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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 
 

1. Denominación do centro, enderezo e teléfonos. 

 

DATOS DO CENTRO 
Denominación  IES DA CAÑIZA 

Código   36015101 

Enderezo   Rúa Álvaro Cunqueiro s/n C.P. 36880 

Localidade  A Cañiza  

Concello   A Cañiza 

Provincia   Pontevedra 

Teléfonos   886.110.001 /002 /003 

Correo electrónico ies.caniza@edu.xunta.gal 

Páxina web  http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdacaniza/ 

 

2. Membros do equipo COVID (incluír posible asignación de tarefas aos membros) 

 
Teléfono móbil de contacto 886.110.006 

Membro 1:  Fernando Justo Varela   Cargo: Director 

Funcións:  

▪ Nomear os membros do equipo COVID. 
▪ Comunicación de casos.  
▪ Comunicación coas familias dos alumnos/as. 
▪ Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia.  
▪ Coordinación do equipo COVID.  
▪ Informar ao Consello escolar do centro sobre as medidas adoptadas e de ser o caso da 

evolución dos diferentes escenarios coa periodicidade que estableza a dirección do 
centro. 

Membro 2:  Mª Ángeles Barge Santás  Cargo: Profesora Ed. Secundaria 

Funcións:  

▪ Coordinar as entradas e/ou saídas dos alumnos de Bacharelato e Ciclos formativos 
▪ Elevar as propostas do equipo docente 
▪ Control e distribución do material de protección 

Membro 3: Mª Josefina Cid Cabido Cargo: Profesora Ed. Secundaria 

Funcións:  

▪ Coordinar as entradas e/ou saídas dos alumnos de Bacharelato e Ciclos formativos 
▪ Elevar as propostas do equipo docente 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdacaniza/
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▪ Control e distribución do material de protección 

 
 

3. Centro de Saúde de referencia (incluír persoa de contacto e teléfonos) 
 

O centro de saúde de referencia é o Centro de Saúde da Cañiza xunto co PAC da Cañiza. A persoa 

responsable COVID é a Dra. Susana Vázquez Hermida.  

Os teléfonos son 986.65.13.76 e o 986.65.22.85 

 

4. Determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que 

inclúe. 
 

O espazo de illamento Covid será a aula de 2º de FP Básica de Mantemento de Vehículos. Estará 
dotado de material de protección individual, como luvas e máscaras. Dispón tamén de panos 
desbotables, papeleira de pedal con bolsa, dispensador de xel hidroalcólico e unha cadeira. 
Este espazo ten boa ventilación e non ten fómites.  
 

5. Número de alumnos por nivel e etapa educativa  
 

1º Bacharelato A 14 

1º Bacharelato B 11 

2º Bacharelato A 18  

2º Bacharelato B 20  

1º CMTMV02-ELVEA (*) 

2º CMTMV02-ELVEA-A 11 

2º CMTMV02-ELVEA-B 1 

1º CBIFC02-INFOFC (*) 

2º CBIFC02-INFOFC-A 3 

1º CBTMV01-MANVEH-A (*) 

2º CBTMV01-MANVEH-A 5 

1º CMADG01-XEAD-A (*) 

2º CMADG01-XEAD-A 7 

2º CMADG01-XEAD-B 2 

  

(*) En proceso de matrícula 

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

Educación Secundaria 19 

Profesor Técnico  8 

Orientación 1 

Persoal non docente 4 

Total  32 
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7. Determinación dos grupos estables de convivencia (infantil e primaria) e dos 

colaborativos na etapa de infantil, con asignación da aula, do alumnado, do 

profesorado que exerza a titoría e os especialistas que impartan materias ao grupo. 
 

Non procede 

8. Medidas específicas para os grupos de infantil, con inclusión de medidas que xa figuren 

no protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e do 

grupo. 
 
Non procede  

9. Canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía 

compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación 

das familias co equipo COVID para comunicar incidencia e ausencias. 
 

As ausencias de persoal docente e non docente serán comunicadas ao equipo COVID por vía 

telefónica ao teléfono do centro. Poderase avisar así mesmo a través do correo electrónico do centro. 

As ausencias do alumnado serán comunicadas ao equipo COVID por vía telefónica ou a través do 

correo electrónico do centro. 

 

10. Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado. 
 

As ausencias do profesorado rexístranse habitualmente no libro de gardas.  

