profesorado, ao principio do curso, comunicará as normas e
protocolo a seguir.
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•
•
•

No caso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos/as procederase a súa limpeza e
desinfección despois do seu uso e a realización de hixiene de mans.
O alumnado non poderá compartir ningún tipo de material propio.
Non se poderá comer nin beber na aula nin nos corredores nin espazos de uso común.

NO BAÑO
•
•
•
•
•
•
•

Por ser un lugar delicado, os baños utilizaranse exclusivamente no tempo de recreo, salvo en caso de
moita urxencia.
O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo.
So no caso de máxima urxencia, e co permiso explícito do profesor/a, permitirase o acceso ao baño
durante as clases.
Non se poderán usar os baños entre clase e clase.
Nos baños estará indicado o aforo máximo e deberá manterse durante o seu uso a distancia de
seguridade de 1,5m tanto fóra coma dentro.
Ao entrar e saír dos baños é obrigatorio o lavado de mans.
Cando por razóns de aforo no fose posible acceder aos aseos, o alumnado esperará facendo unha
ringleira pegado á parede e mantendo a distancia de seguridade de 1,5 m con respecto aos
compañeiros/as e atendendo en todo momento ás instrucións do profesor/a de garda.

CAFETERÍA
•
•

O alumnado menor de idade non poderá entrar na cafetería. Para estes alumnos/a está habilitada no
patio, unha canle co persoal da cafetería para que poidan ter acceso ao servizo.
O uso aforo da cafetaría estará adaptado ás normas xerais para o sector da hostaleira.

17)Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa.
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 paxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas.
Nas reunións coas familias ao principio de curso entregarase un exemplar con información relativa ao
protocolo. O profesorado recibirá esta información no pen drive que se entregará no comezo de curso.

MEDIDAS DE LIMPEZA
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 dúas 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, 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 dúas veces na xornada.
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 protexidas con tapa), de xeito que queden
limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental.
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O alumnado e o profesorado deberán desinfectar o seu posto de traballo ao abandonar a clase e sobre todo
cando o posto de traballo vai ser empregado por outra persoa.

Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente e
distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal de tarefas
l1
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30

l2
l1
l1
l1
l1

l3
l2
l2
l2
l2

l4 1/2
l3
l3
l3
l3

l1
l2
l3
l4

l4
l4
l4
l4
l4
l4
l4
l4
l2
l2
l2
l2
l2
l2
l2
l2
l2
l2
l2

l1
l1
l1
l1
l1
l1
l1
l1
l1
l1
l1

7,5
7,5
7,5
4

de 7 a 8 aulas usadas
De 7:00 h a 8:00 h:
la tarde anterior
Aulas usadas a tarde anterior:
ASIR ADULTOS
ASIR Modular
CM XEVEC
XEAD Modular
BAÑOS

De 8:00 h a 9:00 h:
de
8 a 9usadas
aulas dea tarde anterior:
Aulas
2BAC
DE BAC
Adultos
2ESA
O 3 DE ESA
1EBI
DE EBI

l3
l3
l3
l3
l3
l3
l3
l3
l3
l3
l3

De 10:00
h a 13:30 h:
de10
a 13:30
Baños
e
zonas
común.
Baños y zonas comunes
De 14:30 h a 19:00 h:
Aulas usadas na xornada de
ensinanzas de mañá.

Tenemos asignadas 3 limpiadoras y media

O centro conta con 3 limpadoras a
tempo total e 1 a tempo parcial.

Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza.
Todo o persoal de limpeza empregará máscara, guantes e uniforme na execución do seu traballo.

Cadro de control de limpeza dos aseos.
Para o control da limpeza dos aseos empregarase unha táboa situada nas portas de cada un dos aseos onde o
persoal firmará despois de limpar o aseo indicando data, hora e nome.

DATA

HORA

NOME do PERSOAL DE LIMPEZA
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SINATURA

Ventilacións das aulas.
Deben realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 15 minutos ao
inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as 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. O profesorado será responsable de ventilar a lo menos 10 minutos a clase. Só o profesor/a poderá
manipular as fiestras, persianas e interruptores da luz.
Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de recirculación do aire
interior.
Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito consecutivo
(orientador/a, profesor/a especialista, ou calquera outro) ventilarase a aula ou sala polos menos 15 minutos
logo de cada sesión.

Determinación dos espazos para a xestión de residuos.
Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de mans ou para o cumprimento
da “etiqueta respiratoria” deben ser refugados en papeleiras ou contedores con bolsa e protexidos con tapa
e 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.

MATERIAL DE PROTECCIÓN
O rexistro e inventario do material necesario para a aplicación deste protocolo así como a determinación do
sistema de compras do material de protección corresponderá ao Secretario do centro. Levarase un rexistro
diferenciado das compras vinculadas á aplicación deste protocolo
O persoal de limpeza en coordinación coa Secretaría do centro encargarase do procedemento de distribución
e entrega do material e da súa reposición nas aulas. O material de protección para o persoal do centro
entregarase polo Secretario ou se é o caso na Conserxería.

