“PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN
COVID 19
NO CURSO 2021-2022”

DATA DE APROBACIÓN DO DOCUMENTO: 14 de Setembro de 2021

1.

Datos do centro

Código

Denominación

15023314

IES de Sabón

Enderezo

C.P.

Avda de Arsenio Iglesias s/n

15142

Localidade

Concello

Provincia

Arteixo

Arteixo

A Coruña

Teléfono

Correo electrónico

881 96 01 40

ies.sabon.arteixo@edu.xunta.gal

Páxina web
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/
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Id.

Medidas de prevención básica

2.

Membros do equipo COVID

Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso
de desvío a un teléfono móbil)
Membro 1

Luis Javier Ramos Asensio

Cargo

687375006
Coordinador, Director
do centro e profesor
de E.F

Tarefas asignadas:
●
●
Tarefas asignadas

Suplente

Membro 2

●
●
●
●

Eva Rodríguez Barreiro

Víctor Manuel Patiño Grela
●

Tarefas asignadas

Suplente

Nomear membros e suplentes no equipo covid.
Interlocución coa administración e co centro de saúde de
referencia.
Coordinación do equipo Covid.
Xestionar a adquisición de material de protección necesario.
Comunicación de casos.
Informar con periodicidade aos membros da comunidade educativa
das medidas adoptadas e da evolución dos diferentes casos

●
●

Cargo

Vicedirector

Elevar propostas de diferentes sectores da comunidade educativa.
Coordinar e colaborar nas actuacións
Difundir a información
Xestionar a realización correcta dos protocolos de organización
que se describen neste documento, encomendados pola persoa
coordinadora,

Luz Suárez Neira
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Membro 3

Roberto García Estévez

●

Tarefas asignadas

Suplente

3.

●
●

Cargo

Elevar propostas de diferentes sectores da comunidade educativa.
Coordinar e colaborar nas actuacións
Difundir a información
Xestionar a realización correcta dos protocolos de organización
que se describen neste documento, encomendados pola persoa
coordinadora.

Ana Belén Freán Loureiro

Centro de saúde de referencia

Centro Centro de Saúde de Arteixo
Travesía de Arteixo, 278, 15142 Arteixo, A Coruña
Contacto

4.

Xefe de estudos

Teléfono 981 640364
981 633099

Francisco Javier Refojos Giráldez / Berta Pueyo González

Espazo de illamento

Localización: Tanto no recinto do IES de Sabón coma no CF edificio do Concello están
determinados os espazos de illamento.
“Plano de situación e do espazo de illamento‖: ver Anexo VIII.
Material de protección individual e hixiene: máscaras hixiénicas, panos desbotables,
dispensador de xel hidroalcohólico, papeleira con tapa, desinfectante (Oxivir, hipoclorito
sódico 1:50), bolsas e saco de lixo vermello (dobre bolsa).
―Folla de rexistro do alumnado que emprega este espazo‖: ver Anexo II





No momento no que se detecte o caso a persoa en cuestión deberá dirixirse o máis axiña
polible á AULA COVID, provista de máscara e luvas. Deberá permanecer nesta aula ata
que sexa recollida pola súa familia ou servizos sanitarios pertinentes.
Na medida do posible evitará tocar o mobiliario así como as chaves da luz ou as manillas
das xanelas.
Mentres o sospeitoso pemaneza na AULA COVID deberá facerse o rastreo das zonas nas
que estivo para proceder a súa evacuación e posterior desinfección segundo estes pasos:
1. Valeirará as papeleras, pechándoas correctamente e introducíndoas nun saco de cor
vermella.
2. Abrirá as xanelas, mantendo a porta de acceso aberta, para ventilar a zona. En ningún
caso se pecharán as xanelas ata ter acabada a desinfección.
3. Procederá a realizar a desinfección de todas a superficies horizontais e daqueles
elementos susceptibles de ser tocados coas mans.
4. Fregará o chan con produto desinfectante e irase á seguinte zona, deixando as
xanelas mais a porta abertas para que ventile.
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5.

Número de alumnado por nivel e etapa
1º bach A (Humanidades e CC Sociais)

18

1º bach B (Ciencias)

19

2º bach A_B

19
BACHARELATO 56

ESA

Módulo III e IV

8
ESA 8

1 CS AF

20

2 CS AF

19
CSAF 39

1 CM AFD

23

2 CM AFD

5
CM AFD 28

1 CM Instalacións elect. e automáticas.

22

2 CM Instalacións elect. e automáticas.

13

CM Instalacións Elect. e 35
automáticas
1 CM XA

20

2 CM XA

15
CMXA 35

1 FPB elect. e electrónica

5

2 FPB elect. e electrónica

6
FPB elect. e electrónica 11

1 FPB Cociña e restauración

18

2 FPB Cociña e restauración

11

FPB Cociña e restauración 29
TOTAL ALUMNADO
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241

6.

Cadro de persoal do centro educativo

Persoal docente

35

Peroal non docente
conxersería

1

limpeza

1

administración

1
Total

7.

38

Determinación dos grupos estables de convivencia.

Dada a oferta formativa do centro, os horarios previstos e as instalacións empregadas
consideramos que non se dan as condicións para poder garantir grupos estables de
convivencia.
Dita imposibilidade non impide que se tomen certas decisións que facilitarán un menor
contacto entre o alumnado de distintos grupos ou cursos.

8.

Medidas específicas para grupos estables de convivencia

As medidas que facilitarán un menor contacto entre o alumnado de distintos grupos ou cursos
en distintas zonas serán:
Zonas de recreo: non estarán cerradas nin delimitadas. Se permite o emprego das canchas
deportivas e mesas de ping-pong.
Zonas de aulas de referencia: a distribución dos grupos nos distintos edificios do centro
estará condicionada pola etapa educativa do grupo, de xeito que durante os desprazamentos
no centro (intercambios de horas de clases e mesmo entradas e saídas) se reduzan as
posibilidades de contacto entre distintos niveis.

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)

Teléfonos do centro: 881 960 140 Email: ies.sabon.arteixo@edu.xunta.gal
Profesorado e PND: Teléfono do centro e móbiles dos membros do equipo Covid.
Familias: Teléfono e correo electrónico do centro.
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10. Rexistro de ausencias
Alumnado: a través das faltas de asistencia diarias que pon o profesorado no XADE.
Se a falta é por sintomatoloxía compatible con covid-19, quedará eximida a xustificación a
efectos de apertura do protocolo de absentismo escolar e, ao mesmo tempo, permitirá activar
as medias necesarias en caso de confirmación do caso.
Profesorado: a través do libro de gardas.
Se a falta é por sintomatoloxía compatible con covid-19, permitirá activar as medias
necesarias en caso de confirmación do caso.
Persoal non docente: a través do rexistro de asistencia de secretaría.
Existirán no centro documentos específicos para o rexistro interno dos casos, tanto do
profesorado e persoal non docente como do alumando.

11. Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás
autoridades sanitarias e educativas)
Utilizarase unha canle informática específica habilitada pola Consellería de Educación para a
comunicación dos posibles casos detectados e para traslado de información (EduCovid).
Notificaranse os casos e a identificación de contactos próximos (coas debidas garantías de
protección de datos).
Esta información será accesible para o persoal sanitario determinado pola autoridade
sanitaria.
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Id.

Medidas xerais de protección individual

12. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito
individual ou croque xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos e
identificación da posición do profesorado)
De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,2 metros nas
interaccións entre as persoas no centro educativo..
Dentro da aula se minimizarán os desprazamentos, colocando mochila e chaqueta no
posto escolar de cada alumno/a.
Planos tipo de colocación nas aulas: ver anexo VII.
A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula, para a
aplicación do criterio de medición a distancia realizarase dende o centro das cadeiras
Nas etapas de Ensino Secundario Obrigatorio, Bacharelato e Formación Profesional
establécense as seguintes medidas de conformación das aulas:
a) Os postos escolares manterán unha distancia de 1,2 metros respecto de todos os
postos que o rodeen medidos dende o centro da cadeira. Se fose preciso retirarase outro
mobiliario como andeis ou colgadores que limiten o espazo dispoñible .
b) Os postos escolares estarán orientados nunha mesma dirección.
c) Cando o tamaño da aula non permita a distancia entre postos buscaranse espazos
alternativos onde sexa posible gardar a distancia de 1,2 metros
d) Cando non sexa posible ningunha das accións anteriores desdobrarase o grupo.
e) No caso dos talleres de electricidade se empregará unha separación vertical física
(mamparas transparentes) entre postos escolares, sen manter o 1,2 metros de separación
entre os postos.
f) Unha das aulas do edificio A será empregada para o grupo de 1º de CM XA, para o que
será necesario colocar unha última fila de postos escolares sen a distancia de 1,2 metros,
polo que soamente nesa ringleira se instalarán mamparas transparentes de separación física.

13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non
permita as distancias mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a
grupos)
As aulas utilizadas no centro son as aulas convencionais, agás as seguintes excepcións:
- AULA de DEBUXO que será asignada a 1º CM AFD
- AULA de TECNOLOXÍA que será asignada a 2º BAC A-B
As condicións de seguridade pódense garantir actualmente aínda que isto conleva dificultades
para manter unha organización coma o sistema de taquillas para que cada alumno/a garde o
seu equipo portátil. Neste sentido intentarase implementar melloras para que estas aulas
teñan unhas condicións semellantes ao resto do centro.
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14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo
cuestionario de avaliación
Estes espazos deben ofrecer as mesmas garantías de seguridade que as aulas
convencionais. Deste xeito, terán a mesma dotación que esas aulas (dispensadores de
hidroxel, papeleiras de pedal con bolsa, panos desbotables, desinfectantes) que permita
realizar as rutinas de limpeza antes, durante e ao finalizar a sesión.
Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, teranse que coidar especialmente as
medidas de limpeza e seguridade e entre sesións será preciso realizar unha ventilación de
5/10 minutos e labores de limpeza básica.
Para garantir que o tempo de ventilación se cumpre, o profesorado responsables destes
espazos, irán buscar o alumnado á súa propia aula.

15. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias)
Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, como recurso á
reunión non presencial mediante vídeochamada ou teléfono. Se non fose posible por
imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que ser presencial adaptaranse espazos
exclusivos para este tipo de reunións onde se garantirá mediante obstáculos físicos a
distancia de seguridade e o emprego de máscara xunto coa dispoñibilidade de produtos de
limpeza de mans.
A titorías levaránse a cabo baixo dúas modalidades.
- Virtual, opción preferente, comunicacións a través do: Correo electrónico do titor/a,
Videoconferencia (a través da plataforma ofertada pola Consellería de Educación) ou
teléfono do centro.
- Presencial, excepcionalmente, previa cita, garantindo a distancia social, con máscara
e desinfección de mans e postos.
Espazo previsto para a realización da titoría presencial coas familias (previa cita): biblioteca.
Este espazo terá dotacións de dispensador de hidroxel, papeleira de pedal con bolsa, panos
desbotables e desinfectante, que permita realizar as rutinas de limpeza antes, durante e ao
finalizar a sesión.
Ao ser un espazo de uso compartido, terase que coidar especialmente as medidas de
limpeza, seguridade e ventilación
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16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro.
Páxina web do centro: será o portal onde se colgue toda a información a nivel xeral.
 http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/
AbalarMóbil: Aplicación da consellería de comunicación coas familias.
Teléfonos do centro: 881.960.140
Email: ies.sabon.arteixo@edu.xunta.gal
A información cos proveedores e repartidores estará organizada dende a secretaría do centro
e coa participación do persoal non docente.