As ausencias do alumnado rexístranse habitualmente no Xade.  

Paralelamente levarase un rexistro exclusivamente das ausencias debidas aos casos de 

sintomatoloxía compatible coa COVID-19. 

 

11. Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e educativas 

a través da aplicación informática. 
 

 

Aviso ao coordinador covid-19. A partir de aquí, establecerase a comunicación do coordinador covid-

19 coas autoridades sanitarias e a familia do afectado: 

 

 Chamada telefónica á familia do afectado/a. 

 Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 

 Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 

 Subida de datos á aplicación proporcionada polas autoridades competentes.  
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MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

12. Croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croques xenérico 

que sexa reproducible nos restantes espazos. Identificación da posición do 

profesorado. 
 

Nas aulas a colocación dos pupitres está feita de modo que a separación entre os mesmos sexa de 

1,5 metros ou superior (ANEXO I. Croques de pupitres na aula). 

A colocación dos pupitres sigue o plano tipo facilitado na resolución conxunta das consellerías de 

educación, universidade e formación profesional e de sanidade que aproban as instrucións polas 

que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas 

polo consejo interterritorial do sistema nacional de salud pública (d.o.g nº 174 bis do 28-08- 2020) e 

a actualización das recomendacións sanitarias do comité clínico ao protocolo do 22 de xullo de 

adaptación ao contexto da covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 

2020-2021. 

 

 

13. Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas identificación de espazos 

ou salas para asignar a grupos.  
 

As aulas teñen o tamaño suficiente para permitir as distancias mínimas 

 

14. Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de 

orientación ou aulas especiais do centro. Modelo de cuestionario avaliación de 

medidas como anexo ao Plan (pódese utilizar un semellante ao que figura neste 

protocolo). 
 

O Departamento de Orientación ten unha sala propia. Nesta sala entre cada sesión con presencia 

de alumnado, realizarase unha ventilación axeitada e unha limpeza/desinfección dos elementos 

empregados. Como modelo de cuestionario empregaremos o que figura no protocolo (ANEXO II. 

Cuestionario avaliación de medidas). 

15. Determinación dos xeitos de ter titorías coas familias. 
 

As titorías coas familias faranse preferentemente a través da vía telefónica ou telemática sempre 

que sexa posible. De non ser posible esta opción en casos excepcionais, poderanse levar a cabo 

reunións presenciais atendendo ás condicións de seguridade e utilizando o espazo habilitado para 

tal fin na entrada do edificio ou mesmo no exterior do edificio no patio do colexio. 

En todo caso será necesario solicitar unha cita previa para cada titoría a través do teléfono do centro 

(886110001).  

En caso de entregar documentación escrita, será fotocopiada previamente para garantir a 

seguridade de familias e profesorado.  
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16. Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, 

persoal do concello....) 
 

As canles de información e comunicación coa comunidade educativa serán principalmente as vías 
de comunicación dixitais, polo que a web do centro será o portal onde se colgue toda a información 
de relevancia a nivel xeral. A comunicación coas familias farase a través do correo electrónico ou a 
chamada telefónica.  
A información cos provedores xa se realiza habitualmente por correo electrónico ou teléfono, polo 
que seguiremos a empregar estas canles. 
 
A comunicación co persoal do concello estase a realizar a través do correo electrónico e a chamada 
telefónica, manténdose tamén estas canles. 
 

17. Uso da máscara no centro. 
 

Tal como consta no protocolo anteriormente citado, o alumnado (a partir do nivel de infantil) e o 

profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xornada 

lectiva en todos os espazos 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, como por exemplo no comedor. 

A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún 

tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou 

que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse 

a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A 

imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou 

da persoa obrigada. 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa. 
 

O plan de adaptación á situación covid-19 no curso 2020-2021 do IES DA CAÑIZA porase a 

disposición da comunidade educativa a través da páxina web do centro.  

 

MEDIDAS DE LIMPEZA 
 

19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito 

frecuente. 
 

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. 

Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha desinfección de 

superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos dúas veces na xornada. En todo 
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caso nos aseos existirá xaboeiras ou material de desinfección para ser utilizado polos usuarios 

voluntariamente. 

