
 

  

 

 

 

 

 

ANEXO V: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE 
ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 

2020-2021” 
 
 
 
1. Datos do centro 

 
Código   Denominación 

15015861 IES EDUARDO PONDAL 

 
Enderezo C.P. 

Rúa Dr. Maceira 9 15706 

Localidade Concello Provincia 
Santiago de Compostela Santiago de Compostela A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 
881866367 ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondal/ 
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Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 8 
Medidas especificas para alumnado de NEE 9 
Previsións específicas para o profesorado 9 
Medidas de carácter formativo e pedagóxico 9 
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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) 

633325894 

Membro 1  Óscar Couto VIñeglas Cargo Coordinador 

Tarefas asignadas 

Coordinador do equipo COVID 
Coordinador da xestión dos abrochos 
Coordinador das medidas de prevención básicas 
Coordinador das medidas para os recreos 
Coordinador das medidas en relación coas familias e ANPA 
Coordinador das medidas de caracter organizativo 

Membro 2 Ana Sánchez Barreiro Cargo membro 

Tarefas asignadas 

 
Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 
Previsións específicas para o profesorado  
Coordinadora das medidas de carácter formativo e 
pedagóxico  
Coordinadora das medidas de alumnado transportado 

Membro 3 Claudio Rodiño Caramés Cargo membro 

Tarefas asignadas 

Coordinador das medidas de limpeza  
Coordinador das medidas de protección   
Coordinador das medidas especificas para uso de 
laboratorios e talleres  
Coordinador das medidas para usos de outros espazos 

 
3. Centro de saúde de referencia 

Centro  C. ARENAL Teléfono 981527001/981527000 

Contacto Jesús Sueiro Justel/Guadalupe Suarez Costa 
 
4. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que 

inclúe) 

Queda habilitada a antiga sá de atención a pais para o aillamento daquel posible caso de contaxio que                  
se detecte dentro do espazo educativo en xornada lectiva. Neste espazo disporemos de xel              
hidroalcohólico, desinfectante, panos desbotables, máscara de recambio, termómetro e papeleira con           
tapa para os refugallos. 
 
5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o 

número total)  

ESO 1 114 

ESO 2 111 

ESO 3 109 

ESO 4 83 

BAC 1 80 
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BAC 2 76 
 
6. Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos)  

Persoal docente 54 

Persoal non docente 9 
 
7. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo)  
 
Non haberá grupos estables de convivencia 
 
8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas que xa             

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

Non haberá grupos estables de convivencia 
 
 
 
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) 

Tfno: 881866367/633325894 
correo: covid@ieseduardopondal.org 
 
10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado) 

Persoal: libro de rexistro, aplicación XADE 
alumando: aplicación XADE 
 
11. Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e educativas a           

través da aplicación informática.  

 Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV2 nun alumno/a, durante a 
estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que 
deberá presentarse no centro á maior brevidade. Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica 
co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba 
diagnóstica. Habilitarase, dende o inicio do curso, un espazo específico de uso individual no centro para 
illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona o seu traslado. Este 
espazo contará con ventilación adecuada, xel hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables.  
Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática, denominada “EduCovid”, 
específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos estreitos dos posibles casos 
confirmados. A información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria 
e utilizarase para que o Centro de Seguimento de Contactos alerte da existencia de casos positivos 
confirmados no centro.  
A canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto á normativa de protección de datos os 
seguintes fluxos de información:  
 
 1.No caso de comunicación ao centro educativo por parte do seu persoal ou de algún alumno/a da 
aparición dun caso confirmado, o equipo COVID do centro incluirá a información dos contactos estreitos 
do afectado/a, entre eles o compañeiros/as de aula, os mais próximos dentro da mesma e o 
profesorado que imparte clase nese grupo, os compañeiros/as do transporte e do comedor escolar, os 
compañeiros do transporte particular no que viaxan varios nenos do centro, así como aquela 
información sobre outros contactos vinculados ao centro educativo que poidan achegar voluntariamente 
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os pais, nais ou titores/as legais. O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os 
das actividades extraescolares terán que ser recollidos polo SERGAS. A mesma información será 
remitida cando o CSC, o SERGAS ou a xefatura territorial da consellería de Sanidade solicite 
información no caso de que exista casos sospeitosos por sintomatoloxía compatible con COVID 19 que 
estean a ser investigados ou nos que existan indicios de que teñan xurdido no centro educativo.  
 
2.No caso de que o Centro de Seguimento de Contactos (CSC) teña confirmación dun caso positivo 
dunha persoa que sexa alumno/a dun centro escolar ou dun profesional que traballe no mesmo, incluirá 
a información na aplicación informática onde solo resultara visible para o equipo COVID do centro 
escolar.  
 
