
MODIFICACIÓN DAS NOFC PARA O CURSO 20-21 

CAPÍTULO II. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA E FUNCIONAMENTO 

4.3- Persoal de limpeza 

Unha das persoas encargadas da limpeza desenvolverá a súa xornada na quenda de mañá.  

A limpeza farase polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en                
función da intensidade de uso, como no caso dos aseos, onde será de polo menos dúas veces                 

ao día.  

Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis              
frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, perchas, e outros            
elementos de similares características así como de billas, elementos das cisternas e outros dos              

aseos.  

Os aseos limparanse como mínimo dúas veces e sempre que sexa necesario. En todo caso nos                
aseos existirán xaboeiras ou material de desinfección para ser utilizado polos usuarios            

voluntariamente.  

Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos            

desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade.           

No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 

Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados             
desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. Deberá           

vixiarse a limpeza de papeleiras (todas con bolsa interior e protexidas con tapa), de xeito que                

queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 

CAPÍTULO III. DEREITOS E DEBERES DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

2.2. Deberes do profesorado 

O profesor/a que teña clase a primeira hora deberá estar na aula cando entre o alumnado (que                 
terá 3 minutos para ir incorporándose) e controlar que leven máscara, que se apliquen o xel                

hidroalcohólico nas mans e a continuación se coloque cada un no seu posto. 

Nas saídas ao recreo o profesor non debe abandoar a aula ata que esta estea baleira. A porta                  

da aula quedará aberta. 

Nas saídas ao recreo o profesor/a que lle sexa asignado terá que encargarse de que non                

queden alumnos/as no corredor, nas aulas nin nos servicios. 

O profesorado que lle corresponda a última hora lectiva previa á saída velará por que              
o material estea recollido e desinfectado polo alumnado; e o alumnado preparado para            
saír ordenadamente e respectando a distancia de seguridade no horario establecido, de xeito           
que se eviten demoras.  
 
A saída do alumnado farase de forma escalonada durante os últimos minutos. Tocarán dous              
timbres cun intervalo de 3 minutos: o primeiro indicará a saída do alumnado da planta baixa e                 
o segundo a da planta alta.  
 
As aulas de referencia teñen dúas portas, unha de entrada e outra de saída. A entrada e saída                  
do alumnado ás mesmas será de forma individual e respectando a distancia de seguridade.               



Entrarán na aula que lles corresponda pola porta máis próxima á mesa do profesor, unha vez                
que non quede alumnado do grupo anterior, que sairá da aula pola porta traseira. O               
profesorado de aula velará pola orde dos movementos e fluxos do alumnado. 
 
Ao entrar na aula o profesor/a realizará unha desinfección dos equipos de traballo             
(ordenador, monitor, teclado, rato, mesa)  e unha correcta hixiene de mans antes do seu uso. 
 
As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os           
proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado          
ou o persoal non docente, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 

 
Recoméndase que se leve o material para todas as horas de clase que se teñan               
seguidas, para evitar o fluxo de persoas, a superación do aforo na sala de profesores e                
estremar a puntualidade para evitar conflitos nas aulas e nos corredores.  
 
 

4. Profesorado de garda 

A entrada ao recinto escolar farase escalonada segundo o horario de chegada dos buses de               
transporte. O profesorado de garda velará pola orde dos movementos e fluxos do alumnado,             
uso obrigatorio de máscara e distanciamento social. 
 
O profesor de garda de corredor velará pola orde dos movementos do alumnado en dirección               
ás aulas: habilitaranse diferentes entradas e saídas para o alumnado das diferentes clases            
segundo a proximidade ás mesmas. O alumnado será informado ao inicio de curso e disporá               
de planos con esta información.  

 
Establecerase o número de profesores de garda precisos, atendendo aos recursos persoais           
dispoñibles no centro para este curso. A cada profesor/a asignaráselle unha das cinco zonas              
nas que será dividido o edificio (zona 1º ESO, zona 2º ESO, zona 3º e 4º ESO, zona Bacharelato                   
e zona aulas específicas) 
 
O profesorado de garda de 1ª hora vixiará que o alumnado entre pola porta que lle                
corresponde e se dirixa a súa aula, na que o estará esperando o profesor/a co que teña clase. 
 
Non se permite que o alumnado, na saída, quede formando agrupacións nos patios nin nos           
corredores ou que xogue nos mesmos, polo que se regularán as saídas directamente ao             
exterior  do recinto.  
 
O profesorado de garda de transporte velará pola orde dos movementos e fluxos do alumnado              
na saída, evitando a formación de agrupacións de alumnado no recinto. O alumnado recibirá           
instrucións para que non forme agrupacións na vía pública fóra do recinto escolar. 
 