Frecuencias e horas nas que se realizarán todas as tarefas: 

▪ Tarefas de ventilación frecuente nas instalación do centro: 15 minutos antes do inicio da 

xornada, e ao rematar as clases. Nos recreos, será o profesor que está na aula o que abra 

a fiestra e pechará o que entre despois do recreo. Aconséllanse ventilacións da aula no 

cambio de clase ou cando o profesor/a o vexa necesario (ANEXO III. Modelo control de 

ventilación). 

▪ Limpeza dos aseos: Alo menos dúas limpezas distribuídas ao longo da mañá, e que se 

deixará constancia na folla de control (ANEXO IV. Modelo control de limpeza). 

▪ Limpeza das aulas: Limpeza en profundidade do espazo ao rematar a xornada lectiva. 

▪ Limpeza de zonas de uso común: Polo menos unha limpeza durante a xornada lectiva e 

outra ao rematar as clases. 

 

20. Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal ou mensual de 

tarefas. (no caso de que existan dúas ou mais persoas de limpeza polo menos unha 

delas realizará o seu traballo en horario de mañá). 
 

O servizo de limpeza do IES da Cañiza está formado por dúas limpadoras, unha cun horario de mañá 

(de 8 a 15:30 h) e outra de tarde (de 13 a 20:30 horas). 

 

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

Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo 

este labor, como son as luvas e a máscara.  

Cada un/ha terá o seu propio carro cos utensilios básicos. 

Empregaranse distintivos móbiles para indicar a presenza de persoal de limpeza na dependencia 

que estea a ser desinfectada, debendo esperar a que estea o labor feito antes de ser posible o seu 

novo uso. 

 

 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 
 

En cada aseo existirá un modelo semanal de control de limpeza (ver Anexo IV. Modelo control de 
limpeza semanal) , no que se anotarán as horas ás que se realizaron os labores de limpeza e a 
persoa encargada de levalos a cabo. 
 

 

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



 
 

12 
 

En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das aulas. A primeira 

ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada polo servizo de limpeza. 

O resto da mañá este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que sempre que 

sexa posible, antes de cada cambio de clase deberá facer a ventilación e apuntala no modelo que 

se xunta (ANEXO III. Modelo control de ventilación). 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 
 

En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada (con tapa e 
preferiblemente con pedal), para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos 
desbotables, luvas, máscaras). 
O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo xeral. 

 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 
 

25. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 
 

A persoa que exerza a secretaría do centro será a responsable de inventariar todo o material de 
protección que dispón o centro. Para iso, crearase un apartado específico dentro do cadro xeral do 
centro denominado “material covid-19” 
 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 
 

Corresponde ao equipo COVID en colaboración coa secretaría do centro distribuír ou organizar a 

distribución do material, levar a súa contabilización e inventario separado e certificar os consumos e 

gastos producidos. 

O Equipo COVID será o encargado de organizar a recollida periódica dos seguintes datos que 
deberán rexistrar nunha táboa Rexistro- inventario de material de protección, para si procede, levar 
a cabo a compra do mesmo (ver ANEXO V. Táboa de rexistro material COVID). 
 

 

27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición. 
 

Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do centro do 
material enviado pola consellería. Os receptores deberán asinar nunha folla de rexistro a recepción 
do mesmo. 
En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans e un 
difusor para a limpeza e desinfección dos postos de traballo e materiais de uso compartido. 
O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e de comunicar  ao coordinador 
do equipo COVID a necesidade da adquisición do mesmo.  
 

 

XESTIÓN DOS GROMOS 
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28. A determinación das medidas pode ser referida a xenérica do protocolo das 

consellerías, unha propia do centro ou unha remisión ao Plan de continxencia. 
 

As medidas constarán no Plan de continxencia. 

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas 

compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-

19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con 

síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centros as persoas en espera de 

resultado de PCR por sospeita clínica. 

Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver 

síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo as medidas de prevención e control 

levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao documento técnico elaborado pola Ponencia de 

Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos de 

COVID-19 en centros educativos”, en virtude da mesma: 

Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao 

que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso 

de afectar a alumnado. A persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención 

Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas 

instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 

061. O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o centro protexido por máscara cirúrxica, 

e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por 

un profesional sanitario. De confirmarse o positivo, o equipo Covid do centro escolar comunicarao 

ao equipo Covid-escola do centro de saúde de referencia. 

No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo tanto 

sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na 

COVID-19 incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual afectado/a; os que 

teñan a consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do seu 

profesorado, así como de quen poida ser unha persoa próxima que estea 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. 