XESTIÓN DOS GROMOS
En cumprimento cos protocolos de saúde e de seguridade establecidos no IES, o pai/nai ou titor legal, deberán
asinar a Declaración Responsable, entregándoa mediante o procedemento que se comunique nas
presentacións de inicio do curso. Recoméndase evitar as aglomeracións.
Os pais/nais/titores/as legais realizarán ao alumno 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, cada mañá, antes da chegada ao centro. Diante da aparición de polo menos un dos
síntomas que aparece na enquisa o alumno/a non acudirá a clase e os proxenitores ou titores solicitarán
consulta co seu médico ou pediatra.
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No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao centro.
A familia dun alumno/a con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co seu médico de
familia ou pediatra, para que este avalíe a necesidade de solicitude dunha proba diagnóstica. Tamén deberá
poñerse en contacto con algunha das persoas membros do equipo COVID do IES, para comunicar a ausencia.
Non poderá asistir ao centro o alumnado que se atope 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 centro as persoas espera de resultado de PCR por sospeita clínica.
O alumnado que teña a consideración de contacto estreito dunha persoa cun diagnóstico confirmado (cunha
obriga de illamento durante 10 días) deberá entrar en corentena, estando en corentena no seu domicilio e
suspenderá mentres dure este a ensinanza presencial por un período de 14 días.
Considérase contacto estreito a toda persoa que compartise espazo cun caso confirmado a unha distancia
menor de 2 m ao redor do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara, ou non estar
esta debidamente colocada.
Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, abondará co comprobante
dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas
aos efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar.
Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse as instrucións da Autoridade Sanitaria en función
do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun grupo determinado de contactos estreitos do centro
escolar, o peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade . A
suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas para o ensino a distancia
(Plan de Continxencia do Centro).
No centro
Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV2 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. Habilitarase, dende o
inicio do curso, un espazo específico de uso individual no centro para illar aquelas persoas nas que se detecten
síntomas mentres non se xestiona o seu traslado. Este espazo contará con ventilación adecuada, xel
hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables.
No caso de que sexa un alumno/a maior de idade, un profesor/a ou un traballador/a do centro o que presente
síntomas deberán abandonar o centro protexido por máscara cirúrxica e poñerase en contacto co seu médico
que avaliará a necesidade de facer unha proba diagnóstica.
Cando un alumno/a presente calquera destes síntomas na clase, o docente deberá cubrir a ficha e chamar a
un profesor de garda para que o acompañe á aula 004 (Aula illamento). O profesor/a de garda ou, na súa
ausencia, un membro do equipo directivo, baixará co alumno e deixará a ficha en conserxería. Na aula de
illamento haberá máscaras cirúrxicas, xa que o alumno/a deberá poñer unha nova por enriba da que leva.
Posteriormente, os partes de incidencias depositados en conserxería colocaranse nas caixa de ficheiros dos
titores/as, que deberán facer un rexistro semanal dos casos da súa titoría. En dito rexistro apuntarán, ademais,
outras incidencias relacionadas co Covid que consideren que deben ser notificadas. O rexistro será requirido
ao final da semana por un membro do equipo Covid.
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PARTE DE INCIDENCIAS
O alumno/a: ___________________________________________do grupo:_______
é

derivado

á

aula

COVID

(aula

004)

ás

______

horas

polo

profesor/a:____________________________________________.

Síntomas compatibles co COVID-19
Síntomas respiratorios

Outros síntomas

SI

NON

Febre
Tose seca
Dificultade respiratoria
Fatiga severa
Dor muscular
Falta de olfato
Falta de gusto
Diarrea

Familiares de alumnos ou persoal
Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou o persoal do centro
que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo.
A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro.

Casos confirmados
No caso de comunicación ao centro educativo dun caso confirmado, de algún alumno/a, profesorado ou
persoal do centro, o equipo COVID do centro recompilara a información dos contactos estreitos do afectado/a,
entre eles o compañeiros/as de aula, os mais próximos dentro da mesma e o profesorado que imparte clase
nese grupo, os compañeiros/as do transporte, os compañeiros/as do transporte particular no que viaxan
varios nenos/as do centro, así como aquela información sobre outros contactos vinculados ao centro
educativo que poidan achegar voluntariamente os pais, nais ou titores/as legais, coa finalidade de controlar e
xestionar un posible gromo.
O equipo COVID do centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos sobre os que teña coñecemento
por mor da aplicación do presente protocolo.
As ausencias comunicadas derivadas da aplicación das anteriores medidas consideraranse sempre
xustificadas, non sendo preciso o xustificante do médico para a súa acreditación. Os titores levarán un rexistro
semanal das incidencias por COVID que se entregará a calquera membro do equipo COVID
As comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa serán realizadas polo coordinador do
equipo COVID.
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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.
A xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade corresponde ao Director do Centro como Xefe de
Persoal e farase atendendo ás directrices marcadas pola Consellería. O servizo sanitario do Servizo de
Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á infección
por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección necesarias,
seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte
á exposición ao SARS-CoV-2.7

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o caso.
Regulación da entrada de acompañantes do alumnado
Horarios
ETAPA
ESO
BACHARELATO
CICLOS medios y superiores
FP básica
Adultos Bacharelato