17. Uso da máscara no centro
Será obrigatorio o uso da máscara durante todo o horario lectivo en todos os espazos
escolares, sexan abertos ou pechados, 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 á hora de comer algo nos
recreos.
Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formación sobre uso de
máscaras, e se informará dos protocolos de substitución e lavado.
O persoal do centro terá un comportamento exemplificante no uso da máscara.
18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa
O Plan será enviado ao Claustro para facer as aportacións oportunas. Unha vez aprobado
pola dirección será publicado e difundido entre a comunidade educativa.
O ―Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 2020/2021‖ 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
páxina web do centro, existindo un bloque específico para toda a información e documentos
en relación ao Covid-19.
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/
Realizaranse presentacións do ―Plan de adaptación‖ para a explicación dos puntos máis
importantes aos membros de toda a comunidade educativa:
●

●

O primeiro día de clase, nas aulas convencionais ao alumnado, a través dos
titores/as. Nas semanas seguintes coa implicación de todos os docentes cara a
adquisición de habilidades de prevención, hixiene e promoción da saúde.
Nas primeiras reunións dos órganos colexiados, sobradamente no claustro e no
consello escolar de inicio de curso.

No caso de haber modificacións do protocolo comunicaranse as novidades na páxina web
do instituto e notificación por correo electrónico ao persoal do centro.
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Id.

Medidas de limpeza

19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito
frecuente
OBXECTIVO:
Limpeza e desinfección das instalacións do IES de Sabón e CF Edificio Concello.
ÁMBITO E PERÍODO DE APLICACIÓN:
O procedemento é aplicable ó IES de Sabón e CF Edificio Concello dende o día de
aprobación deste documento e ata nova orde da Dirección do Centro.
RESPONSABLES:
- Persoal de limpeza
- Equipo Covid
MATERIAL:
- EPI (luvas, máscara, gorro, calzas)
- Desinfectante (Oxivir, hipoclorito sódico 1:50)
- Papel desbotable, bolsas e sacos de lixo.
PROCEDEMENTO:
- Antes de entrar ás distintas zonas do centro educativo, o persoal de limpeza deberá
protexerse segundo as indicacións do Equipo COVID do centro. Deberá usar luvas e
máscara en cada uns dos espazos do centro
- Valéiranse as papeleiras pechando as bolsas de lixo concienzudamente e
depositándoas nun saco de lixo de cor negra ou gris, que se pechará antes de sair da
estancia ó rematar a limpeza
- Ábrese a xanela para ventilar manténdoa así mentres dure a limpeza
- Procédese á limpeza concienzuda da estancia, especialmente de tódalas superficies
horizontais e de todos aqueles elementos susceptibles de ser tocados polos usuarios
(tiradores de caixóns, pomos de portas, interruptores da luz, etc.). Unha vez á semana
débese realizar a limpeza das superficies verticais
- A continuación, empregarase o desinfectante aplicándoo sobre o papel desbotable e
frotaranse tódalas superficies horizontais e todos aqueles elementos susceptibles de
ser tocados polo alumnado ou profesorado así coma outros usuarios. O papel
desbótase no saco de lixo.
- Finalmente, límpase o chan, péchase a xanela (se esta tivera unha posición de
ventilación, deixarase nesa posición) e sáese da estancia, desbotando os residuos no
saco de lixo.
- O lixo xerado tirarase coa fracción restos
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20. Distribución horaria do persoal de limpeza
INICIO FIN
11:00 11:10
11:10 11:35

MINUTOS
10
25

ZONA/ESTANCIA A LIMPAR
Edificio A - Planta Baixa - Aseos profesorado.
Edificio A - Planta 1ª - Aseos alumnado.

11:35

12:00

25

Edificio B - Planta 1ª - Aseos alumnado.

12:00

12:20

20

Edificio B - Planta Baixa - Aseos ximnasio.

12:20

12:40

20

Comprobación dosificadores, enchéndoos se fora
necesario. Reposición xeles hidroalcohólicos nas aulas.

12:40

12:55

15

Edificio A – Planta Baixa - Conserxería.

12:55

13:30

35

Edificio A – Administración e despachos.

13:30

13:50

20

Edificio A – Sala de profesorado.

13:50

14:20

30

Descanso.

14:20

17:10

170

Edificio A:
 Aulas.
 Help Desk e orientación.
 Biblioteca.
 Secretaría e Administración.
 Sala visitas.
 Salas profesorado.
 Dirección/Xefatura.
Edificio B:
 Aulas.
 Laboratorio.
 Departamentos.
 Ximnasio e vestiarios.
 Aula tecnoloxía.
 Talleres electricidad I y II.

17:10

17:20

10

Edificio A - Planta Baixa - Aseos profesorado.

17:20

17:45

25

Edificio A - Planta 1ª - Aseos alumnado.

17:45

18:10

25

Edificio B - Planta 1ª - Aseos alumnado.

18:10

18:30

20

Edificio B - Planta Baixa - Aseos ximnasio.
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21. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza
OBXECTIVO:
Establecer cáles son os materiais e equipos de protección individual máis axeitados para a
realización das tarefas de limpeza.
ÁMBITO E PERÍODO DE APLICACIÓN:
O procedemento é aplicable ó IES de Sabón e CF (Edificio Concello de Arteixo) dende o día
de aprobación deste documento e ata nova orde da Dirección do Centro.
RESPONSABLES:
- Persoal de limpeza
- Equipo Covid
MATERIAL:
- Equipo de protección individual (EPI):
o Máscara (2 ó día): débese cambiar cada catro horas de uso.
o Luvas: débense remplazar según as operación a realizar.
o Gorro: cando haxa que facer a desinfección dunha zona na que haxa un
sospeitoso ou confirmado COVID – 191.
o Calzas: cando haxa que facer a desinfección dunha zona na que haxa un
sospeitoso ou confirmado COVID – 19.

-

Material de limpeza:
o Carro de limpeza con toda a súa dotación (cubos, fregona, escurridor, estantes
para transporte de produtos, etc.).
o Trapos de microfibra (deben lavarse a unha temperatura de 60° C o a 40° C se
hai aporte de osíxeno durante o lavado).
o Papel desbotable.
o Produto multiusos para a limpieza ordinaria.
o Produto desinfectante para a desinfección (virucida, bactericida e funxicida)2.
o Bolsas de lixo.
o Sacos de lixo negros e vermellos para residuos infectocontaxiosos.
o Xel hidroalcohólico.

1

Débese ter en conta que para este caso, o finalizar a limpeza da zona en cuestión, débese desbotar o gorro, calzas e a
máscara, substituíndoos por uns novos.
2
Pódese obter o listado de produtos autorizados no sitio web do Ministerio de Sanidad, clicando en Información
Coronavirus > Documentos técnicos para profesionales > Listado de virucidas autorizados en España para uso ambiental
(PT2), industria alimentaria (PT4) e higiene humana (PT1) 06.08.2020.
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22. Cadro de control de limpeza dos aseos
OBXECTIVO:
Establecer o formato do documento que empregarase para o control da limpeza dos aseos.
ÁMBITO E PERÍODO DE APLICACIÓN:
O procedemento é aplicable ó IES de Sabón e CF Edificio Concello dende o día de
aprobación deste documento e ata nova orde da Dirección do Centro.
RESPONSABLES:
- Persoal de limpeza
- Equipo Covid
MATERIAL:

Folla impresa semanal para cada un dos aseos/baños do centro.
Documento de ―Cadro de control de limpeza dos aseos‖: ver anexo III
PROCEDEMENTO:
- Cando o limpador/a remate a limpeza e desinfección do aseo, deberá cubrir o
documento de control que terá á súa disposición. No mesmo deberá poñer o séu nome
e primer apelido, data e hora da limpeza e a súa sinatura.
- O último día da semana deberá retirar a folla usada e substituila por unha nova en
branco. A usada será entregada á vicedirección.

23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas
OBXECTIVO:
Establecer o formato do documento que empregarase para o control da ventilación dos
distintos espazos do IES de Sabón e CF Edificio Concello.
ÁMBITO E PERÍODO DE APLICACIÓN:
O procedemento é aplicable ó IES de Sabón e CF Edificio Concello dende o día de
aprobación deste documento e ata nova orde da Dirección do Centro.
RESPONSABLES:
- Docentes
- Equipo Covid
MATERIAL:
Folla impresa semanal para cada un dos espazos que deben ser ventilados.
Documento ―Rexistro de ventilacións‖: ver anexo IV.
PROCEDEMENTO:
- Nas horas sinaladas no plannig, o docente debe encargarse de que as aulas son
ventiladas, alomenos durante 15 minutos e asinará no espazo correspondente.
- Realizarase o rexistro das ventilacións mediante sinatura do docente no libro de
rexistro de aula destinado para este fin.
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24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos
OBXECTIVO:
Determinar os espazos habilitados para a xestión dos residuos xerados no IES de Sabón e
CF Edificio Concello.
ÁMBITO E PERÍODO DE APLICACIÓN:
O procedemento é aplicable ó IES de Sabón e CF Edificio Concello dende o día de
aprobación deste documento e ata nova orde da Dirección do Centro.
RESPONSABLES:
- Persoal de limpeza.
- Equipo Covid
MATERIAL:
Bolsas e sacos de basura
PROCEDEMENTO:
 No exterior do CF Edificio Concello existen os contenedores de basura axeitados para a
separación de residuos. Estes son o de papel, o de vidro, o de orgánico, o de inórganico
e máis o da fracción restos.
 Débese ter en conta que os residuos xerados pola desinfección dos distintos espazos no
requiren dun tratamento especial. Basta con depositalos no contenedor da fracción
restos.
 Non obstante a manipulación dos sacos de cor vermello farase sempre con coidado e
empregando os equipos de protección básicos, como son as luvas e a máscara
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Id.

Material de protección

25. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro
A consellería realizará un aprovisionamento inicial de elementos de sinalización e máscaras de
protección.
O equipo formado na COVID-19, en colaboración coa secretaría do centro realizará o inventario
de todo este material e ademais do material relacionado coa situación covid-19 comprado polo
centro.
Para iso, crearase un apartado específico dentro do cadro xeral do centro denominado ‗material
covid-19‘.
Relación de material dispoñible dende o inicio de curso:
Material de protección, hixiene e sinalización
Dispensador hidroxel de pared ( e solución hidroalcólica)……
Dispensador hidroxel de mesa……………………
Dispensador hidroxel de pé, automático e de batería …………..
Máscaras de tela…………………………………………….
Papeleras con tapa e pedal……………………….
Panos desbotábles (caixas) ………….………….………….
Bolsas de lixo………….………….………….……
Mamparas………….………….………….…………
Sinalización (sinaléctica vertical, horizontal, etc)……….…………
Kits profesorado (bote, pulverizador, bolsa)

26. Determinación do sistema de compras do material de protección
Unha vez inventariada a dotación inicial, o centro garantirá a existencia de máscaras
hixiénicas suficiente como para as posibles continxencias que podan xurdir. Haberá unha
dotación delas na sala de profesorado para calquera incidencia que poda xurdir.
O centro terá unha reserva de hidroxel, panos de papel, xel desinfectante, máscaras,
pantallas. Sempre haberá cantidade para repoñer as necesidades.
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27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición

No principio de curso haberá en cada aula un dispensador de hidroxel, papelera con pedal e
bolsa, panos desbotables e material desinfectante.
A reposición diaria dos diferentes elementos será realizada polo persoal seguinte:
Xel nos dispensadores de parede

Conserxería.