A familia dun alumno/a con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co seu 

médico para que este avalíe a necesidade de solicitude dunha proba diagnóstica. 

Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da Autoridade Sanitaria. 

Escenarios no suposto dos gromos 

A 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 de conformidade co previsto na ”Guía de 

actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e co “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” publicada por Orde da 

Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos seguintes supostos: 

Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a calquera 

alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador que compartise espazo co 

caso confirmado a unha distancia <2 metros ao redor do caso confirmado durante máis de 15 minutos 

sen utilizar a máscara os contactos serán determinados pola autoridade sanitaria segundo os 

protocolos vixentes en cada momento. 
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As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico confirmado 

(cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán entran en corentena, estando corentenados 

nos seus domicilios e suspenderán mentres dure este a ensinanza presencial polo un período de 14 

días. O restante alumnado da aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá 

continuar coa asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselle unha proba de 

COVID nun prazo non superior a 48 horas para identificar ás 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 medida de corentena da totalidade das persoas 

que conforman unha aula, das que conforman un nivel educativo completo onde teña xurdido o 

gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que integran un centro educativo. A medida será 

proposta pola Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia, 

previsto no punto 10.1 do protocolo. 

A aparición dun contaxio 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 a consideración de contacto estreito de conformidade coas indicacións das autoridades 

sanitarias. 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no presente 

protocolo relativas ao ensino a distancia. 

Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou centro 

realizarase un proceso de retorno a 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 o comunicará ao centro. 

 

29. Deben determinarse as persoas que realizarán as comunicación das incidencias á 

autoridade sanitaria e educativa, que serán as integrantes do equipo COVID. 
 

O responsable de realizar as comunicacións será a persoa que exerza a dirección do centro, e na 
súa ausencia, calquera das outras persoas integrantes do equipo COVID. 
 

 

XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 
 

30. Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa xefatura territorial e de 

solicitude, de ser o caso de persoal substituto. 
 

Atendendo ao apartado 9 do protocolo, de conformidade coas recomendacións sanitarias para todo 

o Estado Español os traballadores vulnerables para COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que 

a súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección de forma 

rigorosa. 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. 
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A persoa traballadora solicitante do suposto de vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a 

dirección do centro o anexo (ver Anexo VI. Modelo de solicitude para a determinación de persoal 

especialmente sensible) debidamente cuberto xunto coa documentación que deba achegar, podendo 

entregala presencialmente ou a través do correo electrónico.  

Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía correo electrónico á  Xefatura 

Territorial correspondente, en espera da resolución da mesma. 

Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoal centros reflectindo 

no apartado correspondente a casuística. 

 

MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO 
 

31. Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o 

caso. Regulación da entrada de acompañantes do alumnado. (Cando o centro dispoña 

de planos poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os lugares de entrada 

incluíndo de ser o caso os das distintas etapas educativas, no caso de non dispoñer 

deles poderanse utilizar acomodados a realidade do centro os que figuran como 

tipoloxías anexos ao presente documento) 
 

Para tratar de evitar aglomeracións na entrada e saída do centro escolar, pautaranse as entradas e 

saídas do alumnado atendendo ao seguinte esquema: 

Edificio principal: 

2º de Bacharelato A e B (segundo andar) 

1º e 2º CMXA, 1º e 2º FPB INF, 1º FPB MV (segundo andar) 

 

Entrada 8:45 horas pola escaleira sinalizada  

Saída 14:15 horas pola mesma escaleira 

 

1º de Bacharelato A e B, 2ºFPB MV (primeiro andar)  

 

  Entrada 8:55 horas pola escaleira sinalizada 

  Saída 14:25 horas pola mesma escaleira 

 

Edificio de talleres e aulas para 1º e 2º do CM EV: 

   

Entrada 8:45 horas e saída 14:15 horas para o Taller 2 

Entrada 8:55 horas e saída 14:25 horas para o Taller 1 

 

Os horarios da tarde serán de 15:20 a 17:50 horas para os alumnos de Ciclos Medios que 

entran ás 8:45 horas. 

e de 15:30 a 18:00 horas para os alumnos de CM que entran ás 8:55 horas 

Para os alumnos de Bacharelato e de FP Básica o horario da tarde dos luns será de 15:20 

a 17:00 os que entran ás 8:45 horas e de 15:30 a 17:10 horas os que entran ás 8:55 horas. 
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32. Determinación das portas de entrada e saída, das circulacións no centro educativo, uso 

de elevadores, núcleos de escaleiras, etc (Cando o centro dispoña de planos poderanse 

grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non 

dispoñer deles poderanse utilizar acomodados a realidade do centro os que figuran 

como tipoloxías anexos ao presente documento) 
 