HORA ENTRADA HORA SAÍDA

TARDES

8:50
8:50*
8:00
8:50
17:00

Martes 16:30-18:10
Martes 16:30-18:10
Luns 16:30-18:10
Martes 16:30-18:10

14:30
14:20
14:00
14:20
20:30

* O alumnado de Bacharelato entran directamente ás clases, o alumnado de FPBásica vai á sala multiusos co
que nunca coinciden nos corredores coa ESO que entran directamente ao patio.
No patio o alumnado da ESO formará ringleiras nas zonas asignadas para cada un dos cursos e subiran ás aulas
de forma ordenada, en filas, mantendo as distancias de seguridade e seguindo en todo momento a indicación
dos profesores/as de garda desa hora.
Para acceder ao centro estarán habilitadas dúas entradas: a principal para o acceso ao circuíto verde e a
entrada proxima a aula de técnoloxia para ao circuíto laranxa. O acceso por unha ou outra porta estará
condicionado á ubicación da aula de destino no circuíto laranxa ou circuíto verde.
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Determinación das portas de entrada e saída, das circulacións no centro educativo, uso de elevadores,
núcleos de escaleiras, etc
A circulación no centro educativo organizarase a través de dous circuítos: circuíto verde e circuíto laranxa
baseados no plan de evacuación vixente no centro.
Pertencen ao CIRCUÍTO VERDE os seguintes espazos:
•
•
•
•

No soto: as aulas S01, S02, S03, S04, S05 S06 e a aula de convivencia.
Na planta baixa: Cafetería, conserxería, sala de visitas, sala de profesorado, usos múltiples, Xefatura,
Vicedirección, Dirección, Secretaría, biblioteca e as aulas 001 e 005.
Na planta 1ª: as aulas 110, 111, 112, 113, 114 e 117 e os departamentos de orientación, economía e
FOL, francés, lingua castelá e xeografía e historia.
Na planta 2ª: as aulas 220, 221, 222, 223, 224, 227 e o departamentos de filosofía, relixión, latín, grego,
inglés, tecnoloxía e de lingua galega.

Pertencen ao CIRCUÍTO LARANXA ós seguintes espazos:
•
•
•
•

No soto: a aula o ximnasio, os vestiarios, o departamento de E.F e o taller de comercio.
Na planta baixa: as aulas 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, aula de música, aula PT, taller de
tecnoloxía, laboratorio de ciencias e os departamentos de música e de ciencias e matemáticas
Na planta 1ª: as aulas 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123 (aula de plástica), 124, 125 (laboratorio
de química), dirección e os departamentos de Comercio e Administración.
Na planta 2ª: As aulas 225, 226, 228, 229, 231, 232 (laboratorio de física), 233 e o departamento de
informática.

O acceso ao centro para o circuíto verde realizarase pola entrada principal, na que haberá habilitada unha
porta de entrada e outra de saída. Para acceso ao centro cara o circuíto laranxa habilitarase unha segunda
entrada situada preto da aula de tecnoloxía con portas de entrada e saída.
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A circulación polos corredores do centro deberá facerse de forma ordenada, sempre pola man dereita,
facendo ringleiras, mantendo en todo momento a distancia de seguridade de 1,5 m. Evitarase na medida do
posible tocar elementos comúns como pasamáns, paredes...
Para facilitar a circulación haberá sinais pegadas no chan coa cor de cada circuíto así como adhesivos que
faciliten manter a distancia de seguridade de 1,5 metros nas que deberemos parar no caso que haxa moitas
persoas circulando polos corredores e sobre todo nas saídas ao patio, nos cambios de aula, ou na saída ao
finalizar a xornada.
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Imaxes cos planos e os sentidos de circulación de cada circuíto

Os alumnos/as de S05 e S06
chegarán ao soto polas
escaleiras principais
Os alumnos/as chegarán ao
soto polas escaleiras
metálicas do andar baixo

14

Entrada

Entrada

Saída

Saída

Nos corredores interiores a circulación é de dobre sentido.
Sempre se circulará pola dereita. Nas estrelas o alumnado/profesorado deberá
xirar
O circuíto de saída será o mesmo pero en sentido inverso

O circuíto de saída será o mesmo pero en sentido contrario. Nos
puntos sinalados con estrelas o alumnado/profesorado debe xirar
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O circuíto de saída será o mesmo pero en sentido contrario. Nos
puntos sinalados con estrelas o alumnado/profesorado debe xirar

CAMBIOS DE CIRCUÍTO: Dúas opcións. Polo exterior da planta baixa ou polo soto. Se é necesario cambiar de
circuíto será obrigatorio baixar ata a planta baixa e facelo polo exterior ou facer uso do soto: cambio de
circuítos verde a laranxa polo exterior e cambio de laranxa ao verde polo corredor. No caso de estar as portas
do patio cerradas poderá empregarse o corredor do soto para cambios de cor sempre e cando circulemos pola
dereita e manteñamos a distancia de seguridade (ver imaxe)-
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Previsións sobre a colocación de carteleira e sinaléctica no centro, coa premisa de que a de prevención
prima sobre calquera outra en relación coa súa ubicación.
Colocaranse carteis recordando a toda a comunidade educativa os aspectos máis relevantes do VIRUS; os
síntomas da COVID; as medidas de protección: uso de máscaras, lavados de mans...; a importancia de manter
a distancia de seguridade; os sentidos de circulación...
Empregarase a carteleira xeral ofrecida pola Xunta de Galicia http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31790
e algúns carteis con contidos máis concretos. Estes carteis modificaranse e adaptáranse ás situacións e
circunstancias que poidan xurdir ao longo deste curso e coa finalidade de que cumpran a súa función principal
que e a de informar, concienciar e interiorizar.

Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado.
No comezo da xornada lectiva os alumnos/as de ciclos entran directamente ás aulas as 8:00. Bacharelato entra
ás 8:30 directamente as aulas onde haberá un profesor/a de garda. Os alumnos/as da ESO entran a medida
que chegan e van para o patio cun profesor/a de garda e a FP Básica vai para a aula de usos múltiples
acompañados por un profesor/as de garda ata as 8:50.
O alumnado transportado será o último en abandonar o centro. Os ciclos saen as 14:00 h, o Bacharelato as
14:20 h e o alumnado transportado sae as 14:30 h e vai directamente cara aos buses.

Asignacións do profesorado encargado da vixilancia.
Durante todo a xornada lectiva sempre haberá profesores/as de garda polos corredores. Os lugares onde
deben realizar gardas cada profesor/a apareceren de forma diaria na sala de profesorado nun cuadrante e no
caderno de sinaturas. O profesor/a de garda deberá velar en todo momento polo cumprimento do protocolo
en especial polo uso de máscara e o a distancia de seguridade.

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS
Determinacións para as xuntanzas do Consello Escolar.
Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático, se se celebra de forma presencial
deberanse cumprir todos as normas de seguridade.

Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias.
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 con cita previa e coas debidas medidas de protección.
Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro e a aplicación
ABALAR e correo electrónico do centro
As familias só poderán entrar ao edificio escolar en caso de necesidade ou indicación do profesorado ou equipo
directivo, cumprindo sempre as medidas de prevención e hixiene. Deberase entrar ao centro portando
máscara debidamente colocada. Na entrada do centro deberán realizar desinfección de mans e manter a
distancia de seguridade en todo momento, así como calquera outra medida que se indique.
As familias non poderán estar dentro do centro sen causa xustificada e nas saídas deberán esperar fóra aos
rapaces/rapazas aos que veñan recoller.

Normas para a realización de eventos.
A realización de eventos quedará condicionada á situación sanitaria vixente e á necesidade de poder manter
en todo momento as medidas de seguridade esixidas pola autoridade sanitaria no momento.
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MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO
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 alumnado transportado entrará e sairá do centro polas portas e circuítos asignados ao seu curso como o
resto dos alumnos/as. Nos autobuses deberán manter un posto fixo e deberán usar a máscara. O alumno da
ESO e da FP Básica, que son os que teñen dereito a transporte, serán os últimos en abandonar o centro e
dirixiranse directamente á parada do autobuses.

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS
Realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do centro tales como aulas especiais
(tecnoloxía, música, debuxo, informática, laboratorios, ...) ximnasios, pistas cubertas, salóns ou
calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán as normas de uso e limpeza.
Os laboratorios e determinadas aulas están asignadas a grupos fixos ou funcións especificas
Laboratorio ou taller

Curso/función

Laboratorio de ciencias

Aula PT

Laboratorio de química

Aula de convivencia

Laboratorio física

3º de PMAR

Aula de música

2º Bacharelato A

Aula de tecnoloxía

1º Bacharelato A

Aula de plástica

1º Bacharelato B

Taller de informática

2º Bacharelato B

Talleres de ciclos

Almacén

Ximnasio e das pistas cubertas

Ver protocolo de Educación Física

En canto ás normas de uso e limpeza serán de aplicación as normas establecidas con carácter xeral nas aulas
ordinarias.

Existirán determinacións específicas para a materia de educación física.
As medidas especificas recóllense no protocolo especial elaborado polo profesorado de educación física que
se anexa a este documento. (Anexo II)

Regularase o proceso de cambio de aula ou a visita á aula especial ou espazos 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/a anterior para que finalice a súa clase 5 minutos antes de xeito
que poida organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado.
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A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. Agardarán polo profesor/a á
entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade, evitándose a formación de
aglomeracións de alumnado.
Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de entrar.
Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado durante a espera,
ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras.

As persoas responsables da biblioteca establecerán unhas normas de uso acomodadas ás xerais
establecidas no protocolo.
•
•
•
•
•

O uso da biblioteca limitarase a punto de consulta informática.
Os alumnos desinfectarán os equipos antes e despois de usalos.
Os equipos informáticos están ubicados mantendo a distancia de 1,5 m.
Será obrigatorio o uso de xel hidroalcohólico ao entrar e ao saír da biblioteca.
Establecerase un procedemento especial para o préstamo cun buzón de pedidos ou a través do correo
electrónico, unha caixa para entrega de libros. Será o persoal encargado da biblioteca que leve o libro
ao alumnado ás aulas.