Xel nos dispensadores de pé

Conserxería.

Panos desbotables

Limpeza.

Bolsas das papeleiras

Limpeza

Máscaras de continxencia

Equipo Covid.

Atomizadores desinfectante de aulas

Conserxería e Equipo Covid.

É moi importante que ante a falta de calquera material, por estar esgotado, deteriorado ou
desaparecido, se informe na conserxería ao respecto.
Na sala de profesorado estará a disposición de todo o persoal unha caixa de máscaras
hixiénicas para uso puntual, tanto por necesidades do profesorado coma do alumnado.
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Id.

Xestión dos abrochos

28. Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das
consellerías, unha propia do centro ou unha remisión ao 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, 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 legal 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 neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta
telefónica co seu pediatra 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.
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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.
O criterio epidemiolóxico considera 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.
Posibles casos:
- Persoa cun diagnóstico confirmado  obriga de illamento durante 10 días.
- Persoas con consideración de contactos estreitos  deberán realizar corentena nos
seus domicilios e suspenderán a ensinanza presencial polo un período de 14 días.
(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)
- O restante alumnado da aula poderá continuar coa asistencia presencial á aula.
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 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. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e
educativa .
1) O coordinador do equipo Covid será o responsable das comunicacións á autoridade
sanitaria e educativa.
2) De non ser posible será o Vicedirector.
3) No seu defecto o Xefe de estudos.
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Id.

Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa
xefatura territorial e de solicitude, de ser o caso, de persoal substituto)
As solicitudes serán recibidas no correo do centro (Anexo III do protocolo) e xestionadas
dende a dirección do centro para ser remitidas á Xefatura Territorial có correspondente
informe do Anexo IV do protocolo.
No caso de ter que solicitar persoal substituto será xestionada a petición do mesmo a través
da aplicación de ―persoalcentros‖.
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-2.7
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Id.

Medidas de carácter organizativo

31. Entradas e saídas
O obxectivo das seguintes medidas e a non aglomeración de persoas, tanto a entrada como
a saída do centro, debendo en todo momento garantir as medidas de distanciamento físico
interpersoal.
Cada edificio contará cunha única porta de entrada e unha única porta de saída, que
estarán debidamente indicadas coa sinaléctica correspondente.
As entradas no recinto serán directas cara o edificio da aula de referencia de cada alumno/a.
Será escalonada de xeito natural, sen control horario estrito dado que ao ser o alumnado en
gran parte adultos moitos deles chegan en coche. Non poderán quedar nos corredores e terán
que entrar na aula.
Haberá profesorado de garda de entrada cada día, dende 10 minutos antes do comezo da 1ª
sesión do día.
As saídas serán directas cara ao exterior. Haberá profesorado de garda nesta última hora
para controlar a saída escalonada.
Talleres e aulas específicas: No caso deste tipo de dependencias que están pechadas ata a
chegada do docente o alumnado terá que esperar na zona da entrada respectando a distancia
social.
Anexo V: Planos con entradas e saídas
32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo
Para a circulación de persoas no interior do recinto se determinaron os fluxos progresivos de
circulación segundo indicado no Anexo VI.
Cada edificio contará cunha única porta de entrada e unha única porta de saída, que
estarán debidamente indicadas coa sinaléctica correspondente.
Anexo VI: Planos de circulación polo recinto
33. Cartelería e sinaléctica (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 colocación)
Toda a previsión de cartelería e sinaléctica necesaria foi valorada e encargada a unha
empresa especializada coa que contratamos a elaboración e colocación dos elementos
necesarios.
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34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado
Non procede
35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia (só datos numéricos)
Non procede.
Id.

Medidas en relación coas familias e ANPA

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (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 o
concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente plan)
Non procede.
37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de
comedor (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 da ANPA e o Consello Escolar
Ata que as condicións da situación a nivel sanitario non mellore claramente todas as reunións
do Consello Escolar realizaranse por videoconferencia.
39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias
Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, como recurso á
reunión non presencial mediante vídeochamada ou teléfono. Se non fose posible por
imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que ser presencial adaptaranse espazos
exclusivos para este tipo de reunións onde se garantirá mediante obstáculos físicos a
distancia de seguridade e o emprego de máscara xunto coa dispoñibilidade de produtos de
limpeza de mans.
A titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades.
- Virtual, opción preferente, comunicacións a través do: Correo electrónico do titor/a,
Videoconferencia (a través da plataforma ofertada pola Consellería de Educación) ou
teléfono do centro.
- Presencial, excepcionalmente, previa cita, garantindo a distancia social, con máscara
e desinfección de mans e postos.
Espazo previsto para a realización da titoría presencial coas familias (previa cita): biblioteca.
Este espazo terá dotacións de dispensador de hidroxel, papeleira de pedal con bolsa, panos
desbotables e desinfectante, que permita realizar as rutinas de limpeza antes, durante e ao
finalizar a sesión.
Ao ser un espazo de uso compartido, terase que coidar especialmente as medidas de
limpeza, seguridade e ventilación
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40. Normas para a realización de eventos
As celebracións poden ter lugar dun xeito diferente a como ían sendo desenvolvidas.
Correspóndelles aos diferentes equipos docentes a organización e será entregado un
documento coa programación e a organización do mesmo para ser revisado e aprobado polo
equipo Covid.
Se terán en conta para a realización dos mesmos as seguintes premisas:
●
●
●
●
●
●

●

Id.

Evitar mesturas de alumnado de diferente nivel.
Valorar a realización en quendas
Levalas a cabo, sempre que o tempo o permita, ao aire libre.
Facer os labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e despois da celebración
do evento.
Emprego de medios telemáticos cando sexa preciso.
En canto a actuacións no propio centro, poderán levarse a cabo sempre que as
quendas respecten o aforo e se respecten as normas de hixiene, distancia e
ventilación nos actos e entre eles.
As saídas didácticas poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no
momento de realizalas, sobre todo en canto ao aforo de museos e salas e as de
transporte. Aconséllase que se realicen dentro da propia localidade e ao aire libre.

Medidas para o alumnado transportado

41. Medidas
Non procede.

Id.

Medidas de uso do comedor

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado
Non procede
43. Persoal colaborador
Non procede
44. Persoal de cociña
Non procede
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Id.

Medidas específicas para o uso doutros espazos

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (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 normas de uso e limpeza)
Ximnasio: Ventilarase sempre durante o seu uso, para isto poderán empregarse tanto as
xanelas coma a porta directa ao exterior. Reducirase ao máximo o tempo nos aseos. Os
tempos de emprego da nosa instalación de ximnasio serán os máis reducidos posible neste
curso dado que se solicitarán as instalacións do Concello.
(Revisar o apartado seguinte no relacionado coa docencia de Educación Física)
Laboratorio: Debido ás condicións deste curso non se realizarán prácticas no laboratorio,
dada a complexidade para garantir as medidas hixiénicas có material empregado. Os contidos
destas prácticas serán abordados a través de prácticas virtuais ou a realización de pequenas
experiencias que o alumnado poderá facer na súa casa con materiais caseiros e cuxos
resultados terá que gravar e presentar.

Aula de tecnoloxía: Este ano a aula específica será empregada coma aula de referencia do
grupo, polo que a súa distribución será o máis parecida a unha aula normal. Aínda así se
habilitarán algúns espazos para prácticas. As particularidades no emprego desta aula serán
trasladadas polo profesorado da materia directamente ao alumnado.
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46. Educación física
O ximnasio deberá ofrecer as mesmas garantías de seguridade que as aulas convencionais.
Deste xeito, terá a mesma dotación que esas aulas (dispensadores de hidroxel, papeleiras
de pedal con bolsa, panos desbotables, desinfectantes) que permita realizar as rutinas de
limpeza antes, durante e ao finalizar a sesión.
Ao ser espazo de uso compartido por varios grupos, se terán que coidar especialmente as
medidas de limpeza e seguridade e entre sesións será preciso realizar unha ventilación de
5/10 minutos e labores de limpeza básica.
Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e, como mínimo, de forma
diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. Na medida do posible,
manter as portas abertas. Durante as actividades no recinto pechado, na medida do posible,
realizar os tempos de descanso e/ou recuperación en zonas ao aire libre ou ben
ventiladas.
Todos os elementos usados polo alumnado deberán ser desinfectados polo propio
alumnado ao comezo, durante e ao final da clase.
Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e
intransferibles, ou que as partes en contacto directo co corpo da persoa dispoñan de
elementos substituíbles. No caso daqueles equipamentos que deban ser manipulados por
diferente persoal, procurarase a dispoñibilidade de materiais de protección ou o uso de forma
recorrente de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu
uso.
Na clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás casos moi
excepcionais nos que o uso da máscara imposibilite a práctica. Para dita modificación á
norma xeral será necesaria a aprobación e comunicación clara do docente. Na medida do
posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e
procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización de hixiene de
mans. Cando ese material vaia ser empregado en dúas sesións consecutivas, desinfectarase
e deixarase un tempo para que a actuación dos produtos desinfectantes sexa efectiva, polo
que ao inicio das sesións non se debe empregar ese material.
Coidarase especialmente do uso da máscara no ximnasio pechado con ventilación
reducida.
Cando se traballen exercicios con colchonetas, cada alumno utilizará unha toalla persoal que
poñela sobre a superficie da colchoneta. Esta toalla ao final da sesión será introducida nunha
bolsa e na mochila de cada alumno.
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47. Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou
espazos de uso educativo)
Realizaranse de xeito ordenado, progresando sempre pola parte dereita. Deberase realizar
limpeza de mans antes de acceder a cada aula.
Na medida do posible, mediante a asignación de grupos ou de horarios, a norma xeral é que o
alumnado non cambiará de clase agás nos supostos excepcionais.
Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase.
A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade, seguindo
a ruta deseñada para cada grupo e indo no sentido de marcha sinalado nos corredores.
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. É importante que o desinfectante se bote no pano e non pulverizado
directamente sobre as superficies.
48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso
acomodadas ás xerais establecidas no protocolo)
Ver Anexo XIV: Normas de uso da biblioteca
Ademais das normas indicadas lembramos que de xeito moi excepcional e con cita previa
este espazo de biblioteca poderá ser empregado para titorías presenciais coas familias.
49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con
carácter exclusivo en atención á realidade do centro)
Dadas as idades do alumnado non é preciso estar pendentes durante o emprego dos
mesmos, aínda que se insistirá na necesidade de empregar os aseos de xeito adecuado.
Sempre se respectará o aforo máximo indicado.
No momento de limpeza e desinfección dos aseos darase preferencia ao persoal de limpeza.
Cada aseo terá na entrada un rexistro de limpezas diarias.
Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans e utilización do mesmo.

Id.