A porta de entrada e saída será única durante todo o curso. Todo o alumnado debe entrar e sair 
pola mesma porta, aínda que con horarios diferentes. A circulación dentro do recinto escolar farase 
sempre pola dereita. A tal fin colocouse unha cinta no chan das escaleiras e dos corredores para 
establecer un único sentido de circulación. O uso do elevador quedará limitado as persoas que o 
precisen por motivos de mobilidade. 
 

33. Previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de que 

a de prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa ubicación. 

 

Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos 

comúns. 

Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra cartelería. 

A información será a xeral relacionada coa COVID e coas medidas de seguridade básicas 

proporcionada polas administracións competentes. 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado. 

 A porta de entrada e saída será única durante todo o curso. 

Non hai alumno transportado. 

  

35. Asignacións do profesorado encargado da vixilancia. 

 Para a controlar o acceso ao centro educativo haberá como mínimo un profesor de garda e unha 

persoa do equipo COVID. Igualmente para controlar a saída do centro educativo haberá como 

mínimo un profesor de garda e unha persoa do equipo COVID.  

No recreo estará ao menos un profesor de garda para controlar aseos e exteriores dos edificios. 

 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 
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36. Previsións en relación co programa de madrugadores ou de actividades previas ao 

inicio da xornada. As medidas e determinacións que figuren no plan deberán ser 

coordinadas coa ANPA ou concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse 

ao presente Plan. 

 

Non procede 

37. Previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou 

posteriores ao servizo de comedor. Deberán ser coordinadas co organizador do 

servizo. 

 

Non procede 

 

38. Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar 

As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación epidemiolóxica 

no momento das mesmas. Deste xeito poderán ser: 

• Reunións telemáticas 

• Presenciais, sempre e cando a evolución da COVID o permita. Neste caso, a reunión levaríase a 

cabo no Salón de Actos do centro educativo. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

A comunicación coas familias farase a través do correo electrónico ou a chamada telefónica.  
As titorías coas familias faranse preferentemente a través da vía telefónica ou telemática sempre 
que sexa posible. De non ser posible esta opción en casos excepcionais, poderanse levar a cabo 
reunións presenciais atendendo ás condicións de seguridade e utilizando o espazo habilitado para 
tal fin na entrada do edificio ou mesmo no exterior do edificio no patio do colexio. 
En todo caso será necesario solicitar unha cita previa para cada titoría a través do teléfono do centro 
(886110001).  
En caso de entregar documentación escrita, será fotocopiada previamente para garantir a 
seguridade de familias e profesorado.  

 

40. Normas para a realización de eventos  

 
Debido á situación epidemiolóxica, neste curso non se levarán a cabo eventos que xunten a gran 
cantidade de persoas. 
Poderanse levar a cabo actividades a nivel de aula sempre respetando as distancias e as medidas 
hixiénicas e de maneira que non se mesturen alumnado de diferentes grupos ou aulas. Estas 
actividades poderán desenvolverse de forma telemática cando sexa preciso.  
De realizarse algunha saída didáctica, esta terá que ser levada a cabo respetando todas as normas 
hixiénicas, aforos… vixentes en cada momento, recomendándose que se realicen dentro da propia 
localidade e a ser posible ao aire libre. 
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MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

41. 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. 

 
Non procede 
 

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 

42. Establecemento de quendas para o uso de comedor. Determinación dos lugares 

ocupados polos comensais. Priorización do alumnado sobre o resto do persoal do 

centro. 

 
Non procede 
 

43. Previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe de ser o 

mesmo durante as diferentes quendas. 

 

Non procede 
 

44. Previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma. 

 
Non procede 
 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

 

45. Realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do centro tales como 

aulas especiais (tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios, ...) ximnasios, pistas 

cubertas, salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán as 

normas de uso e limpeza. 

 
Para o acceso as aulas ás que deban acudir os alumnos con motivo dos desdobres, seguirase o 
establecido no punto 47 respecto ao cambio de aula. 

