
 

ANEXO V: MODELO DE DOCUMENTO  
“PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19  

NO CURSO 2020/21” 
Versión 17/10/2020 

1. Datos do centro 

Código Denominación 

15022620 IES de Curtis 

Enderezo Código Postal 

Rúa Xermán de Castro s/n 15310 

Concello  Provincia 

Curtis A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

881880620 ies.curtis@edu.xunta.gal 

Sitio web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iescurtis/ 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS 
 
2.- Membros do Equipo COVID-19 
 

Coordinador Ángel J. Laxe García Director 881880620 

Profesora ESO Ana Acosta Puente Profesora 

Profesora FP Marta Iglesias López Profesora 

Suplente ESO Sonia Torreiro Rodríguez Profesora 

Suplente FP Carmen Fernández Castro Profesora 

 
Correo electrónico: grupocovid.curtis@gmail.com 
 
 
 
3.- Centro de saúde de referencia 
 

Centro Centro de saúde de Curtis 

Dirección Rúa Ambulatorio, 4          15310 Curtis 

Teléfono 981786261 

Doutor Francisco Lueiro García 

Enfermeira Ángeles Lagares Abella 
 
 
 
4.- Espazo de illamento 
 
O espazo de illamento ou aula COVID é a aula 202.1. Trátase dunha aula situada no                
segundo andar nunha esquina a carón da saída de emerxencia. Dispón de dúas fiestras que               
lle permiten unha ventilación óptima e está prevista de todos os elementos desinfectantes             
estipulados, así como dunha papeleira de abertura con pedal. 
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5.- Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa 
* O normal é que os seguintes datos varíen ao longo do curso, nunca de forma                
extraordinaria. 
** Non se contabiliza o alumnado que non recibe clase presencial e que soamente está               
matriculado para facer as prácticas dos distintos ciclos 
 
 

1º Ensino Secundario Obrigatorio 34 

2º Ensino Secundario Obrigatorio 24 

3º Ensino Secundario Obrigatorio 32 

4º Ensino Secundario Obrigatorio 28 

1º Bacharelato 29 

2º Bacharelato 30 

1º FP Básica Mantemento Vehículos 4 

2º FP Básica Mantemento Vehículos 8 

1º CM Sistemas Microinformáticos e Redes 12 

2º CM Sistemas Microinformáticos e Redes 9 

1º CM Electromecánica de Vehículos Automóbiles 14 

2º CM Electromecánica de Vehículos Automóbiles 11 
 
 
 
6.- Cadro de persoal do centro educativo 
 
 

Profesorado de Ensino Secundario 38 

Profesorado Técnico de Formación Profesional 8 

Profesorado de Ensino Primario 1 

Persoal non docente - Administración 1 

Persoal non docente - Conserxería 2 

Persoal non docente - Limpeza 5 
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7.- Determinación dos grupos estables de convivencia 
 
ESO e Bacharelato 
 

Grupo 1º ESO A Aula 109 

Nº alumnos/as 17 Nº Profesores/as 11 

Grupo 1º ESO B Aula 111 

Nº alumnos/as 17 Nº Profesores/as 10 

Grupo 2º ESO A Aula 103 

Nº alumnos/as 12 Nº Profesores/as 12 

Grupo 2º ESO B Aula 105 

Nº alumnos/as 12 Nº Profesores/as 13 

Grupo 3º ESO A Aula 114 

Nº alumnos/as 16 Nº Profesores/as 13 

Grupo 3º ESO B Aula 116 

Nº alumnos/as 16 Nº Profesores/as 16 

Grupo 4º ESO A Aula 203 

Nº alumnos/as 16 Nº Profesores/as 17 

Grupo 4º ESO B Aula 205 

Nº alumnos/as 12 Nº Profesores/as 13 

Grupo 1º Bacharelato A Aula 212 

Nº alumnos/as 15 Nº Profesores/as 13 

Grupo 1º Bacharelato B Aula 204 

Nº alumnos/as 14 Nº Profesores/as 18 

Grupo 2º Bacharelato A Aula 210 

Nº alumnos/as 15 Nº Profesores/as 14 

Grupo 2º Bacharelato B Aula 110_XH 

Nº alumnos/as 15 Nº Profesores/as 20 
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Ciclos Formativos 
 

Grupo 1º FPBás MAVE Aula 215.1 

Nº alumnos/as 4 Nº Profesores/as 6 

Grupo 2º FPBás MAVE Aula 213 

Nº alumnos/as 8 Nº Profesores/as 6 

Grupo 1º CM INF Aula 216 

Nº alumnos/as 12 Nº Profesores/as 4 

Grupo 2º CM INF Aula 219 

Nº alumnos/as 9 Nº Profesores/as 4 

Grupo 1º CM ELVE Aula Aut_1 

Nº alumnos/as 14 Nº Profesores/as 6 

Grupo 2º CM ELVE Aula Aut_2 

Nº alumnos/as 11 Nº Profesores/as 4 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE AULAS 
 

- Edificio principal 
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- Taller de automoción: 

 
- Taller de FP Básica: 
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- Edificio novo: 
 

 

 
 
 
  

8 



 
 
8.- Medidas específicas para os grupos estables de convivencia 
 

- Desaparece a aula-materia de Xeografía e Historia para converterse en aula           
ordinaria dun dos grupos de 2º de Bacharelato. 