Nas comunicacións verticais o uso do elevador quedará limitado ás persoas que o precisen              
por  motivos de  mobilidade e farase de xeito individual. 
 
Nos corredores estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes en ambas marxes do                
corredor de forma que indiquen a circulación pola dereita de forma individual respectando a              
distancia de seguridade. Serán convenientemente sinalizadas mediante cartelería e         
dispositivos  visuais tanto no chan como nos paramentos. 
 



Gardas de recreo 
 
Haberá catro profesores/as de garda distribuídos da seguinte maneira: 
  
Vestíbulo e entrada da cafetería  
Zona do pinpón e horta 
Zona da pista e superior 
Resto do patio 
 
No caso de que chova un profesor poderá acompañar ao alumnado ao polideportivo. 
 
Para a entrada na cafetería o responsable da zona vixiará que o alumnado espere o seu turno                 
gardando a distancia de seguridade marcada no chan. O seu uso estará limitado á compra de                
produtos, cun aforo máximo de dez persoas. 
 
Na cafetaría o alumnado da ESO será atendido no mostrador da mesma, mentras que o de                
Bacharelato o fará pola fiestra máis próxima á cociña.  
 
Nos recreos o uso da máscara será obrigatorio. 
 
O uso de elementos comúns de xogo ou a utilización de obxectos e xoguetes que poidan ser               
compartidos estarán prohibidos. 
 
O profesorado de garda de recreo velará pola orde dos movementos e fluxos do alumnado,              
evitando a formación de agrupacións nos espazos de recreo, e minimizando concentracións          
elevadas de alumnado en corredores e escaleiras  
 
Procurará que non se supere o aforo de zona asignada: 
zona de pinpón: 60  
zona horta e arredores patio cuberto: 60 
pista deportiva: 150 
zona superior pista deportiva: 100 
 
Este aforo permite gardar a distancia de 1,5 metros.  
 
Tamén vixiará que os alumnos/as leven posta a máscara. 
 
6. Dereitos e deberes das nais e dos pais dos alumnos/as 
6.2. Deberes das nais e dos pais dos alumnos/as 
 
Deberán conectarse por teléfono ou por vídeoconferencia cando o titor/a ou algún membro do              
equipo directivo o considere necesario, tendo coñecemento previo das horas de titoría do seu              
fillo/a. 
 
Non deberán acudir ao centro educativo a non ser que sexa requerido polo persoal do centro. 
 
Aseguraranse de que o fillo/a acude ao centro en perfectas condicións de saúde. No caso de                
que presente síntomas compatibles coa COVID-19 non o enviará a clase e poñerase en              
contacto co seu pediatra e con algún membro do equipo COVID do centro educativo. 
 



Tampouco deberá mandar ao seu fillo/a ao instituto no caso de que algunha persoa do núcleo                
familiar sexa sospeitosa de padecer a COVID-19 mentres o resultado da proba non sexa              
negativo. Este resultado debe ser comunicado á persoa coordinadora COVID do centro. 
 
CAPÍTULO IV: NORMAS PARA A ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS, RECURSOS E SERVIZOS DO            
CENTRO 

1. Normas xerais 
A este apartado engadimos o seguinte para o alumnado 
 

O uso da máscara é obrigatorio en todos os espazos do centro, incluídas as aulas. Tamén será                 
obrigatoria cando se realicen actividades fóra do centro educativo durante todo o tempo que              
dure a actividade. 
 
O alumno/a gardará o seu material de xeito diferenciado, no pupitre, armarios ou casilleiros              
para evitar o contacto co dos compañeiros. 
 
Todos terán un estoxo de reposto con utensilios de escritura e unha máscara no seu pupitre,                
que non levarán para a casa.  
 
En cada percha só poderán colgar unha peza de roupa. 
 
Todo o material propio deberá estar marcado co nome e apelidos. 
 
Cando utilice material susceptible de ser compartido é necesaria a hixiene de mans antes e               
despois do uso deste material. 
 
Nas entradas e saídas e desprazamentos polo centro sempre irá en fila pola dereita do               
corredor, gardando a distancia de 1.5 metros co anterior e o seguinte. 
 

2. Horario lectivo 
 
O horario lectivo será para a ESO e de luns a venres de 8:30 a 14:10 e os luns pola tarde de                      
16:30 a 18:10. 
Para bacharelato de 8:30 a 14:10 os luns, mércores e venres e de 8:30 a 15:00 os martes e os                    
xoves. 
 
O recreo será de 35 minutos, de 11:00 a 11:35. Tocarán dous timbres para saír e outros dous                  
para entrar, cunha diferencia de dous minutos. 
 
A saída tamén será gradual, cunha diferencia de dous minutos entre o primeiro e o segundo                
timbre. 
 