 

46. Existirán determinacións específicas para a materia de educación física. 

 
Para a clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, 
de maneira individual, a máis de 2 metros 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 
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varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización de 
hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da máscara nos ximnasios ou polideportivos 
pechados con ventilación reducida. 
No caso de utilizar o ximnasio, procederase a súa ventilación durante 15 minutos logo de cada 
sesión.  
 
Recoméndase para este curso a realización de actividade física de xeito individual, e a ser posible 
ao aire libre. Recomendarase o cambio da máscara despois da realización de actividade física.  

 

47. Regularase o proceso de cambio de aula ou a visita á aula especial ou espazos de uso 

educativo. 

 
A norma xeral é que o alumnado non cambiará de clase agás nos casos de desdobres.  

Así os alumnos dos CM de Electromecánica de vehículos, os do CM de Xestión Administrativa os do 

CB de Mantemento de vehículos e os de CB de Informática de Oficina teñen asignadas unhas aulas 

fixas para todo o curso.  

Os alumnos de 1º e 2º de Bacharelato, soamente abandonan a aula asignada nos casos dos 

desdobres, de maneira que para cada grupo as clases ás que teñan que acudir estén o máis cerca 

posible da súa aula de referencia. 

A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. Agardarán polo/a 

profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade, evitándose 

a formación de aglomeracións de alumnado. 

Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de 

entrar. 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 (ver ANEXO 

VII. Distribución das aulas). 

 

48. As persoas responsables da biblioteca establecerán unhas normas de uso acomodadas 

as xerais establecidas no protocolo.  

 
A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas 

e outros postos de traballo aqueles que poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de 

seguridade e se optimicen os postos dispoñibles. 

Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado. 

O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o devolto deberá 

permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo vintecatro horas antes de volver aos 

andeis. Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso compartido 

mentres dure a situación excepcional. 

 
 
 



 
 

20 
 

49. Poderanse asignar grupos de aseos a alumnado de etapas educativas con carácter 

exclusivo en atención á realidade do centro. 

 
Os baños do IES da Cañiza están situados na planta baixa do centro ao lado da porta de entrada-

saída. 

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo. O 

alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 

Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o aforo 

dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída. 

 
 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 
 

50. Determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións 

dos mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase pormenorizadamente no plan con 

asignación de espazos a grupos ou niveis e coas previsións propias para os grupos.  

 
 
O horario de recreo do Centro será de 11:15 a 11:45 para os cursos do segundo andar e taller 2.  

O recreo será de 11:25 a 11:55 horas para os restantes grupos e niveis. 

Consecuencia da determinación da entrada e saída do centro á que se refire o epígrafe 31 deste 

protocolo (escaleiras diferenciadas para cada nivel), establécense horarios separados 10 minutos 

para o recreo, ao igual que na entrada  e saída ao centro. 

No referente aos espazos de recreo, cando as condicións climatolóxicas o permitan, empregarase 

principalmente o patio exterior contando o mesmo coas dimensións suficientes para garantir a 

distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros. O profesorado de garda, será o encargado de vixiar 

e facer cumprir o distanciamento social no caso de que tal medida sexa necesaria. 

 
Cando as condicións climatolóxicas non permitan facer uso do  patio exterior, habilitarase o ximnasio 

do centro. O profesorado de garda será o encargado de velar polo cumplimento da distancia de 

seguridade entre o alumnado.  

Ao ser un centro educativo no que parte do alumnado supera a maioría de idade, o número de 

alumnos/as total redúcese nos recreos posto que os maiores de idade poden saír do recinto escolar. 

No relativo á cafetería do centro, esta contará con cartelería na que se indique cal é o aforo máximo 

da mesma debendo tanto o alumnado como o profesorado respectar dita restricción. 

O uso de elementos comúns de xogo ou a utilización de obxectos e xoguetes que poidan ser 

compartidos queda prohibido. 

 

51. Nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de 

vixilancia. Existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable. 
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Non procede 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS DOUS 

PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 
 

52. Incluiranse previsións sobre a metodoloxía na aula, o uso de baños que estean situados 

na mesma. Tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do 

material da aula. 

53. A maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión especifica para os 

xogos e actividades a realizar no tempo de recreo. Incluirase unha previsión sobre o 

tempo de merenda. 
 
Ao ser o I.E.S. da Cañiza un centro educativo  no que non se imparten as ensinanzas refiridas no 
título deste epígrafe, non procede relacionar medida algunha para o mesmo. 
  