- Unicamente se manteñen como aulas non ordinarias os laboratorios, os talleres, o            
ximnasio e as aulas de informática, plástica e música.  

- Mantense a aula-materia de latín debido á baixa matrícula nas materias e á             
condición de optativas de todas elas. 

- As materias de Educación plástica, visual e audiovisual de 1º e 3º de ESO              
impártense en dúas sesións continuas, para así facilitar o labor de desinfeción nos             
recreos. Ocorre o mesmo con Tecnoloxías da información e comunicación I, de 1º de              
Bacharelato. 

- O horario dos ciclos formativos de formación profesional modifícase de luns a venres             
pola mañá, co fin de minimizar o contacto entre o alumnado de ESO e Bacharelato               
co alumnado de Formación Profesional. Esta medida busca que, no caso extremo            
dun posible confinamento total de ESO e Bacharelato, a formación presencial           
continúe para os ciclos formativos e, do mesmo xeito, en caso contrario. 
 

ESO e Bacharelato  Ciclo formativos 

1ª 8:30 - 9:20 1ª 8:30 - 9:20 

2ª 9:20 - 10:10 2ª 9:20 - 10:10 

Lecer 10:10 - 10:30 3ª 10:10 - 11:00 

3ª 10:30 - 11:20 Lecer 11:00 - 11:30 

4ª 11:20 - 12:10 4ª 11:30 - 12:20 

Lecer 12:10 - 12:30 5ª 12:20 - 13:10 

5ª 12:30 - 13:20 6ª  13:10 - 14:00 

6ª 13:20 - 14:10  
 

 
 
 
9.- Canle de comunicación  
 

- A conta de correo eléctronico que atende a todas as posibles novidades respecto á              
situación actual é: grupocovid.curtis@gmail.com 

- Dado que somos un centro pequeno, centralízase a atención na conserxería, onde            
se recollen as ausencias tanto do profesorado como do alumnado. 

- A aplicación educovid conta co teléfono móbil do director do centro para cando o              
precise. 
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10.- Rexistro de ausencias 
 

- O profesorado e persoal non docente comunicaranlles inmediatamente a súa          
ausencia, se é debida a síntomas compatibles coa COVID-19 ao equipo covid e             
máis á Xefatura de Estudos. A ausencia do profesorado rexistrarase no libro de             
gardas, e a do persoal non docente na aplicación XADE. 

- No caso de detectaren as familias sintomatoloxía compatible nun alumno ou nunha            
alumna, este ou esta non acudirá ao centro. A familia contactará inmediatamente co             
seu centro de saúde, así como co equipo covid. Para a xustificación da ausencia non               
será necesario ningún xustificante médico, unicamente será necesario o         
comprobante das familias. As ausencias derivadas desta causa terán a          
consideración de faltas xustificadas para os efectos de protocolo de prevención de            
absentismo escolar. 

 
11.- Comunicación de incidencias 
 

- O director é a persoa encargada de manter a comunicación cos diferentes órganos             
da Consellería de Educación, e, de ser o caso, da Consellería de Sanidade, do              
Sergas ou co Grupo de Coordinación de Seguimento da Pandemia. É o seu labor              
realizar as comunicacións pertinentes ao persoal do centro, ás familias e ao            
alumnado. No caso de baixa ou ausencia, serán as persoas responsables do Equipo             
COVID as que establecerán estas comunicacións. 

- En caso de aparecer no centro un alumno ou unha alumna con sintomatoloxía             
compatible, será levado ou levada á aula COVID e informaráse á familia. Esta será              
quen contacte co seu centro de saúde para realizarlle a avaliación correspondente. 

- A familia dun alumno/a con sospeita de contaxio deberá solicitar telefonicamente           
unha consulta pediátrica para que se avalíe a necesidade de solicitude dunha proba             
diagnóstica. 

- Tras a aparición dun caso confirmado da COVID-19 seguiranse as instrucións da            
autoridade sanitaria. 

- No caso dun posible positivo, introduciranse na aplicación EduCOVID os datos dos            
contactos máis estreitos dos posibles casos confirmados. Esta información será          
accesible para que o centro de seguimento de contactos (CSC) alerte da existencia             
de casos positivos confirmados no instituto. 

- Esta ferramenta informática subministrará a seguinte información, de xeito seguro e           
respectando a normativa de protección de datos: 

- No caso de comunicación ao instituto, por parte do seu persoal ou do seu              
alumnado, da aparición dun caso confirmado, o equipo COVID incluirá a           
información dos contactos estreitos da persoa afectada: o alumnado que se           
senta a menos de 2 metros deste, o profesorado que imparte clase, os/as             
compañeiros/as que comparten transporte escolar e toda aquela información         
que se considere pertinente sobre outros posibles contactos. 