Medidas especiais para os recreos

50. Horarios e espazos
Horarios previsto de recreos: 10:20 a 10:40 e de 12:20 a 12:40 h.
Os espazos non estarán delimitados no recinto por grupos de convivencia.
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51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación
do profesorado de vixilancia, existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de
convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal)
Está prevista a asignación de gardas de recreo no horario do profesorado:

No recinto do IES de Sabón:
Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

Primeiro
recreo
Segundo
recreo

No recinto do CF do Concello:
Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

Primeiro
recreo
Segundo
recreo

Id.

Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous primeiros
cursos de primaria

52. Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de
baños que estean situados na mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo
en recantos e de uso do material de aula)
Non procede.
53. Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha
previsión específica para os xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase
unha previsión sobre o tempo de merenda)
Non procede.
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Id.

Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

54. Emprego do equipamento
Taller de bicicletas: medidas específicas no anexo IX.
Talleres de Hostalaría e turismo: medidas específicas no anexo X.
Talleres de Electricidade: medidas específicas no anexo XI.
O laboratorio, ademais dos seus propios elementos de seguridade, debe ofrecer as mesmas
garantías que as aulas convencionais. Deste xeito, terá a mesma dotación que esas aulas
(dispensadores de hidroxel, papeleiras con tapa, pedal e bolsa interior, panos desbotables,
desinfectantes) que permita realizar as rutinas de limpeza antes, durante e ao finalizar a
sesión.
Priorizarase que as actividades sexan individuais.
Na aula haberá cartelería sobre as medidas de hixiene e de seguridade.
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Id.

Medidas especificas para alumnado de NEE

55. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá
as medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE)
1. 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.
2. O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de
pantallas/viseiras no caso de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a
súa atención requira no respectar a distancia de seguridade.
3. O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das
necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.
4. 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. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse 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)

Id.

Previsións específicas para o profesorado

57. Medidas para as reunións de profesorado.
Daráselle preferencia ás reunión telemáticas nos órganos colexiados.
Para as reunións físicas nas salas de profesorado ou outros espazos do centro o aforo
quedará limitado ao sinalada en cada unha das dependencias.
Sala de profesorado: Neste espazo se desenvolverán reunións ata un aforo de 11 persoas,
garantindo a distancia de seguridade e a ventilación suficiente. Disporá de dispensador de
hidroxel, panos desbotables e desinfectante.
Quedará aberta a posibilidade de reunión presencial nunhas dependencias tanto internas
(ximnasio, canchas,…) ou externas ao centro (Salón de actos do CTA, …)

Páxina 30 de 34

58. Órganos colexiados (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)
Preferentemente as reunións dos órganos colexiados realizaranse por videoconferencia.
De ser o caso empregaríase un espazo externo ao centro coas medidas de prevención e
distancia necesarias
A frecuencia na realización seguirá a ser a determinada pola normativa correspondente.
Consello escolar
As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación
epidemiolóxica no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos:
●
●

Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería.
Presenciais. Neste caso, e dado que o consello escolar está formado por 12 persoas,
as reunións levaríanse a cabo na biblioteca ou sala amplia garantindo a distancia de
seguridade e a ventilación suficiente.

Claustro
As reunións do Claustro terán dúas modalidades dependendo da situación epidemiolóxica no
momento das mesmas. Deste xeito propoñemos:
●
●

Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería.
Presenciais. Neste caso, e dado que o claustro está formado por 35 persoas, as
reunións levaríanse a cabo garantindo a distancia de seguridade e a ventilación
suficiente. Poderían ser nun espazo externo ao centro.

Comisón de Coordinación Pedagóxica
As reunións do Comisón de Coordinación Pedagóxica terán dúas modalidades dependendo
da situación epidemiolóxica no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos:
●
●

Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería.
Presenciais. Neste caso, e dado que a CCP está formada por 21 persoas, as reunións
levaríanse a cabo garantindo a distancia de seguridade e a ventilación suficiente.

Reunións de departamento.
As reunións dos departamentos terán dúas modalidades dependendo da decisión de cada
departamento. Deste xeito propoñemos:
●
●

Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería.
Presenciais. No caso de que o número de membros dun departamento e o espazo do
departamento garanta a distancia de seguridade e a ventilación suficiente, estas
reunións poderán realizarse no departamento correspondente.
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Reunións de titorías
As reunións de titorías terán dúas modalidades . Deste xeito propoñemos:
●
●

Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería.
Presenciais. Neste caso, e dado que a reunión de titores está formado por 16 persoas,
as reunións levaríanse a cabo no salón de actos garantindo a distancia de seguridade
e a ventilación suficiente..

Reunións do equipo directivo
As reunións de titorías terán dúas modalidades . Deste xeito propoñemos:

Id.

●

Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería.

●

Presenciais. Neste caso, e dado que a reunión do equipo directivo está formado por 4
persoas, as reunións levaríanse a cabo na sala de dirección garantindo a distancia de
seguridade e a ventilación suficiente.

Medidas de carácter formativo e pedagóxico

59. Formación en educación en saúde (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)
Os membros titulares do equipo covid-19 realizarán a formación específica sobre os plans e
protocolos de adaptación a situación covid-19 en centros escolares organizada polo CEFORE
Ao longo do curso realizaranse actividades de educación en saúde co alumnado, incidindo
sobre a prevención fronte a COVID-19, na que participarán diferentes profesionais e
institucións. Dende todas as materias se deberá fomentar o traballo transversal sobre a
Educación para a saúde.
Así mesmo en colaboración co centro de saúde de referencia incluiranse posibles charlas do
persoal sanitario sobre a prevención e protección.
Na sala do profesorado estará habilitado un “Punto de alimentación saudable” durante o
curso académico, que disporá de produtos coma froita fresca de temporada e froitos secos, a
disposición do profesorado e PND. O obxectivo será a creación de hábitos de alimentación
saudable. Esta iniciativa xa foi empregada e tivo moi bo resultado co alumnado.
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60. Difusión das medidas de prevención e protección.
●

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

●

Aplicación de comunicación da Consellería: AbalarMobil

●

Empregaranse todas as canles de comunicación para a difusión de toda a información
de relevancia con respecto a este tema, en especial ás enviadas polas Consellerías de
Educación e Sanidade.

●

Durante o curso facilitarase ás autoridades e profesionais sanitarias a impartición de
charlas sobre a prevención e protección, organizando calendarios e espazos para o
alumnado, profesorado e outros membros da comunidade educativa.
A través da cartelería do centro (enviada polas autoridades sanitarias o de produción
no centro) transmitirase información sobre temas de prevención e protección
actualizados.

●

●

Calquera modificación ou nova información recibida no centro dende as diferentes
Consellerías daráselle traslado á comunidade educativa polo medios sinalados.

61. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais.
Para o mantemento da aula virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación de
cursos, formación novo profesorado e subida de información básica) se organiza un grupo co
seguinte profesorado do centro:
-

Rocío Penado López.

-

Roberto García Estévez.

-

Luis Javier Ramos Asensio.

-

Eva Rodríguez Barreiro.

As tarefas deste grupo serán o mantemento da aula virtual, a xestión da administración,
páxina de inicio, creación de cursos, subida de información básica e realización de cursos de
formación para o profesorado do centro.
A nivel do profesorado do centro, unha gran parte ten unha formación básica que lle permite
empregar as aulas virtuais.
Para o profesorado que precisa de maior formación neste eido, se abren as seguintes
posibilidades:
-

Cursos organizados polo CFR de A Coruña, en relación á formación no uso de
ferramentas dixitais.
Plan de Formación Permanente do Profesorado (PFPP).
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62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (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)


Avaliación inicial (na primeira semana)



Programa de acollida (nas dúas primeiras semanas)



Programacións didácticas.

63. Difusión do plan (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
páxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas)


Web do centro: xa está disponible o bloque dentro da nosa web que recollerá toda a
documentación e información importante en relación ao Plan de adaptación.
Independentemente deste bloque as noticias importantes sairán tamén nos artigos
centrais (blogue).



Explicación na aula durante as presentacións dos grupos.



Presentación ao Claustro e Consello Escolar.



Para facilitar a comprensión do documento completo e os seus anexos se elaborará un
documento de ―Resumo do Plan de adaptación‖ (Anexo XV), que estará a disposición
igualmente de toda a Comunidade Educativa na web do centro.
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REXISTRO ILLAMENTO

REXISTRO ILLAMENTO
Data Hora

Nome e apelidos

Curso

Datos do alumno/a
Idade:
Teléfono:
Dirección:

Sintomatoloxía e datos de interese
Febre > 37,5
Tose seca
Dificultade respiratoria
Fatiga severa
Dor muscular
Falta de olfato
Falta de gusto
Diarrea
Conviviu nas últimas 2 semanas cunha persoa positivo Covid
Conviviu nas últimas 2 semanas cunha persoa en illamento

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Docente acompañante
a
Resolución do proceso
Indicar o que proceda na saída do centro do afectado/a:
Polo propio alumno/a
Recollida por responsable (nome):
¿Contacta co centro médico?
¿Acude a centro médico?
Sinatura do alumno/a ou
responsable que recolle:
Observacións:

CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS
DATA: Dende o _____________________________ ata o __________________________.
UBICACIÓN:
Edificio A.
Planta Baixa. Alumnado.
Ximnasio.
IES Sabón.
Edificio B.
Planta 1ª.
Profesorado.
_____________
CF Edificio Concello.
Vestiarios.
NOME E APELIDO