5.1. Uso do ascensor 
 
O uso do ascensor será individual e con máscara. 
 
6. Aseos do alumnado 
 
O alumnado poderá acudir aos aseos durante o recreo de forma gradual, sempre respectando              
o aforo permitido. Tamén poderá saír durante as clases sempre que sexa estritamente             
necesario e o profesor/a lle dea permiso. 
 



8.1. Reprografía 
 
Para evitar as colas e a masificación na conserxería, o alumnado non poderá facer copias no                
centro.  
Se precisaran imprimir algún traballo enviaríase por correo a conserxería 24 horas antes e              
recollerano cando se lle indique. 
 
As copias que sexan necesarias para algunha materia deberá entregalas o profesor/a na clase              
e, no caso de que non sexan gratuítas, recoller os cartos que lle entregará o alumnado. 
 
9. Sala do profesorado e departamentos didácticos 
 
O aforo da sala de profesorado é de 23 persoas: 14 en mesa e 9 nos asentos laterais.  
É obrigatorio o uso de máscara e a desinfección con xel  hidroalcohólico á entrada. 
 
O aforo dos departamentos didácticos é de 5 persoas. 
 
10. Cafetaría 
 
O alumnado non poderá permanecer na cafetaría. Só pode entrar a comprar a merenda e saír                
seguindo a sinaléctica. 
 
O aforo está limitado a 10 persoas, con uso obrigado de máscara. 
 
Para recoller os produtos formarán unha fila mantendo a distancia de seguridade de 1,5              
metros co anterior e co seguinte. 
 
O alumnado de ESO será atendido nos tres puntos marcados no mostrador e o de Bacharelato                
pola fiestra máis próxima á barra. 
 
A cafetaría non permanecerá aberta para o alumnado os luns ao mediodía. 
 
11. Os espazos e o material de lecer 
 
O alumnado deberá permanecer na zona de recreo que lle sexa asignada: 
 
1º e 2º de ESO na zona de pimpón (aforo 60) e na zona de horta arredor do pimpón ( aforo 60),                      
alternando os días da semana. 
 
3º e 4º de ESO: pista deportiva (aforo 150) 
 
1º e 2º de Bacharelato: zona superior da pista deportiva e arredores (aforo 100) 
 
12. Aulas de grupo 
 
No penúltimo punto deste apartado no canto de “o profesorado debe fechar con chave estas               
aulas ao remate dun período lectivo antes do recreo” poñerá: “ o profesorado deixará a aula                
aberta…” 
 
Engadimos:  
O alumno/a: 

● Debe entrar na aula pola porta máis próxima á mesa do profesor/ e saír pola outra. 



● Ao entrar na aula hixenizará as mans con xel hidroalcohólico. 
● Sempre ocupará o mesmo pupitre 
● Só usará o material propio, que debe estar identificado e separado do dos demais              

compañeiros. 
 
Haberá dúas caixas de xices. O alumno/a cando saia ao encerado collerá unha xiz na caixa de                 
xices novas e cando remate deixará esta xiz na outra caixa, para usar ao día seguinte. 
 
13. A biblioteca escolar 

A biblioteca do IES David Buján será este curso un espazo compartido para uso como sala de                  
lectura e préstamo nos recreos e tamén como aula de Debuxo Artístico. No primeiro caso               
rexerase polas seguintes normas: 

1. A porta habitual da biblioteca será a entrada e a outra (ao lado do almacén) será a saída. 

2.  Tanto nunha como na outra haberá xel hidroalcohólico para botar ao entrar e ao saír. 

3. Empregarase máscara en todo momento e respectarase a distancia de seguridade (1,5             

metros). 

4.  A biblioteca estará ventilada en todo momento.  As portas permanecerán abertas. 

5. O aforo da parte de lectura reducirase a 10 persoas, todas sentadas. Só se poderá sentar                 

nos postos de lectura habilitados para iso co seu correpondente sinal, que serán desinfectados              

pola persoa que os ocupase despois do seu uso. Non se poden mover as cadeiras do seu sitio                  

marcado. 

6. Non se poderán usar os ordenadores porque esa zona estará ocupada por cabaletes de               

debuxo. 

7.  Na zona de lectura informal poderán sentarse un máximo de dúas persoas. 

8. Evitarase andar dun lado para o outro. Escolleremos a actividade que queremos facer e               

cando rematemos marcharemos pola porta de saída. Seguiremos as frechas ou indicacións            

que haxa. 

9. Para o préstamo de libros farase una fila diante da mesa de administración con distancia de                 

seguridade. Se hai máis de tres persoas, as últimas deberán esperar no corredor gardando a               

correspondente distancia. 

10. Se non querermos coller ou devolver libros, senón ler, estudar ou utilizar os ordenadores,               

non quedaremos nesa fila, senón que seguiremos pola dereita ata o interior da biblioteca,              

seguindo  as liñas marcadas no chan.  