- No caso de que o CSC teña a confirmación dun caso positivo no instituto,              
incluirá a información na aplicación informática que soamente será visible          
para o equipo COVID. 
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- A lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento o            

interese xeral na protección da saúde, polo que os datos do alumnado            
subministrados co consentimento dos seus representantes, que obra nas         
bases de datos da Consellería de Educación, poderán ser subministrados á           
autoridade sanitaria en cumprimento co deber de colaboración. 

- O equipo COVID ten a obriga de segredo profesional sobre os datos dos cales teña               
coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo. 
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MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
12.- Situación xeral dos pupitres 
 

- De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros            
nas interaccións entre as persoas do instituto. 

- A distancia que se manterá entre os postos escolares, medida desde o centro das              
cadeiras, é como mínimo de 1,5 metros. Esta distancia cúmprese en todas as aulas. 

- Nas aulas onde hai mesas corridas, establécense postos que permiten manter esta            
distancia. 

- Todos os postos escolares están orientados na mesma dirección. 
- A distribución tipo da aula é a seguinte: 

 

 
 
13.- Aulas extraordinarias 
 

Non hai problemas nas aulas ordinarias, polo que non é necesario habilitar novos             
espazos para impartir docencia. Unicamente deixa de ser aula-materia a aula 110, de             
Xeografía e Historia, mentres non se supere a situación actual. Unha vez superada, volverá              
a ser aula-materia da devandita materia. 
 
14.- Espazos de PT, Departamento de Orientación e aulas especiais. Modelo           
cuestionario de avaliación 
 

- A capacidade máxima do Departamento de Orientación é de seis persoas. 
- Realizarase unha limpeza periódica dos equipos de traballo comúns co material           

acordado cos responsables en cada caso. 
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- Evitarase compartir material. No caso de ser necesario compartilo, será          

imprecindible limpalo antes e despois do seu uso. 
- Manteranse os espazos ben ventilados, adecuándose ás condicións metereolóxicas.  
- A visita do alumnado ao despacho farase sempre tendo en conta as distancias de              

seguridade. 
- A atención ás familias farase preferiblemente por medios telemáticos. 
- Para o cuestionario de avaliación empregarase o Anexo IX do “Protocolo de            

adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de            
Galicia para o curso 2020-21”. 

- Actuacións nas aulas específicas: 
- Aula PT (108): A docente encárgase de ter ventilada a aula. Cada alumno ou              

alumna utilizará a mesma cadeira e o mesmo pupitre ao longo do curso, as              
condicións permiten que non teñan que compartir a mesma mesa. 

- Aulas de Plástica: Establécense sesións de 2 horas continuas en EPVA de 1º             
e 3º de ESO, co obxectivo de poder limpalas nos recreos. 

- Talleres, laboratorios, aula de música: Na elaboración dos horarios do centro           
procurouse, na medida do posible, que non houbera dúas sesións continuas           
de distintos grupos para poder limpar a aula entre sesión e sesión. Aquelas             
materias con moi pouco alumnado permiten que estes estean sentados en           
cadeiras distintas, de tal xeito que non sexa necesario limpar esa mesa entre             
clase e clase.  

- En materias como Física, Química, Bioloxía e Anatomía Aplicada utilízanse          
desdobres co profesorado do Departamento para poder levar a unha parte do            
grupo en cada sesión. 

 
15.- Titorías coas familias 
 

- As comunicacións de titorías realizaranse preferiblemente mediante o teléfono ou          
videochamada, en citas concertadas previamente nas horas de titoría. 

- En casos excepcionais, estas xuntanzas poderán efectuarse fisicamente, nunha aula          
ventilada, no patio cuberto ou en calquera espazo que cumpra as condicións de             
prevención necesarias e que o titor ou titora considere oportuno. Na medida do             
posible, estas xuntanzas faranse de xeito que se evite contacto co alumnado ou o              
persoal do centro. 

 
16.- Canles de información coas familias e persoas alleas ao instituto 
 

- As comunicacións con provedores realizaranse preferiblemente de xeito non         
presencial mediante teléfono en citas establecidas previamente, ou a través do           
correo electrónico. 

- Unicamente en situacións extraordinarias poderá manterse unha xuntanza        
presencial, nun espazo ventilado e, de ser necesarios, con obstáculos físicos que            
garantan a distancia de seguridade. 

- A información ás familias canalizarase a través das titorías (punto 15),           
telefonicamente e mediante a páxina web do centro, ademais da mensaxería de            
ABALAR MÓBIL. 
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17.- Uso de máscara no instituto 
 

- Todo o alumnado e o persoal do centro ten a obriga de usar máscaras no interior do                 
recinto escolar do instituto. Soamente se pode sacar para comer ou beber e, unha              
vez que se remate de comer ou beber, é obrigatorio poñer a máscara de inmediato. 

- A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada cun informe pediátrico ou             
de persoal facultativo da persoa obrigada. Informarase ás autoridades sanitarias          
para tomar as medidas oportunas. 

- É obrigatorio para o alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como             
un estoxo específico para gardala en caso necesario. 

 
18.- Información e distribución do plan entre a comunidade educativa 
 

- A canle de difusión das normas do centro e dos distintos plans ou actuacións de               
cara ás familias e ao persoal externo ao centro é a páxina web: 

 http://www.edu.xunta.gal/centros/iescurtis/ 
- A canle de difusión da información ao persoal docente respecto ás actuacións que             

se levan a cabo é o correo institucional, tanto do centro como dos membros do               
equipo directivo. 