SELO DO CENTRO EDUCATIVO

DATA

HORA

FIRMA

EQUIPO COVID 2020_2021

PLANING SEMANAL DE VENTILACIÓN DAS AULAS OU ESPAZOS

SEMANA DO _________ DE ___________________ ATA O ___________DE________________________ANO 202___

LUNS
Data_____________

MARTES
Data_____________

MERCORES
Data_____________

XOVES
Data_____________

VENRES
Data_____________

1ª SESIÓN DA MAÑÁ

Sinatura
docente

Sinatura
docente

Sinatura
docente

Sinatura
docente

Sinatura
docente

10:20

Sinatura
docente

Sinatura
docente

Sinatura
docente

Sinatura
docente

Sinatura
docente

Sinatura
docente

Sinatura
docente

Sinatura
docente

Sinatura
docente

Sinatura
docente

Sinatura
docente

Sinatura
docente

Sinatura
docente

Sinatura
docente

Sinatura
docente

HORA

8:40

1º RECREO

12:20
2º RECREO

14:20
ÚLTIMA SESIÓNDA MAÑÁ

TARDES

16:30
1ª SESIÓN DA TARDE

19:00
ÚLTIMA SESIÓN DA TARDE

Sinatura
docente

Sinatura
docente

Sinatura
docente

Sinatura
docente

SELO DO CENTRO EDUCATIVO

EQUIPO COVID 2021_2022

ANEXO VII: PLANOS TIPO DE COLOCACIÓN NAS AULAS

80

IES SABÓN

CF EDIFICIO CONCELLO

Plan de adaptación Covid-19

Anexo IX:
“MEDIDAS ESPECÍFICAS DURANTE AS RUTAS EN
BICICLETA E NO TALLER DE BICIS”
A) MEDIDAS ESPECÍFICAS NAS PRÁCTICAS DE RUTA EN BICICLETA:
1. No taller de bicicletas existirá unha porta de entrada e unha de saída.
2. O alumnado empregará en todo caso os vestiarios do ximnasio para cambiarse,
respectando o aforo máximo establecido neles.
3. As mochilas quedarán nos vestiarios do ximnasio, colocadas axeitadamente, con
todo o material dentro das mesmas. No taller de bicis non quedarán mochilas.
4. Dentro do taller haberá que manter as distancias de seguridade, mantendo sempre a
máscara colocada.
5. As explicacións previas á practica para todo o grupo se realizarán no exterior do
taller sempre que sexa posible ou mesmo na aula do grupo.
6. Para as prácticas de ruta cada alumno/a deberá traer o seguinte material:
 Vestimenta axeitada (culotte, maillot, gafas e guantes)
 Bidón
 Bolsa portaferramentas con: 1 cámara autoselante de 29 pulgadas,
multiferramenta, 2 desmontables, bombín o CO2, parches adhesivos.
 Máscara (moi recomendable unha específica para uso deportivo)
7. Durante as intervencións de mecánica en ruta cada alumno/a empregará o seu propio
material.
8. Cando sexa necesario empregar material colectivo (bomba de pe, ferramentas de
taller, etc) todo o material empregado polo alumno/a deberá ser desinfectado cos
produtos dispoñibles no taller.
9. Cada alumno/a terá asignada unha bici e casco numerados, que serán empregados
durante todo o curso pola mesma persoa. O alumnado non poderá intercambiar a súa bici
ou casco, salvo cambio de situación sanitaria e indicación dos docentes.
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10. Despois das prácticas de ruta o alumnado poderá asearse nos vestiarios do
ximnasio, coa recomendación de non pasar máis tempo do necesario nos aseos.
11. Para acceder ao taller o profesorado dará as indicacións oportunas, reducindo os
momentos nos que o aforo do taller esté cerca do máximo.
.

B) MEDIDAS ESPECÍFICAS NAS PRÁCTICAS DE TALLER
12. Na medida do posible para as explicacións de mecánica se empregará o espazo
exterior ao taller.
13. Durante as prácticas de mecánica nas que se necesite empregar material colectivo
(bomba de pie, ferramentas de taller, etc) todo o material empregado polo alumno/a
deberá ser desinfectado cos produtos dispoñibles no taller.
14. Durante as prácticas de mecánica poderá haber estacións de traballo localizadas
tanto dentro coma fóra do taller, rotando o alumnado por elas.
15. O taller non dispondrá de aseos durante as sesións.
16. A hixiene de mans será necesaria sempre que se acceda ao taller. Existirá un punto
de hidroxel na entrada da aula e outro na entrada do taller de bicicletas.
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Anexo X: “Medidas específicas Talleres de cociña e cafetaría”
Data: 01/09/2021
1.- OBXETIVO
Establecer o protocolo de funcionamento e uso das aulas taller do
departamento de hostalaría e turismo. Aula taller cociña e aula taller cafetería
restaurante e vestiarios de hostalaría.
Específicos: Sensibilizar e motivar ao alumnado, profesorado e persoal de
limpeza na importancia das conductas básicas de limpieza y desinfección das
aulas talleres de cociña e cafetería. Fortalecer no centro educativo unha
política de traballo en un ambiente limpo. Optimizar uns recursos
institucionales existentes na limpieza e desinfección, preservando os principios
de custos. Estandarizar os procesos de limpieza y desinfección da restauración.
Dispór dun documento de consulta permanente para toda a comunidade
educativa, especialmente para o personal encargado da limpieza y desinfección
da área de restauración.
2.- ÁMBITO E PERÍODO DE APLICACIÓN.
O procedemento é aplicable ó CF Edificio do Concello dende o día da data
superior e ata nova orde da Dirección do Centro.
Limpeza e desinfección de tódalas superficies verticais e horizontais das dúas
aulas taller de hostalaría, é decir, cociña e cafetería. Limpeza minuciosa da
batería de cociña, utillaxe, ferramenta, menaxe, vaixela e toda a maquinaría
incluido os robots, aparatos eléctricos.
3.- RESPONSABLES



Equipo COVID do centro.
Persoal de limpeza.

4.- MATERIAL






EPI (luvas, máscara, gorro).
Deterxencias con PH alcalino superior a 12.
Bases amoniacadas con PH alcalino. Icompatible no seu uso co hipocloríto
sódico.
Desinfectante (Oxivir, hipoclorito sódico 1:50).
Papel desbotable, bolsas e saco de basura vermello. (doble bolsa)

5.- PROCEDEMENTO
DESINFECTANTES QUÍMICOS:

ALCOIS son compostos hidrosolubles. Os que se utilizan son o alcol etílico e o alcol
isopropílico. A concentración óptima bactericida está no rango do 60 ao 90% por
volume. Os alcois son inflamables e deben ser almacenados en áreas frías e ben
ventiladas. Usos Para o seu uso é importante ter presente a súa falta de actividade
contra esporas e a súa incapacidade para penetrar materiais ricos en proteínas.
Utilízanse na desinfección de superficies externas de equipos, áreas de preparación e
utillaje. A súa rapidez de evaporación é unha vantaxe para os procedementos de
desinfección e antisepsia.
CLORO E COMPOSTOS CLORADOS os hipocloritos son os compostos máis amplamente
usados e veñen en forma líquida (hipoclorito de sodio) ou sólida (hipoclorito de calcio).
Son compostos de espectro amplo, prezo baixo e acción rápida. O seu uso está
limitado polo seu efecto corrosivo, o seu inactivación por materiais orgánicos e a súa
inestabilidade relativa. O composto activo que se libera é o ácido hipocloroso. As
condicións que favorecen a estabilidade dos cloruros son: a temperatura ambiente, as
solucións diluídas, as solucións alcalinas e o almacenamento en empaquetados opacos
e pechados. Postúlase que poden inhibir reaccións encimáticas claves para a célula,
desnaturalizan proteínas bacterianas e inactivan acedos nucleicos. A inhalación dos
gases de cloro é irritante para o tracto respiratorio, poden producir tose, disnea,
edema pulmonar e neumonitis química. Actividade microbicida Depende da
concentración do composto. De menor a maior concentración son activas contra
bacterias, fungos, virus, micobacterias e esporas bacterianas. O blanqueador caseiro é
hipoclorito de sodio, vén en diferentes concentracións, a concentración recomendada
é 1:50.
LAVADO HIXIÉNICO DAS MANS o lavado hixiénico das mans é un procedemento
postcontaminación para remover mecanicamente a sucidade e a flora transitoria das
mans, para inactivar a flora das mans con deterxentes desinfectantes, cuxo espectro
antimicrobiano depende da área onde se pretenda usar. Indicacións do lavado
hixiénico das mans Antes e despois de cada operación culinaria, despois de cada
manipulación de produtos orgánicos de diferente natureza. Antes e despois de
ausentarse das instalacións de hostalería Antes e despois de cada operación culinaria e
de manipulación de maquinaria ou aparataje. Despois de situacións durante as cales a
contaminación microbiana das mans pode ocorrer, especialmente aquelas que inclúen
contacto con membranas mucosas, sangue ou líquidos corporais e secreciones.
Despois de tocar fontes inanimadas que probablemente estean contaminadas con
microorganismos virulentos ou epidemiológicamente importantes, escobas, fregonas,
recogedores, contedores de lixo…

HIXIENE DE MANS COMPRENDE:

O lavado hixiénico de mans é o procedemento máis simple e importante para previr as
infeccións. O lavado das mans defínese como un fregue vigoroso e breve, con xabón,
de toda a superficie das mans, seguido por enxaugue cun chorro de auga. A pesar que
se poden usar varios produtos, o lavado de mans pode clasificarse segundo se se
empregan xabón corrente ou deterxentes, ou se se usan produtos que conteñen
axentes antimicrobianos.
O lavado de mans con xabón corrente ou deterxente (en barra, gránulos, follas ou
líquido) suspende microorganismos e permite que logo se enjuaguen; a este
procedemento chámaselle remoción mecánica de microorganismos. O lavado das
mans con produtos que conteñen antimicrobianos destrúe ou inhibe o crecemento de
microorganismos; a este proceso coñéceselle como remoción química de
microorganismos.
O uso de luvas non substitúe o lavado das mans. As mans débense lavar, aínda se se
usan luvas, despois de tocar algún material potencialmente portador dun axente
infeccioso. En ausencia de auga cunha calidade aceptable, algúns produtos comerciais
baseados en alcol poden dar unha substitución temporal, pero a técnica máis barata e
máis aceptada para o lavado das mans é con auga e xabón. O lavado das mans
frecuente, especialmente con deterxentes fortes ou produtos que conteñen
antimicrobianos, pode producir eccema, ou nalgunhas persoas outros danos clínicos da
pel das mans.
LIMPEZA E DESINFECCIÓN AULAS TALLER DE COCIÑA E CAFETERÍA
Limpeza é a etapa de remoción de sucidade orgánica e físico – química. Os seus
obxectivos son eliminar a roña visible, evitar a contaminación cruzada, diminuír os
riscos de contaminación microbiológica, manter o funcionamento adecuado de
equipos e preparar as diferentes superficies para a desinfección. Para un bo proceso
de limpeza débese dispoñer mínimo dunha solución limpadora eficaz, esponxas ou
cepillos segundo o tipo de sucidade que se vai a remover e auga potable.
Para determinar a solución limpadora, a forza necesaria para remover a roña e a
duración do proceso de limpeza é necesario ter en conta os seguintes aspectos:
• O tipo de sucidade: dependendo da súa orixe: 1) Proteico (carnes, ovos) 2) Graxo (
margarinas e aceites) 3) Acedos ou álcalis (té, pos) e a condición desta, se está fresca,
adherida, branda ou seca.
• O material en que está construído o equipo, utensilio ou superficie que se vai a
limpar.
• Se se utiliza lavado manual ou mecánico
• A dosificación do deterxente utilizado para a limpeza, evitando doses excesivas que
poidan contaminar os alimentos.
• Selección minuciosa dos produtos químicos que se utilizarán, en canto ao
cumprimento da súa condición como aptos para o manexo de alimentos.

Desinfección é a etapa do proceso onde se trata de reducir o número de
microorganismos a niveis mínimos aceptables, mediante o uso de germicidas. A súa
aplicación sempre debe facerse logo dunha limpeza adecuada, para que cumpra cos
obxectivos de destruír microorganismos patógenos (bacterias, virus) que non foron
eliminados durante a limpeza, manter as áreas e equipos protexidos ata que se usen
de novo (protección residual) e eliminar as causas de malos cheiros. Dentro dos
germicidas máis comúns 58 aprobados para uso nos alimentos e as superficies en
contacto con estes atópanse o cloro e o iodo.

