
 

Contacto equipo COVID-19: 988391248 ou equipocovid@iesocouto.coml 

Documento COVID para o profesorado 2021-22 

Os contidos que se expoñen a continuación escolman e actualizan os puntos referidos ao 

profesorado da última versión (06/07/2021) do documento Protocolo de adaptación 

ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o 

curso 2021-2022. Resaltamos en negra os cambios con respecto ás recomendacións 

do curso pasado. O documento completo pode consultarse no web do IES O Couto.   

 

● Para limitar o número de persoas presentes nun espazo simultaneamente, evitaranse 

as asembleas ou reunións presenciais e procurarase realizalas de forma telemática. 

Os centros educativos promoverán que as reunións de coordinación e aquelas outras 

actividades non lectivas se realicen de forma telemática.  

● Desaparece o centro  de saúde de referencia para o instituto. 

● O persoal docente deberá realizar unha auto enquisa de síntomas para comprobar, en 

caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles coa covid. Se aparecesen 

síntomas compatibles coa covid, o profesorado non acudirá ao centro e informará ao 

equipo covid do IES O Couto. Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo 

domiciliario, porase en contacto co seu centro de saúde ou, de ser o caso, cos 

facultativos da mutua, que serán os que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a 

realización dun test diagnóstico ou proba PCR. O illamento manterase ata coñecer o 

resultado da proba.  

● 2.2. Para o profesorado titor: As ausencias do alumnado derivadas por covid terán a 

consideración de xustificadas a efectos do protocolo de prevención do absentismo 

escolar. Para a súa xustificación abonda co papel asinado polos pais.   

● 3.2. O uso da máscara é obrigatorio durante toda a xornada lectiva en todos os 

espazos do centro educativo aínda que se cumpra coa distancia de seguridade.  

● 3.3. A distancia entre os postos escolares muda de 1,5 m para 1,20 m. No 

resto dos casos, e de forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de polo 

menos 1,5 m nas interaccións entre as persoas no centro educativo.  

● 3.4. Nos primeiros días de curso porase especial atención en verificar a hixiene de 

mans do alumnado. A comprobación realizarase mediante verificación visual do seu 

correcto cumprimento e, unha vez sentados na aula, mediante a formulación de 

preguntas.  



 

● 3.5. Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que supoñan a mestura do 

alumnado de diferentes clases, aquelas en que non se poida manter as distancia 

mínima interpersoal así como as que esixan unha especial proximidade. 

● 3.7. As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da 

iluminación, os proxectores e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente 

usadas polo profesorado coas medidas de seguridade e hixiene que procedan.  

● 4.2. Deben de 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 condicións meteorolóxicas e do edificio o 

permitan, manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible. As portas das aulas 

deberán permanecer sempre abertas, especialmente de as ventás se atoparen 

pechadas. As ventás dos corredores deberán permanecer abertas para facilitar a 

ventilación.  

● 4.3. Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos 

de xeito consecutivo (orientador, profesor especialista…) ventilarase a aula ou sala 

logo de cada sesión. O tempo de ventilación muda de 15 min para 5 min.  

● 11.4. Con carácter xeral, e 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 educativo. (engadido setembro 

2021) 

● 11.7. Na entrada e saída da aula e nos movementos de retorno dos recreos o 

profesorado velará pola orde dos movementos e fluxos do alumnado.  

● 11.9. O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída velará 

porque o alumnado deixe recollido o material. Velará tamén que o alumnado saia 

ordenadamente e respectando a distancia de seguridade no horario e na orde 

establecida pola dirección do centro.  

● 12.4. Os Consellos Escolares celebraranse preferentemente de xeito telemático. 

(engadido setembro 2021) 

● 12.5. Nas reunións de titoría e do departamento de orientación priorizarase a 

comunicación por teléfono ou vídeo chamada. 

● 15. 3. Evitarase o desprazamento do alumnado na aula, aínda que si poderán realizar 

pequenos estiramentos que non impliquen moverse do posto escolar.  

● 16.3. De acordo coa metodoloxía de cada materia, o material que sexa compartido 

debe ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. Onde a 

materia o permita substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con 

medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material.  



 

● 16.4. En cada materia adoptarase a metodoloxía da aula que evite a formación de 

grupos e minimice o contacto con materiais. En todo caso evitarase que o alumnado 

estea encarado a unha distancia inferior a 1,2 m (a distancia muda de 1,5 m a 1,2 

m). Cando se utilicen instrumentos de vento (especialmente no caso de frauta) nas 

clases de música ou nos exercicios de canto a distancia interpersoal elevarase a 3 m.  

● 16.5. No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que 

se realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 m e que o uso da máscara 

resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. Na medida do posible minimizarase o 

uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e procurarase a súa 

limpeza e desinfección despois do seu uso e a hixiene de mans. Coidarase 

especialmente o uso da máscara nos ximnasios ou polideportivos pechados con 

ventilación reducida.  

● 17.2. En caso de ter que acudir a outra aula, se ao chegar a aula estivese ocupada, 

agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de entrar. Entrarase 

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

tempo de espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas 

e cadeiras.  

● 18. Biblioteca. A diferenza do que se indicaba no curso 2020-2021, o préstamo de 

libros ou outro 

● 19.2. Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de 

garda vixiando que só entre unha persoa de cada vez e garantindo que se cumpre a 

distancia de seguridade no proceso de entrada e saída.  

● 23. Medidas específicas para laboratorios e talleres. 23.1 Ao inicio da actividade hai 

que informar o alumnado das medidas e recomendacións que hai que respectar. No 

seu caso, disporanse no espazo carteis informativos; 23.2. Estableceranse as medidas 

axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida desenvolver as 

actividades; 23.3. Os equipos de protección individual (EPI) que non sexan propios 

do alumnado deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso. Engadiranse, 

ademais, outros equipos de protección axeitados en cada caso e favorecerase cando 

sexa posible o uso de materiais desbotables. 23. 4. O emprego de ferramentas e 

equipos de traballo planificarase de xeito que a realización da práctica supoña a 

mínima manipulación posible. En todo caso, deberán ser hixienizados depois de cada 

actividade para o seu uso polo seguinte grupo ou alumno. 

● 26.1. 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. 

● 26.2. 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. 

● 26.3. 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. 

● 26.4. 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. 

● 26.5. O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas de profesores e 

departamentos que permita cumprir a distancia de seguridade de 1,5 metros, 

marcando os espazos susceptibles de utilización 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 ou maquinas expendedoras. 

● 26.6. Na realización de reunións de titorías e do departamento de orientación 

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. 

● 29.6. Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o alumnado 

coñece o funcionamento do seu curso e a metodoloxía que seguirá no caso de ter que 

realizar o ensino a distancia, e dedicará o tempo que precise para afianzar as 

destrezas do alumnado no uso do seu curso virtual.  

● 29.7. A aula virtual, os cursos e os usuarios (profesorado e alumnado) terán que estar 

plenamente operativos e funcionando ao finalizar o mes de setembro. No curso 2021-

2022 todo o profesorado e alumnado do IES O Couto dispón dun correo electrónico 

“corporativo” coa terminación <@iesocouto.com> que será o que se empregue de 

regra para a comunicación académica dentro da nosa comunidade educativa.  

● 30.1. As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá 

no caso do ensino a distancia.  