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
 

54. Nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos elementos 

e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en 

función das diferentes ensinanzas os detalles de utilización do equipamento e a 

necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención. 

 
Ao inicio da actividade, o alumnado será informado sobre as medidas e recomendacións a seguir 

nos diversos talleres empregados en cada ciclo formativo así como nos laboratorios asignados a 

bacharelato polos profesores de cada materia. Asemade  e, no seu caso, estes espazos estarán 

dotados de carteis informativos.  

  
Favorecerase cando sexa posible a utilización de materiais desbotables. No caso de non ser posible, 
haberá material desinfectante en todos os talleres para que os equipos de protección individual que 
non formen parte do 
equipamento propio do alumnado (pantallas de soldar, gafas de protección, cascos de protección 
auditiva...) estean perfectamente hixienizados. Para isto, realizarase por parte do alumnado unha 
desinfección dos mesmos despois de cada uso. O profesorado de cada materia formará ao alumnado 
nesta práctica e supervisará que se realice correctamente coa finalidade de que o alumnado 
interiorice a importancia da hixiene e desinfección. 
 
A realización das prácticas tanto en talleres como en laboratorios programarase polo profesorado de 
cada materia de xeito que supoña a mínima manipulación posible.  
 
No referente ao uso das aulas de informática para materias diferentes ás propias de TIC´s,  existirá 
unha folla de reserva  para as mesmas para evitar a confluencia de alumnado de diferentes clases 
e garantir que  os equipos sexan desinfectados despois do seu emprego.    

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE N.E.E. 
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55. O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación establecerá as 

medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE. 

 
Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras 
dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de non 
poder facer uso da 
mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual 
como pode ser o uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, 
establecendo grupos de convivencia estable formados polo alumnado do 
mesmo grupo docente e aula. Neste caso limitaranse as interaccións dos 
grupos. 
 
 
No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o 
acompañamento deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como 
na hixiene de mans nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois 
de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, 
dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 
 
Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como medida de 
prevención de risco. 
 
O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de 
protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 
 
O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que ten 
escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con necesidades 
educativas especiais. 
 

 

56. 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.  
 

Neste momento non hai matriculado ningún alumno/a con estas necesidades. 

 
 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO  
 

57. Para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos 

estableceranse as medidas que sexan oportunas en función do número de persoas e 

aforos dispoñibles.Existirán previsións para o uso de máquinas de vending ou 

cafeteiras. 

 
Reunións:  
• Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase o salón de actos 
xa que ten as dimensións axeitadas para manter a distancia recomendada. 
• As reunións dos diferentes equipos docentes terán lugar na sala do profesorado ou na sala de 
reunións, sempre que se non se supere o aforo máximo permitido. 
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Sala de profesorado: 

- Unha vez superado o aforo máximo da sala, os profesores/as terán habilitado o salón de 
actos para facer uso do mesmo.  

- A sala de ordenadores para os docentes, conta cun aforo de 2 persoas, polo que se 
recomenda a todo docente o uso do seu ordenador portátil. No caso do uso dos ordenadores 
de uso colectivo, será responsabilidade individual de cada usuario a limpeza e desinfección 
dos equipos de traballo con xel hidroalcohólico. 

• Nas salas haberá dispensador de xel, solución desinfectante e panos desbotables, así como unha 
papeleira de pedal. 

 
 
 

58. O centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos 

órganos colexiados do centro, mediante o uso de ser o caso de ferramentas de 

comunicación a distancia.  

 
Reunións dos órganos colexiados: 
1. Claustro: levaranse a cabo no salón de actos, nas condicións expostas no punto anterior. No caso 
de que a situación o impida, empregarase a comunicación telemática usando a plataforma ofertada 
pola Consellería. 
2. Consello escolar: reunisare preferiblemente no salón de actos, nas condicións expostas no punto 
anterior. Igual que no caso do claustro, de ser necesario, empregaranse medios telemáticos. 

 
 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 
 

59. De conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos 

programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, 

particularmente na prevención fronte a COVID-19. No plan existirá unha previsión das 

actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha previsión xeral do 

carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2.  
 

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene 
fronte á covid-19. Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das 
Consellerías de Educación e Sanidade.  
Será obriga de todo o Claustro a participación en actividades de tipo formativo en educación en 
saúde. 