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS
MERENDAS
Os alumnos/as tomaran a merenda na hora de recreo no patio do centro. Non se pode nin comer ni beber nas
aulas, nos corredores, nin nas espazos comúns do centro. Para merendar o alumnado poderá retirar a
máscara o tempo mínimo posible pero deberá manter a distancia de seguridade mentres coma ou beba.
Queda totalmente prohibido compartir ou intercambiar alimentos ou bebidas.
Os alumnos/as que decidan merendar deberán sentar nas gradas nos puntos asignados para garantir que
manteñen a distancia de seguridade.
XOGOS
Queda prohibido o uso de elementos comúns de xogo ou o emprego de obxectos e xoguetes que poidan ser
compartidos.
HORARIOS DE RECREO
Tendo conta o elevado número de alumnos e alumnas do centro, a saída ao recreo farase dunha forma gradual
e por ensinanzas. Para este fin, achégase un calendario coa xestión dos recreos. Dito calendario é quincenal e
non semanal, xa que vén condicionado pola semipresencialidade dos ciclos formativos.
A terceira e a quinta clase dos Ciclos Formativos durarán 30 minutos, de 9:40 a 10:10, e de 11:40 a 12:10,
respectivamente. Os vinte minutos pendentes serán compensados na quincena seguinte. Os alumnos/as
sairán ao recreo e os profesores/as deberán facer garda, vixiando que non haxa aglomeracións e custodiando
aos alumnos/as menores de idade. Por este motivo, o profesorado que teña alumnos/as menores na súa clase
deberá custodiar a porta principal, xa que soamente o alumnado maior de idade poderá saír do recinto escolar.
O alumnado que permaneza no centro deberá ir ao patio. A cuarta e a sexta clase dos ciclos comezarán ás
10:30 e ás 12:30, respectivamente. Ditas clases durarán 70 minutos. Na próxima quenda, a súa duración
reducirase a 30 minutos.
Na ESO e na FP Básica os recreos conservarán o seu horario habitual 11:30 a 12:00. O profesorado de garda
ocupará os postos que lle veñan asignados no cuadrante de gardas que se colocará a primeira hora da mañá
no taboleiro da sala de profesorado, polo que é importante que sexa consultado con tempo para asegurar a
máxima puntualidade na garda. Cos novos cambios haberá profesores que non poderán facer durante quince
días ao mes as gardas de recreo que teñen asignadas no seu horario, feito que xa está contemplado pola
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Dirección do centro. Cando toque o timbre, os alumnos/as deberán dispoñerse en filas para subir ás aulas de
forma ordenada.
A segunda e a cuarta sesión do Bacharelato durará 70 minutos, de 09:40 a 10:50, e de 11:40 a 12:50,
respectivamente. Pola contra, a terceira sesión (11:10-11:40) e a quinta (13:10- 13:40) durarán 30 minutos. O
profesorado deberá custodiar durante os vinte minutos restantes aos seus alumnos/as, vixiando que
respectan as normas do protocolo Covid e que non saen do recinto escolar. Soamente os maiores de idade
poderán abandonar o centro.

PRIMEIRA QUINCENA
1º RECREO

10:10- 10:30

2º RECREO

12:10- 12:30

ESO

1º RECREO

10:30 – 10:50

FPBÁSICA

2º RECREO

12:30 – 12:50

1º RECREO

10:50 – 11:10

2º RECREO

12:50 – 13:10

CICLOS

BACHARELATO

SEGUNDA QUINCENA
1º RECREO

10:10- 10:30

2º RECREO

12:10- 12:30

ESO

1º RECREO

10:30 – 10:50

FPBÁSICA

2º RECREO

12:30 – 12:50

1º RECREO

10:50 – 11:10

2º RECREO

12:50 – 13:10

BACHARELATO

CICLOS
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
Non procede establecer ningunha medida específica para laboratorios e talleres de formación profesional pois
estes son empregados neste curso como aulas de desdobre ou como almacén
Laboratorio ou taller
Laboratorio física
Aula de música
Aula de tecnoloxía
Aula de plástica
Taller de informática

curso
3º de PMAR
1º Bacharelato B
1º Bacharelato A
2º Bacharelato B
2º Bacharelato A

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE
O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación establecerá as medidas concretas
en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE.
A parte das reunións ordinarias establecidas con carácter xeral durante o curso académico, realizaranse as
reunións semanais do equipo orientador ao fin de adaptar as medidas tomadas ás diferentes situacións que
se puidesen dar a nivel sanitario así como as diferentes necesidades que poidan xurdir nos alumnos/as con
NEE. A estas reunións asistirá un membro do equipo COVID, a xefa de estudos, un representante de ciclos e
un representante de secundaria.
Cando o equipo orientador o considere oportuno poderá requirir a presenza de todos os membros do equipo
COVID.

Particulizaranse 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.
Haberá xel hidroalcohólico e os alumnos/as desinfectarán as mans cada vez que entre nos espazos de PT,
departamento de orientación e aulas especiais destinadas a atención do alumnado con NEE.
Manterase a distancias de seguridade de 1,5 m, empregaranse máscaras e o profesor/a empregara máscara,
pantalla e bata, e ventilarase a aula 10-15 minutos despois de cada sesión.
Garantirase a accesibilidade comunicativa e cognitiva da información relevante para o alumnado mediante a
utilización dos Sistemas Aumentativos e Alternativos de Comunicación, e das modalidades comunicativas que
utilice o alumnado. A tal fin poderá dispoñerse carteleira con pictogramas Así como a adaptación de
información e recomendacións a modalidades accesibles como, por exemplo, lectura fácil.
Dado a dificultade para ler nos labios polo uso das máscaras empregaranse os equipos FM cos alumnos/as con
dificultades auditivas. Con aqueles alumnos/as de especial risco establecéranse horarios específicos co fin de
evitar o contacto con outros alumnos/as creando así unha especie de clase burbulla. Manteranse na medida
do posible as rutinas en beneficio do alumnado.
O alumnado con necesidades especiais terá prioridade nas entradas e saídas do centro educativo. Cando sexa
necesario, o/a alumno/a será acompañado por persoal do centro educativo.