LIMPEZA E DESINFECCIÓN DOS EQUIPOS E UTENSILIOS

As características dos equipos e utensilios deben facilitar os procesos de limpeza,
lavado e desinfección dos mesmos. Deben ser de materiais non tóxicos, lisos, que non
importan cheiros, sabores ou cores aos alimentos, que non sexan absorbentes e
facilmente desmontables ou desarmables para facilitar o acceso dos implementos de
limpeza.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS é aquela persoa que interveñen directamente en
actividades de fabricación, procesamento, envase, almacenamento, transporte e
expendio de alimentos e quen constitúe o principal factor de contaminación de
alimento. A través das súas mans pode transferir xermes da súa propia flora intestinal,
cutánea, respiratoria ou dalgunha lesión infectada a superficies de traballo, utensilios,
maquinaria, así como actuar de vector de transmisión entre superficies e alimento ou
dun alimento a outro. Polo anterior, débese ter especial coidado coas mans, sen
descoidar a súa hixiene persoal e o seu estado de saúde xeral, para o manexo de todo
tipo de superficies e alimentos; pola contra, pódense converter nun foco importante
de contaminación tendo en cuenta que se traballa en cadea.
Para diminuír ao máximo calquera risco de contaminación deberanse cumprir as
principais normas de hixiene que son:
1. Aseo persoal, Cabelo recolleito e completamente cuberto, ducharse antes e
despois das prácticas na aula taller cociña ou cafetería.
2. Roupa exclusiva de traballo e cambio diario de uniformes.
3. Lavado e desinfección das mans cun xabón bactericida con base yodada, ao
chegar ao taller de traballo, antes e despois de tocar alimentos crus, despois de
manipular residuos, despois de soarse o nariz ou esbirrar, despois de ir ao
baño, despois de manipular papelería, despois de tocar calquera parte do corpo
ou uniformes e sempre antes de servir ou tocar alimentos.
4. Uñas curtas, limpas e sen esmalte. Non levar xoias, nin perfumes. Non toser,
nin esbirrar sobre os alimentos, non falar sobre os mesmos, non comer, fumar
ou masticar chicle durante a preparación e manipulación de alimentos. Non
secarse a suor coa man ou o antebrazo, nin co uniforme. Non tocar zonas do
corpo contaminadas (nariz, boca, oídos ou cabelo).
5. Levar un control médico periódico.
6. Manter unha distancia entre cada posto escolar dun 1.20 m.

LIMPEZA E DESINFECCIÓN DAS AULAS TALLERES DE HOSTELERIA

Para a limpeza e desinfección de chans, superficies, paredes e teitos, antes de iniciar
este proceso retíranse todos os alimentos, desconéctanse os aparellos eléctricos para
evitar accidentes e várrense en húmido os chans. Posteriormente humedécese a
superficie que se vai a limpar iniciando desde as partes máis altas cara ás máis baixas.
Logo aplícase unha solución limpadora que debe ter acción humectante ou capacidade
de mollar a superficie, a sucidade e os espazos entre ela; acción secuestrante ou
capacidade disolvente de compostos metálicos; debe ser soluble en auga, non tóxica
nin corrosiva, desinfectante, batericida, virucida, fungicida con escuma controlada, con
capacidade dispersante, que evite que unha vez desprendida a sucidade deposítese
novamente, de fácil enxaugue e custo razoable. A súa elección depende do tipo de
sucidade que se debe remover (graxas, compostos ácidos, calcificaciones, etc.); con
todo, os deterxentes alcalinos e os polifosfatos teñen un gran campo de actuación.
Unha vez aplicada a solución limpadora cun trapo e atomizador procédese a estregar
con movementos firmes e nun só sentido. Logo faise un bo enxaugue con auga, ata
retirar completamente a solución limpadora e se desinfecta aplicando un axente
clorado a 200 ppm (1:50), que require un enxaugue con auga potable para evitar a
corrosión e deterioración das superficies desinfectadas e finalmente déixase secar ao
aire.

SELO DO CENTRO EDUCATIVO

EQUIPO COVID 2021_2022

ANEXO XI

PROTOCOLO COVID 19
V0.0 – 10/09/2021

TALLERES / AULAS
DEPARTAMENTO ELECTRICIDADE – ELECTRÓNICA

CURSO 2021 – 2022

Departamento Electricidade - Electrónica

1.

OBXETO
O presente protocolo ten por obxecto crear contornas nos Talleres e Aulas de
Electricidade – Electrónica do IES de Sabón, saudables e seguras mediante o
establecemento das medidas preventivas, colectivas e individuais, que deben adoptarse
no inicio do desenvolvemento do curso escolar 2021/2022, tanto polo persoal docente e
non docente como polo alumnado e as súas familias, co obxectivo de protexer e previr
no máximo posible o risco de contaxio por COVID-19.
En cumprimento do previsto na Orde da Consellería de Sanidade do 28 de
agosto, incorpora, cando non estaban detalladas previamente, as medidas relativas a
centros educativos declaradas como actuacións coordinadas en saúde pública, de
acordo co establecido no artigo 65 da Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión e
calidade do Sistema nacional de saúde, e recollidas na Orde comunicada do ministro de
Sanidade, do 27 de agosto de 2020, pola que se aproba a declaración de actuacións
coordinadas en saúde pública fronte ao COVID-19 para centros educativos durante o
curso 2020/211. O cumprimento de dita Orde Ministerial aparece recollida na Orde do 28
de agosto (D:O:G: nº 174 bis)

2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
O presente protocolo é de aplicación nos Talleres e Aulas do Departamento de
Electricidade – Electrónica (DeptEE), correspondente a oferta formativa de Ciclos
Formativos da Familia Electricidade – Electrónica do IES de Sabón, do curso escolar
2021/2022:

3.

1.

CM Instalacións Eléctricas e Automáticas.

2.

FP Básica Electricidade e Electrónica.

ALUMNOS VIULNERABLES
1. As alumnos que sexan vulnerables fronte a COVID 19, deberán comunicalo ao Titor do seu
grupo a maior brevidade posible, para poder tomar as medidas necesarias e dar un
tratamento axeitado aos alumnos considerados coma vulnerables.
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4.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
1. Os alumnos/as maiores de idade e os pais / nais / titotres legais dos alumnos/as
menores de idade cubrirán e asinarán o modelo de Declaración Responsable do
Anexo II, do presente documento, no que se comprometen a realizará ao alumno/a a
Enquisa de Autoavaliación clínica do COVID e a NON acudir ao centro e mantelo en
illamento, nos supostos enumerados en el.

5.

AUTO AVALIACIÓN
1. Os/as alumnos/as realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de
comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados
non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia.
2. Utilizarase a enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe
realizarse, cada mañá, antes da chegada ao centro.
3. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na enquisa os
proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta co seu
médico ou pediatra.

6.

HIXIENE
1. Será obriga do alumnado levar correctamente posta unha máscara, durante toda a
súa estancia no centro educativo.
2. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un
estoxo específico para gardala en caso necesario.
3. Extremarase a orde e hixiene no posto de traballo, realizando a limpeza e desinfección
establecidas nas medidas deste protocolo.
4. Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará
nunha papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado.
5. Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións
respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar
contaminados, así como antes e despois usar ou tocar material susceptible de ser
compartido.
6. Os postos de traballo, material de uso individual e colectivo deben quedar hixienizados
ao rematar a xornada lectiva.
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7.

ENTRADA NO TALLER / AULA
1. Evitar as aglomeracións, diante do Taller / Aula, realizando unha única fila, nunha
dirección na que se evite o bloqueo da circulación de outras persoas do Centro.
2. Si ao aproximarse o alumno/a observa aglomeración diante do taller / aula é
preferible que se quede a certa distancia, esperando a que cambien as
circunstancias.
3. O Profesor/a coordinará a entrada no Taller / Aula.
4. Entrar segundo o orde de asignación de POSTOS DE TRABALLO dentro do taller /
aula.
a. Primeiro entra o alumno mais aloxado da porta de entrada ao taller / aula
correspondente a última fila de mesas e o último posto de traballo.
b. Por último entra o alumno sentado na primeira fila e o mais próximo a porta de
entrada.
5. Entrar de un en un no taller / aula respectando a distancia de seguridade mínima de
1’2 m.
6. Ao entrar no Taller débese realizar a hixiene das mans, no correspondente
dosificador de Xel Hidro Alcohólico.
7. Despois da hixienización debe dirixirse directamente, sen deterse, ata chegar ao
seu posto de traballo e permanecer sentado mirando en dirección a pizarra.

8.

SAIDA DO TALLER / AULA
7. Os postos de traballo, material de uso individual e colectivo deben quedar hixienizados
ao rematar a xornada lectiva.
8. O Profesor/a coordinará a saída do Taller / Aula.
9. Saíra segundo o orde de asignación de postos de traballo dentro do taller.
a. Primeiro saíra o alumno sentado na primeira fila e o mais próximo a porta de
entrada.
b. De último saíra o alumno mais aloxado da porta de entrada ao taller
correspondente a última fila de mesas e o último posto de traballo.
10. Ao saír do Taller / Aula débese realizar a hixiene das mans, no correspondente
dosificador de Xel Hidro Alcohólico.
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11. Despois da hixienización debe dirixirse directamente, sen deterse, a saída do Taller /
Aula e continuar o seu traxecto sen deterse.
12. Respectar sempre a distancia de seguridade mínima de 1’2 m.
13. Evitar as aglomeracións, diante ou dentro do Taller / Aula.

9.

POSTOS DE TRABALLO
1. Cada posto de traballo constituirá un espazo diferenciado individual e no
intercambiable entre os alumnos/as, para o material, de xeito que non permita ser
manipulado por outros compañeiros.
2. Cada posto de traballo consta dos seguintes elementos:
a. MESA, co seu correspondente identificador asociado ao posto de traballo.
b. CADEIRA con respaldo, co seu correspondente identificador asociado ao posto
de traballo.
c. CAIXA DE FERRAMENTAS coas correspondentes ferramentas básicas, de uso
individual, con candeado; ambos , co seu correspondente identificador asociado
ao posto de traballo.
d. FERRAMENTAS básicas, de uso individual, todas elas co seu correspondente
identificador asociado ao posto de traballo.
e. BANDEXA porta obxectos, co seu correspondente identificador asociado ao
posto de traballo.
3. O respaldo da correspondente cadeira de cada posto de traballo se empregará para
colgar a roupa e/ou mochila do/a alumno/a que ten asignado dito posto de traballo.
4. Ditos elementos no poden ser levados a outro lugar do Taller / Aula nin ser
intercambiados con outros/as alumnos/as.
5. Cando un/unha alumno/a detecte a súa manipulación, un cambio de lugar ou
desaparición de algún de estes elementos deberá a maior brevidade posible informar
ao profesor/a de dita incidencia para proceder a tomar as correspondentes medidas de
corrección.
6. O posto de traballo, composto de mesa, cadeira, caixa de ferramentas, ferramentas,
candeado e bandexa serán hixienizadas polo alumno, ao rematar cada xornada
lectiva.
7. Ao rematar cada xornada lectiva:
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a. As ferramentas quedarán gardas na caixa de ferramentas cerrada e con
candeado.
b. A bandexa deberá quedar valeira.
c. Ambas colocadas ordenadamente sobre a mesa, xunto a cadeira, que tamén
repousara sobre a mesa.

10. ASIGNACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO
1. Asignaranse postos fixos ao alumnado para todo o curso escolar co obxectivo de
mellorar a trazabilidade dos contactos.
2. O alumno non poderá cambiar o seu posto de traballo durante o curso, salvo que o
Departamento aprobe o cambio, quedando rexistrado dito cambio (no correspondente
documento), indicando a fecha e hora a partires do cal será efectivo.