- Uso de cartaces no instituto nas zonas con medidas concretas (baños, portas, etc.). 
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MEDIDAS DE LIMPEZA 
 
19.- Asignación de tarefas de limpeza. Espazos e mobiliario a limpar de xeito             
frecuente 
 

- Baños (limpeza e desinfección de pezas, portas, tiradores e vasorias de baño.            
Reposición de papel, xel das mans, hidroxel e desinfectante) 

- Corredores, aulas, talleres, pasamáns, pomos das portas. Especial atención ás          
aulas de uso común (laboratorios, aula TICs, ximnasio, etc.) que se limpan logo da              
saída de cada grupo. 

- Reposición de bobinas de papel, xel de mans, hidroxel e líquido desinfectante. 
 
20.- Distribución horaria do persoal de limpeza 
 

- 1 persoa de 9:15 a 13:00 horas de luns a venres. 
- 1 persoa de 7:00 a 14:30 horas de luns a venres. 
- 2 persoas de 14:00 a 21:30 horas de luns a venres. 

 
21.- Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza 
 

- Luvas, máscaras, pantallas faciais, panos desbotables, bobinas de papel, carro de           
limpeza, mopas, fregonas de microfibras, viricidas, desinfectantes, desincrustantes,        
lixivia. 

 
22.- Cadro de control de limpeza dos aseos 
 

- Follas nos aseos para rexistrar data e horas de limpeza. 
 

23.- Checklist para anotar as ventilacións das aulas 
 

- Fichas para rexistrar ventilación nas aulas (colaboran alumnado e profesorado) e           
limpeza e desinfección (persoal de limpeza). 

 
24.- Espazos para a xestión de residuos 
 

- En todos os espazos docentes e departamentos instaláronse papeleiras abertas e           
cubos con tapa e pedal. Do mesmo xeito, nos corredores hai instalados caldeiros             
con tapa e pedal. 

- Disponse de dous contenedores para aceites domésticos. 
- No taller de automoción hai contedores para aceite de automoción usado e outros             

materiais a reciclar que se orixinan nesa ensinanza. 
- Disponse dun rocho baixo as escaleiras de entrada para almacenar material           

(cartuchos, tintas ou tóneres, material informático non reparable, mobiliario         
inservible, etc.) para envialo ao punto limpo. 
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MATERIAL DE PROTECCIÓN 
 
25.- Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 
 

- Contabilízanse de xeito separado as mercas de material relacionado coa COVID-19. 
- En conserxería hai un rexistro de entrega de máscaras.  

 
26.- Sistema de compras do material de protección 
 

- Logo de comparar orzamentos solicitados ou facer consultas de ofertas faise a            
compra ao vendedor máis ventaxoso. Non hai un contrato de subministración           
regular, faise a comparativa de prezos e merca para cada momento concreto            
segunda as necesidades detectadas. 

 
27.- Distribución, entrega e reposición do material 
 

- O provedor entrega os produtos por medios propios ou empresa de transporte. No             
centro hai un espazo para almacenar o material de limpeza e o persoal de limpeza               
encárgase de distribuílo e da reposición nas aulas, departamentos, aseos,          
despachos e corredores. 
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XESTIÓN DOS GROMOS 
 
28.- Medidas 
 

- Non asistirán ao centro os membros da comunidade educativa que teñan síntomas            
compatibles coa COVID-19, ou que se atopen en situación de 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. 

- Non acudirán ao centro os membros da comunidade educativa á espera de            
diagnóstico dunha proba PCD por sospeita clínica. 
 

- Diante dun suposto no que un alumno ou unha alumna da que se sospeita que               
comeza a desenvolver síntomas compatibles coa COVID-19: 

- Un membro do equipo COVID acompañará a este ou a esta á aula covid,              
onde permanecerá illado/a. 

- Informarase á familia para que o recollan e se poñan en contacto co seu              
centro de saúde. 

- Diante dun suposto no que un traballador ou unha traballadora do centro presente             
síntomas compatibles coa COVID-19, deberá abandonar o centro inmediatamente e          
poñerse en contacto telefónico co seu centro de saúde. 
 

- No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro             
educativo, tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, o coordinador            
do equipo covid (o director) incluirá na aplicación informática a información prevista            
do/a eventual afectado/a; os/as que teñan a consideración de contactos estreitos, os            
dos/as compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen poida            
ser unha persoa próxima vencellada ao centro educativo. A aplicación xerará unha            
alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC), quen se encargará da            
vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Cando o fluxo de           
información proceda da autoridade sanitaria incorporarase a mesma información. 
 

- Tras a aparición dun caso confirmado da COVID-19, seguiranse as instrucións da            
Autoridade Sanitaria. 