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO
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.
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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.
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.
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.
O equipo directivo determinou o aforo máximo de sala de profesorado e departamentos que permita cumprir
a distancia de seguridade de 1,5 metros. Cada departamento marcará os espazos susceptibles de utilización
(1,5 m) e lembrando a necesidade de hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio de profesor/a e dos
elementos de uso común como teclados, pantallas, ratos...
Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso á reunión non presencial
mediante vídeochamada ou teléfono. Se non fose posible por imposibilidade dos proxenitores e a reunión
teña que ser presencial adaptaranse espazos exclusivos para este tipo de reunións onde se garantirá mediante
obstáculos físicos a distancia de seguridade e o emprego de máscara xunto coa dispoñibilidade de produtos
de limpeza de mans.
Os titores deberán remitir semanal ao equipo COVID un informe coas ausencias do alumnado vinculadas á
COVID
PROGRAMACIÓNS E ENSINO A DISTANCIA
As programacións didácticas 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 profesorado adoptará para asegurar o
seguimento continuo do curso polo alumnado.
No ensino a distancia o profesor deberá comunicarse co alumnado mediante a aula virtual do centro.
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescotarelovilagarcia/aulavirtual/
Durante os primeiros días de clase, en setembro, os/as titores/as 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.

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO
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 frote 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. Para facilitar a formación do
profesorado a este respecto proporcionaráselle material informativo e material didáctico para traballar estes
contidos tan importantes de forma continua e transversal. A finalidade básica é transmitir que coa prevención
individual conseguimos tamén a protección colectiva. Traballar estes contidos de forma transversal permitirá
e facilitará a interiorización da situación actual de emerxencia sanitaria e dos procedementos de protección
individual e colectiva que o alumado e o persoal de centro deben aplicar para garantir a eficacia e eficiencia
deste protocolo.
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.
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O departamento de Orientación, coa axuda do equipo COVID, dirixirá a acción dos titores/as para que estes
traballen cos seus alumnos/as, nas horas de titoría presencial, a educación para a saúde no que se refire aos
comportamentos adecuados de prevención e de hixiene fronte ao SARS-CoV-2.
O profesorado do departamento de informática en función do seu coñecemento e experiencia, será o
encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas asesoras de Abalar ou
Edixgal e coa UAC. O persoal docente designado colaborará cos compañeiros/as 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. Organizaranse varios cursos de formación en dous niveis, un de
introdución e outro de nivel avanzado a través da aula virtual do centro impartidos por Laura Fernández
Nocelo.
O Departamento de tecnoloxía e titores/as traballarán co alumnado o funcionamento da aula virtual do centro
e proporcionarán continuo asesoramento para que aprendan a xestionala.
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.
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 paxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas.
Este plan estará en continua revisión, o que garante a adaptación do mesmo á situación sanitaria e ás
directrices marcadas polas autoridades educativas e sanitarias.

FONTES
Protocolo: https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_centros_16_09_2020.pdf
Carteleira: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31790
Protocolo NEEE: https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_diversidade_16_09_20.pdf
Medidas e preguntas frecuentes: https://www.edu.xunta.gal/portal/medidas-coronavirus

23

ANEXO I CARTELERIA

24

25

26

27

28

29

ANEXO II
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DO COVID-19 NA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA
O eido da actividade física e o deporte, do cal se ocupa a materia de Educación Física, é fundamental para o
desenvolvemento integral do alumnado, atendendo ao seu espectro motor, cognitivo e social.
Se temos en conta as idades de desenvolvemento evolutivo nas que se atopan os nosos alumnos/as a práctica
física será imprescindible para un crecemento saudable ao tempo que esta materia vai propiciar a adquisición
duns hábitos saudables que incidirán no seu benestar ao longo de toda a súa vida.
Debemos de ser conscientes que moitos dos nosos escolares teñen como única actividade física a que se
realiza nas súas clases de Educación Física, de aí a importancia de que esta teña picos de intensidade alta con
certa regularidade. Este ausencia de actividade física verase moito máis agravado este ano se cabe debido a
máis que posible suspensión ou limitacións de actividades extraescolares.
Lamentablemente dende o departamento de Educación Física vémonos na obriga de prescindir da
organización dos recreos activos e da participación en competicións deportivas escolares o que vai a contribuír
a diminución da práctica física de moitos dos nosos alumnos/as.
Por último non debemos esquecer o aumento da obesidade na poboación escolar, sendo as súas causas
fundamentais a mala alimentación e o sedentarismo. Este feito vese agravado polos novos modelos de
ocupación do tempo de lecer vinculados ao uso de pantallas. Existe evidencia científica que vincula á
obesidade cun maior risco de infección por coronavirus.
Como vemos esta materia será fundamental no desenvolvemento dos nosos alumnos/as e máis na adquisición
de hábitos saudables, se ben estes poden incorrer na falsa sensación da aula de Educación Física como un
espazo onde relaxar as normas de hixiene e as medidas de protección, convertendo esta como un punto crítico
na posible transmisión de casos. Por causa disto farase imprescindible a elaboración dun protocolo de
educación física con normas claras e precisas, as cales pasamos a presentar:

1.- O alumnado:
•
•

•

O alumnado deberá traer roupa deportiva da casa. O uso dos vestiarios non será posible este curso.
Deberá traer consigo un “kit de E.F.”. Este consistirá no seguinte:
o Unha esterilla. Logo de consultado ao Departamento de Orientación e á dirección, se algún
alumno/a tivera dificultades para a adquisición deste material seríalle facilitado dende o
Departamento de Educación Física. En función da demanda artellaranse posible solucións
(préstamo individual, préstamo rotatorio con tempos de corentena…). Como alternativa o
alumnado poderá traer unha toalla da súa casa para facer a función da esterilla.
o Unha máscara e un estoxo para gardala de xeito seguro cando sexa necesario retirala. Sería
aconsellable unha máscara de reposto.
o Solución hidroalcohólica para unha desinfección frecuente das mans.
o Botella de auga individual claramente identificada. Non existirá a posibilidade de hidratación
en fontes ou billas polo que cada alumno/a será o responsable da súa hidratación.
o Roupa de abrigo, paraugas… Imos facer clase todo o ano no patio cuberto (o que implica estar
ao aire libre).
Deberá permanecer na aula até a chegada do seu profesor/a.
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•

•

Será informado co contido deste protocolo e o seu cumprimento será obrigatorio. Se non cumpre
algunha das normas que aparecen no mesmo, atentando contra a súa saúde ou os que o rodean, será
sancionado cunha falta de orde.
Ao alumnado que por algún motivo, xustificado, non poida desenvolver a práctica física asignaráselle
unha zona na que permanecerá. Alí terá que cubrir a ficha de observación de sesión que lle será
facilitada. Contemplaránselle outros tipos de roles dentro da sesión sempre que o posibilite a
organización prevista e os criterios de seguridade establecidos.

2.- Recollida, traslado á aula específica de Educación Física e volta á aula de referencia:
•
•

•

•

O alumnado permanecerá na súa aula de referencia (de titoría) até a chegada do seu profesor de
Educación Física.
O alumnado de PMAR será acompañado polo profesor/a co que se atopaba na hora anterior até a aula
do seu grupo de referencia. Alí permanecerán co docente (no corredor e gardando a distancia de
seguridade) até a chegada do profesor de E.F.
Unha vez chegado o profesor de E.F., e cando este o indique, farase unha saída ordenada da aula (por
orde de postos no pupitre e deixando a distancia de 1.5 m de seguridade) camiñando cara ao patio
seguindo as indicacións e o percorrido deseñado pola Dirección do centro.
Unha vez finalizada a sesión, e logo da desinfección do posto e materiais, o profesor de E.F.
acompañará ao alumnado até a súa clase de referencia seguindo as indicación dadas dende a Dirección
do centro. Alí permanecerá até a chegada do profesor encargado de impartir clase na seguinte hora.
Se o “seguinte” profesor non puidese acudir a aula por estar “custodiando” a outro grupo será un
profesor de garda o que acudirá a esta aula para que o profesor de E.F. poida ir buscar ao grupo
seguinte.

3.- Instalacións e material.
•

Instalacións:
o Vestiarios:
▪ Este ano, por norma xeral, non se usarán os vestiarios. O alumnado terá que vir con
roupa deportiva da casa e o aseo non será posible, non obstante poderán empregar
“toalliñas hixienizantes”
▪ Se por algunha circunstancia fose preciso o uso de vestiarios/aseos. O seu uso farase
seguindo as normas xerais establecidas pola Dirección do centro para estas
instalacións.
o Patio cuberto:
▪ O patio cuberto e o seu contorno (pista polideportiva anexa e zonas verdes) será a
instalación empregada este ano para a realización da clase de E.F. con independencia
da climatoloxía.
▪ Deberemos ter en conta que moi posiblemente, cando as condicións climatolóxicas
sexan favorables, coincidiremos neste mesmo espazo (zona de gradas, escaleiras e
zonas verdes) con outras materias impartindo aulas.
▪ Para facilitar o depósito de mochilas e distintas pertenzas que traia o alumnado
establecerase unha zona individual para cada alumnos/as cunha separación de 1
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metro das zonas contiguas. Estableceremos dúas zonas distintas para facilitar a
utilización de posibles espazos. En vermello no plano.
▪ Estableceranse unhas zonas de práctica individual numeradas. Estas serán ocupadas
polo alumnado coincidindo co seu número de listaxe. Estas zonas estarán distanciadas
entre si 3 metros para facilitar a práctica tanto con máscara coma sen ela en función
das intensidades propostas. Estas estarán establecidas en dúas zonas. En verde no
plano
▪ Para aquelas actividades que demanden dunha maior intensidade (carreiras)
estableceranse unha zonas individuais polos laterais cunha separación de tres metros
de distancia. En violeta no mapa.
▪ Para aqueles alumnos/as que o precisen estableceranse zonas libres ou de descanso
do uso da máscara. Estas serán prioritariamente ao aire libre e o alumno deberá de
gardar unha distancia social de 4-5 metros. Se por condicións climatolóxicas ou de uso
destas áreas, isto non fora posible, empregaranse as zonas de “traballo individual de
reserva” para este fin. Se fose preciso zonas verdes non utilizadas para a clase no
mapa.
Ximnasio:
▪ Puntualmente poderase empregar o uso do ximnasio, se ben este estará
desaconsellado polas súas reducidas dimensións.
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•