11. PUNTOS DE HIXIENIZACIÓN
1. Nos Talleres / Aulas, atóparanse diversos Puntos de Hixienización, para levar a cabo a
desinfección dos Materias Colectivos e Individuais.
2. O Profesor/a coordinará o emprego dos Puntos de Hixienización.
3. O

alumnado

non

poderá

acceder

aos

Puntos

de

Hixienización,

sen

a

coñecemento/aprobación/supervisión por parte do profesor/a.
4. O alumnado deberá seguir fielmente e con dilixencia as instrucións do profesorado,
para o emprego dos Puntos de Hixienización.

12. MOVILIDAD
5. Evitarase o desprazamento do alumnado no taller / aula. En caso de ter que
desprazarse deberá solicitalo a/o profesor/a, esperar a que este organice dito
desprazamento e lle de as correspondentes instrucións.
6. O alumno deberá seguir fielmente e con dilixencia as instrucións do profesorado.
7. Durante o desprazamento do alumno/a deberá respectar unha distancia mínima de 1’2
m con respecto a outros alumnos/as e aos profesores/as.
8. O alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase.

Anexo_11_Medidas específicas tallerres electricidade_2122.docx

7 de 11

Departamento Electricidade - Electrónica

13. MATERIAL DE TRABALLO INDIVIDUAL
1. Considérase material de traballo de uso individual o seguinte:
a. Portátil e cargador.
b. O material de papelería e/ou oficina: libros, libretas, bolígrafos, rotuladores,
lápizes, afila lápizes, gomas de borrar, calculadora etc., deberá estar rotulado co
nome do alumno, ao que pertenza.
c. Calquera outro material propio de cada alumno/a.
2. O alumnado non compartirá o material individual con outros alumnos/as.
3. Cada alumno/a depositará na BANDEXA do seu posto de traballo aqueles elementos
que vai a empregar con certa frecuencia durante o transcurso das sesións
correspondentes.
4. Os elementos que van ser empregados con frecuencia en momentos posteriores
deberán ser depositados na bandexa; para evitar que roden pola mesa ou caian ao
chan.
5. Aqueles elementos que non van ser empregados deben ser gardados nun estoxo,
mochila ou caixa de ferramentas propia do alumno/a.

14. MATERIAL DE TRABALLO COLECTIVO
1. Entendese

coma

material

de

uso

colectivo,

aqueles:

Equipos,

Dispositivos,

Compoñentes o Elementos, que pola súas características, tamaño ou valor non é
posible ter un para cada alumno.
2. O emprego do material de traballo de uso colectivo, planificarase de xeito que a
realización da práctica supoña a mínima manipulación posible.
3. O material colectivo estará baixo a custodia do profesor, que se ocupará de que esté
hixienizado antes de entregalo ao alumnado.
4. Soamente o profesor asignará e repartirá o material de uso colectivo.
5. O

alumnado

non

poderá

acceder

ao

material

de

uso

colectivo,

sen

a

coñecemento/aprobación/supervisión por parte do profesor/a.
6. O alumnado deberá entregar o material de uso colectivo soamente ao profesor/a.
7. O alumnado non poderá entregar o material de uso colectivo a outros alumnos/as.
8. O profesor tomará as medidas necesarias para hixienizar o material de uso colectivo,
despois de ser devolto polo alumnado.
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9. Deberán ser hixienizados despois de cada actividade para o seu uso polo seguinte
grupo ou alumno/a.
10. Hixiene correcta de mans antes e despois do emprego do material colectivo.

15. OUTROS ELEMENTOS DE COMÚN
1. 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.

16. RESIDUOS
1. Desbotará os residuos que puideran entrar en contacto con secrecións respiratorias
(esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar contaminados
nunha papeleira con tapa.

17. OBRIGAS DO ALUMNADO
1. Tendo en conta a difícil situación causada pola Pandemia do COVID-19, esperase dos
alumnos/as un respecto esquisito e acato de todas as normas de Seguridade e Hixiene,
para que o desenvolvemento da súa Formación no IES de Sabón supoña unha garantía
de Saude do propio alumno/a e do resto da comunidade educativa.
2. Os alumnos estarán obrigados ao cumprimento do presente Protocolo COVID, así como
do Protocolo correspondente ao IES de Sabón, e todas as demais normas de
convivencia e uso das instalacións do centro.
3. O non cumprimento do Protocolo do IES de Sabón e do presente protocolo poderá dar
lugar a unha falta de comportamento que será sancionada segundo o Regulamento de
Réxime Interno do IES de Sabón.

Departamento Electricidade – Electrónica
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Arteixo, 10 de Setembro do 2021
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Anexo XII:
“PLAN DE CONTINXENCIA DO CENTRO”
O Plan de Continxencia do centro educativo IES de Sabón ten por finalidade
establecer unha serie de pautas para os distintos escenarios posibles no
relacionado coa actividade lectiva durante o curso.
Por outra banda pretende tamén establecer os procesos para o reinicio da
actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido como
consecuencia da aparición dun gromo que supoña o cese da actividade presencial
nun aula/etapa educativa/centro.
1) NORMATIVA DE REFERENCIA PARA O PLAN DE CONTINXENCIA
-

Plan de adaptación ao contexto da Covid-19 (versión do 1 outubro de 202) e
as súas actualizacións.

-

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e
Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento
das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria
obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22.

2) HORARIOS DO PLAN DE ENSINO VIRTUAL


Mantemento das franxas horarias previstas para a docencia presencial en
cada materia/módulo. Os horarios seguirán a ser os mesmos que na presencial.



En cada sesión (50`) dedicarase un tempo para cada proceso:


5` iniciais: para conexión do alumnado e control de asistencia.



30`seguintes: para docencia por Webex (explicación de contidos)



15` finais: poderán dedicarse a continuar coa docencia ou realización de
tarefas por parte do alumnado sen necesidade de seguir conectados.
Dependerá en todo caso da decisión do docente en función dos contidos a
explicar.



No caso de non ser posible finalizar as tarefas dentro do período da sesión
se valorará o tempo necesario para finalizala, de cara a non saturar ao
alumnado.

1
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No caso de sesións continuas dunha mesma materia ou módulo establécese o
mesmo criterio de reparto horario, dedicando un mínimo do 60% do tempo de
sesión á docencia.



Os horarios de titorías están publicados na web do centro. Mantense os
previstos para cada grupo ao inicio de curso.



As NOFC do centro serán adaptadas durante o período de aplicación do Plan de
Ensino Virtual segundo previsto no documento publicado na web do centro.

3) PAUTAS PREVISTAS POLO CENTRO EN FUNCIÓN DOS DISTINTOS
ESCENARIOS DA ACTIVIDADE LECTIVA DURANTE O CURSO:
3.1. PRESENCIAL:
As programacións se aplicarán segundo previsto, coa particularidade dos
posibles aprendizaxes non adquiridos que sexa necesario abordar para cada
materia/módulo.
A

Aula

Virtual

se

empregará

coma

norma

habitual

para

cada

materia/módulo.
As probas de utilización da Aula Virtual, o correo electrónico, Webex e
AbalarMóbil se realizarán nas primeiras semanas de clase.
O Programa de acollida será levado á práctica segundo previsto.

3.2. SEMIPRESENCIAL:
Diferenciaremos a actividade semipresencial en dúas situacións moi distintas:
A. Por imposibilidade do alumnado para asistir á clase (corentena ou motivos
médicos)
 O alumnado que necesite quedar na casa durante un período concreto de
tempo terá á súa disposición na Aula Virtual os contidos traballados na
clase.
 Poderase conectar á clase por videoconferencia a través de Webex.
 As tarefas serán entregadas na Aula Virtual.
 Os horarios de conexión serán os mesmos que os marcados no horario
normal de clases.
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 A realización de probas de exame será presencial no posible. No caso
de necesitar un cambio de datas para poder realizar as probas
presencialmente se podería aceptar para alumnado concreto.

B. Dinámica de semipresencialidade solicitada para certos módulos.
 Na modalidade rotatoria a metade do alumnado estará na casa conectado
á Aula Virtual ou Webex e outra metade estará na aula co profesorado.
 Na modalidade porcentual de docencia telemática existirán sesións
concretas nas que o docente estará no centro e o alumnado na súa casa
conectado á Aula Virtual e Webex.
 En calquera destas dúas modalidades o contacto fundamental có
alumnado será presencialmente na aula.
 As probas de exame serán presenciais.

3.3. NON PRESENCIAL:
Dado que podería abarcar un espazo de tempo sen determinar, están
previstas inicialmente unha serie de adaptacións que se poderían modificar de ser
necesario:


Na Aula Virtual do centro estarán os contidos de cada materia/módulo
estarán a disposición do alumnado, que será o EVA (Entorno virtual de
aprendizaxe) empregado para a docencia de xeito prioritario.



AbalarMobil,

será

a

aplicación

de

comunicación

empregada

prioritariamente polo profesorado e titorías coas familias ou alumnado no
caso de avisos.


O correo electrónico poderá ser empregado igualmente para as
comunicacións



Webex será a aplicación para videoconferencias empregada polo
profesorado para a impartición telemática da docencia. Os horarios de
conexión do profesorado serán os mesmos que os previstos no horario
normal de clases. Poderá haber días nos que a sesión sexa pola Aula
Virtual e non por videoconferencia.



A páxina web do centro será un medio de comunicación con toda a
comunidade educativa.
3
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Os docentes estimarán os tempos necesarios para a realización das
tarefas a entregar polo alumnado.



As titorías coordinarán o equipo docente de cada grupo, organizando as
reunións de coordinación que consideren necesarias.



Os criterios de cualificación, instrumentos e procedementos de
avaliación serán adaptados ás condicións da docencia neste escenario.



As probas de exame se realizarían de xeito presencial se existe a
posibilidade. De non ser así se determinarán as condicións para a
realización de probas de exame por medios telemáticos (Webex e Aula
Virtual preferiblemente), cun protocolo específico para este tipo de probas,
que poderán ser tanto grupais coma individuais.



O profesorado estará pendente das instrucións da Consellería e mesmo
do centro educativo en todo momento de cara á coordinación necesaria
para este período.

4) ACTUACIÓNS PREVIAS E XESTIÓN DOS GROMOS
Serán de aplicación as medidas previstas no punto 7 do Protocolo de adaptación ao
contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia.

5) MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL
Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro
realizarase unha planificación do retorno a actividade presencial.

As fases establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade
de modificar tanto a súa duración como a porcentaxe do alumnado incluído en cada
fase. O modelo a aplicar correspóndelle á Consellería de Educación co
asesoramento da Consellería de Sanidade. Sen prexuízo das medidas xenéricas
establecidas no protocolo aprobado polas consellerías de Educación e Sanidade o
centro ten previsto as seguintes fases de reincorporación:
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Fase 1 (Adecuación dos espazos)
Duración: (por determinar) Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase
que sexa dunha semana. Nesta primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será
o equipo COVID do centro quen estableza as actuacións a desenvolver, en
colaboración coas autoridades sanitarias e educativas.
Obxectivos:
● Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.
● Reforzamento dos elementos de hixiene, seguridade e ventilación.
● Analizar nenos que viran na fase 1
● Inicio da formación non presencial a todo o alumnado.
● Valoración das necesidades de ferramentas dixitais e conexión de todo o
alumnado nas súas casas e xestión para solucionar os problemas
identificados.