 
- Escenarios nos supostos dos gromos: 

 
- A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordear a            

corentena dun grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o           
peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do instituto na súa             
totalidade, de conformidade co previsto na Guía de actuación ante la           
aparición de casos de COVID-19 en centros educativos e mais no Protocolo            
de actuación da Consellería de Sanidade en materia de Saúde Pública en            
relación con illamentos e corentenas para a prevención e control da infección            
por SARS-Co-V-2 (DOG do 20 de agosto de 2020), cos seguintes supostos: 

-  
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- Os contactos serán determinados pola autoridade sanitaria segundo        
os protocolos vixentes en cada momento. 

- Os contactos estreitos da persoa cun diagnóstico confirmado (cunha         
obriga de illamento durante 10 días) deberán entrar en corentena nos           
seus domicilios e suspenderán a docencia presencial por un período          
de 14 días. 

- O restante alumnado da aula que non teña a consideración de           
contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial na aula. 

- Aos contactos estreitos realizaráselle unha proba de COVID-19 nun         
prazo non superior a 48 horas para identificar as persoas que teñan            
unha posible infección por COVID-19. 

- En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de             
persoas e niveis educativos afectados, a autoridade sanitaria poderá acordar          
a corentena da totalidade das persoas que conforman unha aula, das que            
conforman un nivel educativo completo onde xurdise o gromo ou da           
totalidade das persoas que integran o instituto. A medida será proposta pola            
autoridade sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e Seguimento da          
Pandemia. 

- A aparición dun contacto sospeitoso con posterior confirmación é un suposto           
de declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a           
obriga de entrada en illamento de polo menos 10 días no caso da persoa              
enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas as persoas que teñan               
en consideración de contacto estreito en conformidade coas indicacións das          
autoridades sanitarias. 

- Cando se suspenda a actividade lectiva presencial, aplicaranse as normas          
previstas no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 relativas ao           
ensino a distancia. 

- Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, un            
nivel educativo ou o instituto, realizarase un proceso de retorno á actividade            
educativa ordinaria presencial. O Grupo de Coordinación e Seguimento da          
Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno e as              
medidas específicas que sexa preciso adoptar, e comunicarallo ao centro. 

 
29.- Responsable das comunicacións das incidencias ás autoridades sanitaria e          
educativa 
 

- En primeira instancia, o director do centro: Ángel J. Laxe García. De non ser posible,               
calquera membro do equipo covid. 
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XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 
 
30.- Procedemento de solicitudes 
 

- De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado español, as           
persoas vulnerables á COVID-19 traballarán, sempre que a súa condición clínica           
estea controlada e o permita, mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. 

- O Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de persoal             
traballador especialmente sensible á infección e emitir un informe sobre as medidas            
de prevención, adaptación e protección necesarias. 

- O profesorado que queira solicitar o recoñecemento da súa vulnerabilidade deberá           
entregarlle á Dirección do centro, debidamente cuberto e asinado, o anexo III do             
protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros non universitarios de            
Galicia para o curso 2020/21. 

- A Dirección, logo de cubrir o anexo IV do devandito protocolo, enviaralle a solicitude              
á Xefatura Territorial da Coruña, solicitando, de ser o caso, persoa substituta. 
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MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 
 
31.- Entradas e saídas 
 

- Existen cinco accesos ao centro, e saídas do mesmo, diferenciados:  
- A entrada principal para o alumnado de 1º e 2º de ESO.  
- A entrada a carón do despacho de secretaría para o alumnado de 3º de ESO,               

de FP Básica e do ciclo medio de Sistemas Microinformáticos e Redes. 
- A entrada polo patio cuberto para o alumnado de 4º de ESO e Bacharelato. 
- Dúas entradas directas para os alumnos do ciclo medio de Electromecánica           

de vehículos automóbiles: 
- Taller de automoción. 
- Entrada única do edificio novo. 

 
32.- Portas de entrada e saída e circulacións no instituto 
 

- Nos seguintes planos detállanse os accesos descritos no apartado anterior. A           
circulación no interior do centro será a que indican as frechas dispostas no chan dos               
distintos andares. 
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33.- Carteis e sinais 
 

- O centro dispón de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e           
zonas de lecer que advirten sobre o respecto da distancia de seguridade,            
sintomatoloxía do COVID-19 e medidas de hixiene social e individual. Nas zonas de             
atención ao público están sinalizadas as distancias de seguridade.  

- Nos corredores están sinalizados os itinerarios de entrada e saída con frechas            
personalizadas. 

- Nas entradas das aulas e dos aseos refórzase a información sobre a hixiene             
individual e as condicións de uso. 

- Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios ou              
materiais non relacionados directamente coa docencia nas paredes dos corredores e           
nas aulas. 

 
34.- Entrada e saída do alumnado transportado 
 

- O alumnado accede inmediatamente, segundo o itinerario establecido, ás aulas          
unha vez abandona o autocar. 

- O alumnado transportado de ESO e Bacharelato accede ao seu autocar tras            
abandonar o centro seguindo o itinerario que lle corresponde.  

- O alumnado transportado de Ciclos Formativos remata as clases 10 minutos antes            
que o resto. Do mesmo modo, debe acceder ao autocar unha vez rematado o              
período lectivo e agardar alí polo resto dos/as pasaxeiros/as. 
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35.- Profesorado encargado da vixilancia 
 

- Hai dous profesores de garda para as entradas cada día (un deles membro do              
equipo directivo). 