11.  Os postos de lectura ocuparanse por orde de chegada. 

12. Non se poden manipular nin coller os libros e outros fondos das estanterías e expositores.                

Se se quere algún, pediráselle ao profe encargado da biblioteca nese momento e             

devolveráselle a el ao rematar. 

13. Os materiais empregados (tanto na biblioteca como se se levan para casa) ao devolvelos               

deixaranse nunha caixa habilitada, onde pasarán o seu correspondente período de           

desinfección/corentena. 



  

14. Aínda que préstamo seguirá sendo presencial, aconséllase que se solicite o material             

desexado escribindo un correo electrónico a bibliotecaa3p@iesdavidbujan.gal e poñendo no          

asunto a palabra PRÉSTAMO Indicarase o nome e curso (ou número de lector, se o sabe) e o                  

título e autor do libro ou película. Avisaráselle de cando o pode vir recoller ou habilitarase                

outro sistema para facerllo chegar. Do mesmo xeito se solicitará a prórroga do préstamo, se é                

o caso. 

15. Os profes do grupo da biblioteca ou os titores explicarán ao alumnado como saber se a                 

nosa biblioteca ten un determinado libro, buscándoo no programa Meiga. Este programa            

permite tamén, se se quixer, reservar un libro. 

16. As propostas ou suxestións de compra de libros, pelis ou outro material enviaranse ao               

correo bibliotecaa3p@iesdavidbujan.gal, poñendo no asunto a palabra SUXESTIÓN, ou         

comunicaránselles directamente aos profes do grupo da biblioteca. Este correo tamén se            

poderá empregar para preguntar calquera dúbida ou cuestión relacionada coa biblioteca. 

 

15. Os corredores 

Os corredores están dividos en dúas partes, esquerda e dereita. Debemos circular sempre pola              

nosa dereita como indican as frechas do chan. 

Non nos amontoaremos: respectaremos a distancia de 1,5 metros coa persona anterior e             

posterior. 

 

16. Os aseos 

O aforo dos aseos estará limitado, de maneira que poden utilizarse todos os wáteres              

simultaneamente pero non os lavamáns e urinarios, nos que non poderá haber máis de un               

alumno/a simultaneamente. 

Haberá servicios para nenos e para nenas nas dúas plantas do edificio, ademais do mixto               

próximo á cafetaría. 

Cada un utilizará o que teña máis próximo á súa aula. 

No recreo poderanse utilizar tamén os servicios dos vestiarios. 

 

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 

 

 

CAPÍTULO V. NORMAS DE CONVIVENCIA 

3. Condutas contrarias á convivencia e a súa corrección 

3.2. Tipificación das condutas leves contrarias á convivencia 

 

As relacionadas co non cumprimento das normas que establece o “Protocolo de adaptación ao              
contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso               
2020-2021”. 
A acumulación de tres faltas deste tipo considerarase unha falta grave contra a saúde da               
comunidade educativa, polo que o alumno/a será sancionado cunha expulsión de dous días do              
centro educativo. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO V. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Apostamos pola realización das actividades complementarias e transversais que axuden e           
apoien a sentar as bases de todos os coñecementos adquiridos ao longo do curso. Este curso                
priorizaremos en actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas de             
prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para facer do alumnado             
axentes  activos  na mellora  da saúde da comunidade  educativa. 
Todas aquelas actividades propostas polos diferentes departamentos, cumprirán e se rexirán           
polo protocolo de adapatación ao contexto Covid-19 do centro. Ademáis, o departamento            

responsable, en coordinación coa vicedirección, terán que regular un protocolo específico para            
cada actividade según as características da mesma. O equipo Covid dará o visto bo ou fará as                 
modificacións que considere necesarias para garantir a seguridade do alumnado e           

acompañantes a dita actividade. 

Priorizaranse as actividades complementarias dentro da aula de referencia de grupo e en             
horario lectivo (tipo charlas, conferencias, audiovisuais…). Os relatores ou monitores das           

mesmas cumprirán tamén as especificacións do protocolo de adaptación ao contexto Covid-19.  

As actividades ao aire libre tamén son recomendables, mantendo o uso de máscara e o               

distanciamento social en todo momento. Priorizaremos aquelas de pequeno grupo onde están            
prohibidos as actividades e xogos colectivos. Reforzarase no profesorado acompañante nestas           

actividades de exterior. 

Calquera actividade verase sempre supeditada á situación sanitaria de cada momento. 

 

7. Viaxe de fin de curso 

A viaxe de fin de curso para o alumnado de 4º ESO quedará pendente da situación sanitaria de                  

cada momento.  

 

 

 