Fase 2:
Duración: (por determinar)
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será arredor do 33 %.
Obxectivos:
● Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico,
utilización de máscara e de hixiene de mans.
● Sincronización da educación presencial e telemática.
● Confirmación das medidas tomadas para solucionar a situación de
ferramentas dixitais nos domicilios do alumnado e o acceso aos mesmos.

Fase 3:
Duración: (por determinar)
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será de arredor do 66%
Obxectivos:
● Reforzar a formación do alumnado na importancia das medidas de
distanciamento físico, utilización de máscara e de hixiene de mans.
● Sincronización da educación presencial e telemática.
● Normalizar o funcionamento do grupo no funcionamento xeral do centro.
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Fase 4:
Duración:(por determinar)
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100%
Retorno a actividade presencial da totalidade do alumnado
Obxectivos:
● Reforzo e fomento de hábitos aprendidos.
● Integración do alumnado no funcionamento xeral do centro.
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MODELO
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª ____________________________________________________________, con DNI
número ________________________, como pai/nai/titor legal do alumno/a
______________________________________________,
matriculado
no
curso
_________, do centro educativo ______________________________________________

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará ao alumno/a a Enquisa de Autoavaliación
clínica do COVID e que se compromete a NON envialo ao centro e mantelo en illamento
preventivo domiciliario nos seguintes supostos:
-

se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co
seu pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro
educativo.

-

se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o
alumno/a non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e
sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á
persoa coordinadora COVID do centro.

En __________________________________, a ___ de __________ de 2020.

ASDO. ______________________________________________________

PROTOCOLO COVID 19 BIBLIOTECA IES SABÓN
CURSO 2021_2022

Seguindo as instrucións de 1 de setembro de 2021, da Dirección xeral de centros e recursos
humanos en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares, durante o curso
2021/2022, nos centros docentes de niveis non universitarios, de ࢢtularidade da consellería de educación,
universidade e formación profesional elabórase o Protocolo para a reapertura da biblioteca escolar do IES de
Sabón.
A biblioteca escolar debe seguir sendo, na medida do posible, o espazo de referencia para a lectura, a
información e as aprendizaxes, beneﬁciando así a toda a comunidade educaࢢva e ofrecendo oportunidades
diversas de acceso a información relevante.
O seu funcionamento supeditarase, en todo caso, ás pautas ditadas pola Consellería de Educación,
Universidade e Formación Profesional. Ao abeiro da Cláusula especíﬁca Covid 19 Curso 21/22 a
biblioteca terá en conta as seguintes medidas:
1. En relación cos posibles escenarios: Presencial e Non Presencial
- Presencial: parࢢmos desta situación cun horario de atención ao alumnado nos recreos para
préstamos e devolucións e uso dos fondos e das instalacións da biblioteca, aínda que por suposto
respectando o resto das normas de uso Covid 19 ás que terá que axustarse a biblioteca.
- Non Presencial: Nun escenario de acࢢvidade académica non presencial, o equipo da biblioteca
establecerá un horario de atención para profesorado e alumnado, co ﬁn de apoiar e orientar acࢢvidades
de procura de información e de selección de recursos documentais para o tratamento dos conࢢdos
curriculares; chegado o caso concretarase o medio máis axeitado para estes apoios (correo electrónico ou
outro)
En ámbolos dous escenarios a biblioteca fomentará e priorizará a consulta do catálogo de recursos da
mesma a través do blog da biblioteca incluído na páxina web do centro. Así mesmo habilitarase un
sistema de peࢢción para préstamos de fondos mediante formulario online incluído no blog da biblioteca
e que será atendido e xesࢢonado polo equipo da biblioteca a ﬁn de posibilitar o emprego dos recursos da
biblioteca polo alumnado e o profesorado.
2. En relación coas comunicacións
Evitaremos todo ࢢpo de cartelaría na comunicación coa comunidade educaࢢva empregando
fundamentalmente o blog da biblioteca e a páxina web do centro para calquera ࢢpo de información sobre
difusión de recursos seleccionados, a comunicación de propostas e retos, a publicación de producións
elaboradas polo alumnado e outras acࢢvidades que puidera levar a cabo a biblioteca neste curso 20/21.
Tamén poremos disposición do alumnado, profesorado, pais e nais o correo electrónico da biblioteca (
biblioteca@iesdesabon.org)
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3. En relación co número de usuarios simultáneos na mesma franxa horaria
En relación co número de usuarios simultáneos na mesma franxa horaria, o Protocolo de adaptación
ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022 segundo
resolución conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Consellería de Sanidade do 1
de setembro de 2021, contempla que a biblioteca poderá ser usada de acordo co aforo xeral previsto para as
bibliotecas públicas.
Sinalizarase nas mesas e nos outros postos de traballo mencionados aqueles que poden ser uࢢlizados
de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se opࢢmicen os postos dispoñibles.
Neste senso na biblioteca do IES de Sabón contará co seguinte aforo seguindo estas indicacións:
✗ no punto de lectura: 1 posto
✗ na zona de consulta ordenadores ﬁxos: 1 posto
✗ nas mesas de traballo: 10 postos
✗ na zona de andeis dos fondos indicarase no chan a separación de 1.5 m entre usuarios
4. En relación coa desinfección do espazo e dos materiais:
O equipo de biblioteca incluirá unhas ruࢢnas nas que instruirá aos usuarios e que pasarán a formar
parte da “formación de persoas usuarias” da biblioteca: hixienizar os postos ocupados ao remate da sesión,
mantemento da distancia de seguridade, uso da protección facial esࢢpulada polas autoridades competentes
e desinfección de mans ao entrar e saír da biblioteca.
✗

✗

A presenza de dispensadores de solución hidroalcohólica ou xabón anࢢsépࢢco a disposición dos
usuarios da biblioteca (debe terse en conta que cando as mans teñen sucidade visible, o xel
hidroalcohólico non é abondo, e é preciso usar auga e xabón)
A desinfección do espazo uࢢlizado, ao rematar a sesión, por parte do usuario.

✗ A reࢢrada de materiais que sexan di߶ciles de limpar como carteis vinculados a acࢢvidades e proxectos
ﬁnalizados ou exposicións (en andeis ou mesas) de libros ou outros obxectos.
✗ O equipo de traballo da mesa de xesࢢón (ordenador, monitor, teclado, rato, superﬁcie da
mesa, teléfonos ou material de oﬁcina) deberá ser usado preferentemente polos integrantes do
equipo de biblioteca, e desinfectarase adecuadamente antes e despois de ser empregado.
5. En relación ao servizo de préstamo de libros ou outro material:
Realizarase de xeito habitual no escenario presencial, De tódolos xeitos estará a disposición
do alumnado e profesorado xa o préstamo e a consulta online dos fondos da biblioteca en escenario
presencial, considerando que pode ser igual de efecࢢvo que a consulta directa na propia biblioteca pero
que ademais aporta moita mais seguridade segundo os consellos das autoridades sanitarias e
educaࢢvas.
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O equipo da biblioteca reforzará á selección de recursos relacionados coas disࢢntas áreas de
aprendizaxe, ofrecendo unha mínima colección dixital de recursos electrónicos accesibles no seu
espazo web, convenientemente clasiﬁcados. No blog da biblioteca xa contamos cunha sección de
audiolibros e no préstamo online xa indicamos ao alumnado a posibilidade de libros dixitais
comprados pola biblioteca para ser lidos en ebooks.
6. En relación ao Plan Anual de Lectura (PAL) para o desenvolvemento do Proxecto Lector de Centro
Ante medidas especiais de prevención e acࢢvidade non presencial, parcial ou total, a biblioteca
deberá adaptarse e reenfocar a súa actuación para reforzar a adquisición das competencias en materia
de lectura críࢢca, de medios de comunicación e de habilidades no acceso e produción de información,
as denominadas competencias ALFIN/AMI.
7. En relación á promoción de situacións pedagóxicas que favorezan unha metodoloxía de
aprendizaxe acࢢva a través de proxectos ou retos para a elaboración dos traballos de invesࢢgación
que melloren as competencias básicas do alumnado e sobre todo a competencia dixital.
Para finalizar, aplicaranse á biblioteca todas as normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias.
Coordinadora biblioteca IES de Sabón
Sonia Vivero
Arteixo, 9 / IX / 2021
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Anexo XV:
“RESUMO PLAN DE ADAPTACIÓN COVID-19”
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO


Será obrigatorio o uso da máscara durante todo o horario lectivo en todos
os espazos escolares, sexan abertos ou pechados, 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.



O incumprimento do uso da máscara e o incumprimento das instrucións do
profesorado en aplicación do presente protocolo terá consideración de
conduta leve contraria á convivencia, segundo establecido no Decreto
8/2015 (Lei 4/2011 de convivencia), polo que a súa reiteración pode supoñer
a consideración de conduta grave.



Na entrada aos edificios será obrigatoria a hixienización de mans có
dispensador de xel hidroalcohólico.



Cada edificio terá unha porta de so entrada e unha porta de so saída.



A entrada ao recinto será directa cara á aula de cada grupo e mesmo será
directa a saída cara ao exterior, sen formar agrupacións no patio.



No caso de ter síntomas no centro se separará do grupo ao alumno/a nun
espazo de illamento (Aula Covid) para proceder a contactar cós responsables,
que terán que comunicar co seu centro de saúde e seguir instrucións.



Dentro da aula se minimizarán os desprazamentos, colocando mochila e
chaqueta no posto escolar de cada alumno/a.



Os talleres ou aulas específicas terán normas particulares que o profesorado
explicará con detalle na primeira sesión.
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Os cambios de aula se realizarán de xeito ordenado, progresando sempre
pola parte dereita. Se deberá realizar limpeza de mans antes de acceder a
cada aula. A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia
de seguridade, seguindo a ruta deseñada para cada grupo e indo no sentido
de marcha sinalado nos corredores. 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. É importante
que o desinfectante se bote no pano e non pulverizado directamente sobre
as superficies.



Como medida de hixiene persoal, aínda que en cada aula e zonas comúns
existan dispensadores de xel, é moi recomendable que cada alumno/a leve
un pequeno bote de xel hidroalcohólico (mellor pulverizador).



Nos tempos de recreo se manterá a distancia de seguridade, especialmente
en situacións coma o consumo de alimentos ou bebidas, sen provocar grandes
aglomeracións. Será preferible o emprego dos espazos próximos á aula de
referencia do grupo.



Existirá cartelería informativa e sinais para informar dos recorridos de
circulación no recinto. No caso dos tramos con dobre sentido, coma nos
corredores, sempre se avanzará pola dereita.



Nos aseos se respectará o aforo máximo indicado.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA AS FAMILIAS:


AbalarMobil é a aplicación que o centro empregará para as comunicacións co
alumnado e familias, polo que será imprescindible a súa activación ao inicio
de curso.



Ante unha falta de asistencia, se é por sintomatoloxía deberá ser comunicada
ao titor/a do grupo.



No caso dun positivo, o alumno/a ou a familia deberá comunicalo por
teléfono ou correo ao Equipo Covid do centro para proceder coas medidas
oportunas.



As titorías se realizarán preferentemente por medios telemáticos.



Toda a información relativa ao Plan de adaptación está na Web do centro.
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