- Dous profesores e un terceiro de convivencia no tempo de lecer de ESO e              
Bacharelato, e un profesor no tempo de lecer dos ciclos formativos de Formación             
Profesional. 
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MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E COA ANPA 
 
36.- Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada 
 

- O centro non dispón deste programa. As portas están abertas desde as 8:15 e o               
alumnado entra ao centro conforme chega a este. 

 
37.- Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva 
 

- Non hai actividades extraescolares previstas. 
 
38.- Xuntanzas da ANPA e do Consello Escolar 
 

- A ANPA poderá optar, ben por reunións presenciais no salón de actos, respectado a              
súa capacidade máxima, ben por reunións telemáticas. O Concello de Curtis pon á             
nosa disposición unha sala na localidade de Curtis para as posibles reunións cun             
número moi elevado de asistentes. 

- As reunións do Consello Escolar poderanse celebrar telemática ou presencialmente,          
neste último caso no salón de actos do centro. 

 
39.- Titorías e comunicacións coas familias 
 

- As titorías serán de forma non presencial, ben por vía telefónica ou ben por vía               
correo electrónico, sempre que a situación non requira presencialidade. Neste caso,           
manteranse as medidas sanitarias correspondentes: busca dun espazo aireado         
(preferiblemente ao aire libre), uso de máscara e distancia de seguridade mínima de             
1,5 m. 

 
40.- Normas para a realización de eventos 
 

- Os eventos a realizar serán os mínimos posibles. Calquera evento deberá respectar            
o protocolo sanitario vixente no momento da súa celebración. 
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MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 
 
41.- Medidas 
 

- O centro dispón de sete liñas de transporte escolar. O alumnado transportado terá a              
obriga de ir á súa aula, seguindo o itinerario correspondente, unha vez abandone o              
autobús. Queda prohibido permanecer no recinto exterior mentres non chegue a           
hora de entrada. O/a docente de garda comprobará que todo o alumnado accede de              
inmediato ás súas aulas. 

- Cada alumno/a terá asignado un posto fixo no autobús en función da súa parada. No               
interior do vehículo respectarase o protocolo establecido pola propia compañía de           
autocares. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 
 
45.- Aulas especiais 
 
Detállanse a continuación as seguintes medidas específicas para os espazos que se            
indican. A maiores, débense engadir todas as medidas xerais ás que se fai referencia ao               
longo deste documento. 
 
Aulas de Debuxo/Plástica e aula e taller de Tecnoloxía: 
 

- Establécense sesións de 2h continuas para as materias de EPVA de 1º e 3º de ESO,                
onde o alumnado ocupa toda a aula. No recreo procédese á limpeza da aula. 

- Dado que as outras materias que se dan nestas aulas teñen unha matrícula moi              
baixa, estes números permiten que non ocupen os mesmos pupitres naquelas           
sesións continuas. Procédese ao limpado destes espazos no tempo de lecer. 
 

Aulas de informática: 
 

- Mantemento da distancia de seguridade entre postos, todas as mesas están           
orientadas de cara ao encerado. 

- Uso de filme renovable nos teclados. 
 
Ximnasio: 
 

- No punto seguinte detállase o funcionamento. 
 
Laboratorios de Ciencias e Física e Química: 
 

- Aquelas materias cunha matrícula que permitan o mantemento das distancias de           
seguridade e o cumprimento de todas as medidas de hixiene, manterán o uso destes              
espazos sen alteración algunha respecto a outros cursos. 

- Utilízanse desdobramentos para aquelas horas nas que sexa necesario dividir un           
grupo para facer prácticas. 

 
Aula de Música 
 

- As sesións teóricas da materia de Música impártense na aula ordinaria. As sesións             
que precisen desta aula específica están programadas para que teñan un intervalo            
de tempo suficiente entre unhas e outras que permitan a súa limpeza. 

 
46.- Educación Física 
 

- Seguindo as instrucións da Consellería de Educación do 31/08/2020, cando un           
grupo de alumnos/as “deba trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior            
para que finalice a súa clase 5 minutos antes xeito que poda organizar a saída               
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ordenada e paulatina do/a alumno/a. A saída será ordenada e continua, de 1 en 1,               
deixando a distancia de seguridade. Agardarán polo/a profesor/a á entrada na nova            
aula en fila, gardando a distancia de seguridade, evitando a formación de            
aglomeracións do alumnado”. 

- Unha vez o profesor o autorice, entrarán no ximnasio, o alumnado pasará pola             
alfombra de desinfección e secado do calzado, realizará a hixiene de mans, deixará             
o seu kit persoal no lugar habilitado, e sentarase naqueles lugares que terán             
asignados, respectando a distancia de seguridade e facendo uso da máscara. 

- Kit persoal: 2 toallas (toalla para utilizar durante a clase e toalla para aseo despois               
da mesma), camisola limpa e seca, dispositivo específico para gardar a súa máscara             
cando non a estea utilizando e máscara de reposto, auga (non se poderán utilizar as               
billas dos vestiarios para beber directamente delas), etc. 