 

60. O Plan regulará a difusión da información das medidas de prevención e a distribución 

das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación. 

Así mesmo en colaboración co centro de saúde de referencia incluirá posibles charlas 

do persoal sanitario sobre a prevención e protección. Establecerase a información que 

será de uso obrigado na web do centro. 
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Empregaranse todas as canles de comunicación reflectidas no Plan de Comunicación do centro para 

a difusión de toda a información de relevancia con respecto a este tema, en especial ás enviadas 

polas Consellerías de Educación e Sanidade. 

Do mesmo xeito, facilitarase o acceso á documentación e charlas formativas de interese. 

 

61. O plan determinará o profesorado que, 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 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. 
 

Todo o profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar as aulas virtuais 

e dixital, como quedou demostrado ao longo do curso 19/20. De calquer xeito todos os docentes 

poden participar na formación en ferramentas dixitais ofertadas polo CFR no mes de setembro. 

Ana Mª Pérez González será a coordinadora TIC,  realizando o  traballo de mantemento da aula 

virtual. 

O resto de funcións (comunicación coa UAC, divulgar accións de formación...) tamén forman parte 

das tarefas asignadas á coordinación das TIC xunto co Departamento de Informática. 

 
 

62. 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.  
 

• Plan de Acollida publicada na web no centro 
• Plan de Continxencia tamén exposta na web.  
• Avaliación Inicial: POR CONCRETAR (nos primeiros 15 días do mes de outubro). O obxectivo é 
identificar dificultades do alumnado e necesidades de atención educativa. 
• Programacións Didácticas. ◦ A elaboración das programacións didácticas levarase a cabo seguindo 
as instruccións dadas pola Consellería de Educación. 

 
 

63. 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 
 

O plan de adaptación á situación covid  será publicado na web do centro e e enviado por correo 

electrónico ao Claustro e Consello Escolar. Así mesmo darase coñecemento do documento  á 

Inspección Educativa ao comezo do curso. 
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64. ANEXOS 
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ANEXO I. CROQUES  DISTRIBUCIÓN PUPITRES 
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ANEXO II. CUESTIONARIO AVALIACIÓN DE MEDIDAS 
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29 
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ANEXO III. MODELO CONTROL LIMPEZA SEMANAL 

 

CONTROL DE LIMPEZA SEMANAL 

Semana do ___________ ao ___________ de ____________ 

DÍA HORA NOME SINATURA 

 

LUNS 

  

   

   

   

 

MARTES 

   

   

   

 

MERCORES 

   

   

   

 

XOVES  

   

   

   

 

VENRES 
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ANEXO IV. MODELO DE CONTROL DA VENTILACIÓN DA AULA 

CONTROL DE VENTILACIÓN DA AULA 

Semana do ___________ ao ___________ de ____________ 

DÍA HORA NOME SINATURA 

 

LUNS 

  

   

   

   

   

   

 

MARTES 

   

   

   

   

   

 

MERCORES 

   

   

   

   

   

 

XOVES  

   

   

   

   

   

 

VENRES 
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ANEXO V. TÁBOA DE REXISTRO MATERIAL COVID 

Data Concepto 
Cantidade a 

mercar 

Aula ou espazo 
para o que se 

necesita 

Persoa que 
solicita o 
material 
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ANEXO VI. MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE PERSOAL 

ESPECIALMENTE SENSIBLE
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ANEXO VII. DISTRIBUCIÓN DAS AULAS 

 

Nome da Aula Uso curso 20/21 

1º andar 

Bioloxía   

Física e Química   

Electromecánica   

Orientación   

Lingua Castelá 1ºBacharelato B 

Inglés Desdobre 1ºB 

Lingua Galega 1ºBacharelato A 

Tecnoloxía Desdobre 1ºA 

Latín 2ºFPB MV 

2º andar 

Info. 4 2ºCM XA 

Info. 3 2ºFPB INF 

Info. 2 1ºFPB INF 
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Info. 1 TIC 

FOL 2º Bacharelato A 

Administración Desdobre 2ºA 

Info. 5 1ºCM XA 

Filosofía 2º Bacharelato B 

Historia Desdobre 2ºB 

Matemáticas Departamento de Bacharelato  

Francés 1ºFPB MV  

2ºFPB MV  Sala COVID 

1ºFPB MV Departamento de Administración 

 

 

 

 