Materiais:
o O alumnado terá prohibida a entrada dos almacéns onde se garde material. Só poderán
acceder a el coa autorización do profesor e baixo a supervisión deste.
o En vista da actual situación trataremos de empregar o mínimo material posible. Tratando que
este sexa de uso individual e non compartido dentro da mesmo grupo aula. Se a situación
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o
o
o
o

mellora e o risco baixa podemos considerar o uso do material compartido dentro da mesma
aula sendo este na menor cantidade posible.
Priorizaremos o uso de aqueles materiais nos que a súa desinfección sexa máis doada.
Unha vez finalizada a clase o cada alumno/a limpará o material utilizado cunha disolución 1:50
de lixivia en auga.
Emprego de chifre hixiénico para evitar o contacto da boca sobre o artefacto e máis soprar.
Dotación de “Material COVID-19” da aula de Educación Física:
▪ Dispensador de xel hidroalcohólico.
▪ Dispensador de papel individual (Non rolo).
▪ Máscaras de reposto.
▪ 30 Pistolas de desinfectante multiusos con unha disolución de auga e lixivia nunha
proporción 50:1.
▪ Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionadas por pedal.

4.- Aspectos organizativos e metodolóxicos:
•

Organización da clase:
o Nada máis chegar á instalación cada alumno/a ocupará o lugar que lle corresponda para
realizar a práctica por orde de listaxe.
o Para deixar o material propio do alumno/a e a súa recollida estableceranse dúas quendas. Na
primeira serán os número pares os que se dirixan ás zonas de recepción. Unha vez todos estes
depositaran as súas pertenzas e volveran as súas zonas será a quenda dos impares.
o De volta ao seu posto estenderá a súa esterilla, se fose necesario, e limpará as máns co xel
hidroalcohólico.
o O alumnado a non ser que llo indique o profesor estará sempre coa máscara posta.
o Naquelas tarefas nas que a intensidade sexa alta, o profesor procederá a situar ao alumnado
para logo pedirlle que retiren as máscaras. A máscara será gardada nun estoxo para este fin.
o Existirán zonas “libres de máscara” onde o alumnado poderá acudir se necesita “descansar”
do uso da máscara, previa petición ao seu profesor/a.
o Se algún alumno/a ten excepción ou recomendación médica de non usar máscara deberá
informar ao profesor/a previamente desta circunstancia.
o O alumnado diagnosticado de asma e que teña receitado o uso de broncodilatadores terá que
traelos a clase sempre que teña Educación Física. O uso de máscara, pese a ter a posibilidade
de non levala, será moi recomendado.
o A entrega de traballos ou a realización de exames teóricos será, preferiblemente, de xeito
telemático.
o Cando os dous profesores de Educación Física coinciden no mesmo espazo, traballaremos en
zonas diferenciadas o máis separados posible.
o O alumno/a que se atope “lesionado” permanecerá na súa zona de “deposito de material”
onde se lle facilitará unha cadeira de pa para que poda cubrir a ficha de sesión.

•

Consideracións metodolóxicas:
o Nas primeiras sesións do curso impartirase unha sesión sobre actividade física e COVID-19 coa
finalidade de que o alumnado coñeza os riscos de contaxio e estratexias para evitar este
durante a práctica deportiva e na clase de Educación Física.
o Adaptación das actividades curriculares tendo en conta os principios básicos de prevención.
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o
o
o
o

o

o

As actividades propostas serán preferentemente de carácter individual e evitando o contacto
físico.
Se as condición así o permiten estableceremos actividades en parellas estables, grupos
reducidos e estables…
Programaremos cara ao final do curso os contidos relacionados cos xogos e deportes
colectivos priorizando aqueles de cancha dividida.
Non renunciaremos ao emprego de material, se ben procuraremos que este se faga dun xeito
racional e cando sexa estritamente necesario para acadar os obxectivos curriculares. Este será
desinfectado ao inicio e ao final da sesión.
Nas actividades onde se empregue a carreira trataremos de evitar que estas sexan en liña e a
pouca distancia de uns a outros, priorizando que se corra en paralelo cunha separación de 23 metros.
Teremos en consideración o emprego dun espazo para o descanso da máscara gardando as
medidas de prevención necesaria.

Material de consulta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Protocolo COVID-19 Xunta de Galicia
Recomendacións COLEF para unha EF segura na "nova normalidade".
Documento de apoio ao profesorado para evitar a propagación do COVID-19
Recomendacións sobre limpeza de espazos e superficies
Recomendacións para realizar actividade física en tempos de COVID-19 da Universidade de Málaga.
Protocolo para instalaciones acuáticas en el contexto COVID-19
Proposta de medidas hixiénico sanitarias para a reapertura e funcionamento de centros deportivos e
ximnasios
Infografías recomendación en tempos de COVID-19 (AFES)
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