- Recoméndase que o día que hai EF o alumnado acuda equipado desde casa coa              
roupa deportiva axeitada para así minimizar o uso dos vestiarios (será utilizados ao             
final da sesión para aseo e cambio, para posteriormente ser ventilados ata o final da               
seguinte sesión) 

- Respectarase sempre a distancia de seguridade durante a realizacións das          
actividades. 

- O uso da máscara na clase de EF será obrigatorio a non ser que se realice no                 
exterior, de xeito individual, a máis de dous metros e que o uso da máscara non                
resulte axeitado ou imposible para a práctica, seguindo as instrucións publicadas           
pola Consellería o 31/08/2020. 

- Utilizar os contedores axeitados (protexidos con capa e accionados por pedal) e            
respectar o protocolo de “usar, embolsar, tirar” despois do uso do material hixiénico,             
como máscaras, panos desbotables, etc. 

- Cando se utilice algún tipo de implemente individual (raquetas, sticks…) será           
obrigatoria a limpeza e desinfeción do mesmo, antes e despois da súa utilización             
(proporcionarase ao alumnado o material necesario). Unicamente se tocará o          
material proporcionado polo profesor, este será o único encargado de material o            
resto do material e instalacións. 

- Unha vez terminada a sesión, o alumnado recollerá o seu kit individual e dirixirase              
ordenadamente aos vestiarios (respectando a distancia de seguridade), onde         
procederá a asearse (importante a hixiene de mans) e cambiarse no lugar que terá              
asignado para isto (todo o curso no mesmo). Alí agardará a que o profesor lle mande                
saír (para evitar a aglomeración co alumnado da clase seguinte). 

- A saída será ordenada e continua, de un en un, mantendo a distancia de              
seguridade. 

 
47.- Cambio de aula 
 

- O alumnado realizará o cambio de aula respectando os itinerarios de circulación            
previstos e plasmados no chan dos distintos andares. A saída será ordenada, de un              
en un, deixando a distancia de seguridade de 1,5 metros.  

- Entrarase a cada aula gardando a distancia, evitando que así se formen agrupacións             
de alumnado durante a espera. 
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48.- Biblioteca 
 
Medidas xerais: 
 

- O aforo queda reducido ao 50% dos postos: ofrécense así 20 postos de traballo 2/ou               
lectura, 7 postos informáticos e 3 cadeiras de brazos; en todos eles débese gardar              
con rigor a distancia marcada. Tres postos informáticos e as cadeiras de brazos             
pasan a estar situados na zona de xestión (do outro lado da mampara de cristal). 

- A entrada farase pola porta situada ao lado do expositor de libros asinados e a saída                
farase pola que antes era a porta principal, ao carón da secretaría do IES. Hai               
carteis indicativos en ambas portas. 

- Circularase no sentido indicado, mantendo a distancia de seguridade. No chan hai            
frechas que recordan o sentido de circulación e marcas das separacións mínimas            
entre persoas. 

- As portas quedarán abertas durante os recreos para minimizar os riscos. 
- É obrigatorio o uso de máscara. 
- Soamente se poden usar os postos sinalizados con cor azul nas mesas. Ninguén             

pode sentarse naqueles postos sinalizados cunha cruz vermella. Unha vez sentados           
nos seus asentos, os usuarios non poderán andar entrando e saíndo, nin facer un              
uso compartido dos materiais, nin achegarse aos demais. Soamente poderán          
desprazarse para pedir algún material na mesa de xestión. Terán que facelo de un              
en un e gardando a distancia de seguridade. 

- En cada mesa haberá panos e unha solución desinfectante para que o usuario             
hixienice o seu posto antes de marchar. Ao rematar, deberá desbotar o pano nas              
papeleiras destinadas a ese fin. Do mesmo xeito, esta norma está presente para o              
uso dos postos informáticos. 

 
Medidas específicas relacionadas coa COVID-19 para o servizo de préstamo: 
 

- As revistas pódense pedir en préstamo e poden ser usadas durante o recreo. A              
persoa que colla un exemplar para miralo ou lelo non poderá pasarllo ou compartilo;              
cando acabe de usalo, terá que deixalo na caixa de devolucións, onde quedará ata o               
día seguinte. 

- Non haberá xornais en formato papel, soamente se poderán visualizar en formato            
dixital nos equipos informáticos. 

- O préstamo pode solicitarse de xeito presencial ou a través do correo electrónico             
prestamoscurtisbiblio@gmail.com. No texto do correo o usuario deberá consignar o          
seu nome e apelidos, título do exemplar que quere pedir e nome e apelidos do/a               
autor/a. Ao día seguinte deberá pasar nun dos recreos pola biblioteca para recoller o              
seu pedido. Os libros estarán enriba da mesa de xestión cun possit no que pon o                
nome da persoa que o pediu: pode collelo directamente alí, pois o préstamos xa              
estará consignado no programa previamente. 

- Para devolver os materiais, cómpre depositalos nunha caixa ao carón da mesa de             
xestión, que pon DEVOLUCIÓNS. Quedarán alí sen ser manipulados ata o seguinte            
día, no que o profesor de garda tramitará a devolución e reintegrará os exemplares              
aos andeis correspondentes. 
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49.- Aseos 
 

- Salvo causa xustificada, non está permitido o uso dos aseos (1º e 2º andar) entre               
clases nin durante o desenvolvemento das mesmas. 

- Durante o tempo de lecer e nas entradas e saídas do centro, o aforo permitido nos                
aseos será de dous alumnos en cada un. 

- Haberá profesorado de garda vixiando o aforo e garantindo que se cumpre a             
distancia de seguridade nas ringleiras de entrada e saída aos aseos. O alumnado             
deberá hixienizar as mans á entrada e á saída do mesmo. 
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MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 
 
50.- Horarios e espazos 
 

- Modifícase o horario dos Ciclos Formativos para que teñan o tempo de lecer en              
horario distinto e así minimizar os encontros entre todo o alumnado: 

- Tempo de lecer para ESO e Bacharelato: 
- 1º recreo: de 10:10 a 10:30 
- 2º recreo: de 12:10 a 12:30 

- Tempo de lecer para Ciclos Formativos: 
- De 11:00 a 11:30 

 
- O centro dispón dunha ampla superficie exterior para aqueles días que non chove.             

Disponse ademais dun patio cuberto, habilítase o salón de actos e instálanse postos             
de lectura nos corredores para os días de chuvia. 

 
51.- Profesorado de vixilancia e grupos estables de convivencia 
 

- Disponse dun cadro de gardas de recreo, cun mínimo de dous profesores e un              
máximo de catro para cada período. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E  
TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
54.- Uso do equipamento 
 

- Aplícanse as normas de hixiene e seguridade xerais. 
- Nos talleres dos ciclos formativos fórmanse grupos de 2-3 persoas estables para            

aqueles módulos onde non é posible traballar independentemente. 
- Para os espazos físicos, ver o punto 45. 
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NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 
 
55.- Medidas 
 

- O alumnado con NEE que hai no Centro non necesita ningún tipo de medidas              
especiais. 

 
56.- Medidas e tarefas. Seguimento 
 

- En caso de que se matricule alguén con NEE estudaranse por parte da Dirección e               
do Departamento de Orientación do centro as medidas a tomar atendendo a cada             
caso concreto. 
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PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 
 
57.- Medidas 
 

- Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento         
das medidas de protección. Aproveitarase calquera contido para inculcar no          
alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común             
do cumprimento das normas. 

- O profesorado disporá en cada aula dunha dotación de material de hixiene composto             
por panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcólico 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             
establecidas e de lembrar as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado. 

- O aforo máximo das distintas salas e departamentos terá que cumprir a distancia de              
seguridade de 1,5 metros. 

 
58.- Órganos colexiados 
 

- As reunións do Consello Escolar poderán celebrarse de xeito presencial no Salón de             
Actos. 

- As reunións de claustro terán lugar na sala do Concello de Curtis posta a disposión               
do Centro, sala ubicada na rúa Pena Cuca. 

- De conformidade co disposto no artigo 17 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do               
Réxime xurídico do sector público, os órganos colexiados poderán constituír,          
convocar, celebrar as súas sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia. Nas             
sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade de cada membro             
que participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. Para              
estes efectos, considérase validamente emitido o voto formalizado na propia sesión           
da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico. Agás nos casos en que             
resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos perentorios, as convocatorias          
seranlles remitidas ás persoas integrantes do órgano colexiado a través de medios            
electrónicos, facendo constar a orde do día, a documentación e un documento onde             
formalizar para cada un dos puntos por separado o sentido das votacións. 
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MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 
 
59.- Formación en educación en saúde 
 

- O Departamento de Orientación traballará de forma coordinada coas titoras e cos            
titores para que, a través do plan de acción titorial, leven a cabo actividades              
formativas relacionadas coas normas sanitarias, cos hábitos saudables ou con          
outros temas, como a educación emocional ou a xestión da ansiedade. 

- Dadas as características do nosos instituto (infraestruturas, persoal e alumnado),          
destínanse recursos a intentar que haxa unha sensación de normalidade con           
precaución, coidando o aspecto emocional de toda a comunidade educativa. 

- O Departamento de Orientación e a Dirección atenderán, de ser posible           
telematicamente, as familias e o alumnado que precise axuda por mor da situación             
na que nos atopamos. 

 
60.- Difusión das medidas de prevención e protección 
 

- Empregarase a páxina web do centro para difundir todas as novidades relativas á             
xestión da situación actual, tanto das Consellerías de Sanidade e de Educación            
como do propio Centro. 

- Empregaránse carteis e sinais achegados pola Administración. 
 
61.- Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais 
 

- O profesor coordinador da aula virtual é Francisco Vázquez (Paco). 
 
62.- Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” 
 

- Elabórase a Guía para a comunidade do IES de Curtis que se publica na web do                
centro e que recolle como se vai xestionar o comezo do curso. 

- Elabóranse unhas Instrucións para o profesorado que se envían por correo aos            
docentes e que se actualizan cando é necesario. 

 
63.- Difusión do plan 
 

- Emprégase a páxina web do centro. 
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