3.A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento o interese xeral na 
protección da saúde, polo que os datos do alumnado subministrados con consentimento dos 
representantes dos menores que obra nas bases de datos da Consellería de Educación poderán ser 
subministrados á autoridade sanitaria en cumprimento do deber de colaboración.  
 
4. O equipo COVID de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos sobre os que 
teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo. 
 
 
 

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) 

Os postos escolares manterán unha distancia de 1,5 metros respecto de todos os postos que o rodeen                 
medidos dende o centro da cadeira. Os postos escolares estarán orientados nunha mesma dirección.              
Cando o tamaño da aula o permita, adoptarase a maior distancia posible entre pupitres. Na aula de TIC,                  
os postos estarán separados por anteparos.  
 
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) 

O salón de actos empregarase para impartir determinadas materias que, polo número de alumnado, 
non se poden impartir na aula de referencia. A biblioteca será empregada como aula de referencia dun 
grupo de 1º ESO. O taller de tecnoloxía será a aula de referencia dun grupo de 4º de ESO. O 
laboratorio de Física será a aula de referencia dun grupo de 2º de ESO. A aula de plástica e o 
laboratorio de bioloxía serán empregadas como aulas para determinadas materias. 
 
14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario            

de avaliación (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de                
orientación ou aulas especiais do centro e modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao                
Plan, pódese utilizar un semellante ao que figura no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos                 
centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021)  

Na aula de PT seguiranse as mesmas indicacións establecidas no apartado 12. No departamento de               
orientación respetarase a separación mínima de 1,5 m. Sempre será obrigatorio o uso de máscara.               
Nesta aula tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas da mesma. No momento de                  
entrada á aula e no de saída da mesma, cada alumno/a dedicará uns minutos á desinfección da mesa e                   
da cadeira coa dotación de desinfección existente na aula. Evitarase o desprazamento do alumnado da               
aula aínda que si se permitirá levantarse para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais              
que non impliquen moverse do posto escolar.  
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15. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias) 

Durante o curso, as reunións individuais entre as familias e os/as titores/as serán preferentemente por                
teléfono, abalar ou correo electrónico segundo decida a titora ou titor. 
 Procedemento: 
Contacte co/a titor/a a través do seu correo electrónico(publicarase na web do centro o correo de cada                  

docente para atención ás familias) ou por abalamobil para concertar unha cita e acordar a forma da                 
reunión (mensaxería de abalarmóbil, correo, telefónica). Nese contacto terá que indicar o motivo da              
mesma. Recibirá resposta da titora ou do titor para acordar medio a empregar e hora da cita. 
 
  1.- Se a conversación vai ser telefónica, vostede recibirá a chamada do/a titor/a no horario acordado. 
 

2.- Se a conversación vai ser por abalarmobil, vostede accederá ao servizo de mensaxería da                
aplicación e seleccionará ao titor ou titora no horario acordado para comezar a conversa. 
 
 3.- Se a comunicación vai ser por correo, vostede recibirá a información solicitada no horario acordado. 
 
 
16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal 

do concello...) 

De ordinario, os contactos serán de forma non presencial (teléfono, correo), salvo que a importancia da                
situación requira a presencialidade. Nese caso, respetarase o distanciamento de 1,5 m e o uso de                
máscara. Polo menos unha vez por trimestre, a dirección informará ao consello escolar do centro sobre                
as medidas adoptadas e de ser o caso da evolución dos diferentes escenarios.  
 
 
17. Uso da máscara no centro 

O alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras durante 
toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de 
seguridade. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo 
específico para gardala en caso necesario. 
A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo 
de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola 
súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, 
ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso 
da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada.  
 
 
18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

Este plan será publicitado na web do centro. A súa publicación será comunicada por AbalarMóbil. 
 
 
 
 
 

Id. Medidas de limpeza 

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

frecuente (non incluír datos de carácter persoal) 
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Tal e como se establece no protocolo, aparte da limpeza xeral do centro que se realizará fóra do horario 
de clases, unha das traballadoras desenvolverá o seu horario en horario lectivo para realizar unha 
limpeza de superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos dúas veces na xornada. 
Esta limpadora terá especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis 
frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, perchas, e outros elementos 
de similares características nos aseos (billas, elementos das cisternas e outros). 
 
 
20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da 

alternancia semanal ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo 
menos unha delas realizara o seu traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal) 

Nestes momentos dispoñemos de tres traballadoras a xornada completa e unha a media xornada. No               
caso de que todas estean en activo (porque agora mesmo temos unha de baixa sen cubrir pola                 
administración dende o mes de xuño), o reparto será o seguinte: unha das traballadoras desenvolverá a                
súa xornada laboral durante o horario lectivo e realizará unha limpeza de superficies de uso frecuente e                 
no caso dos aseos de polo menos dúas veces na xornada. Esta limpadora terá especial atención nas                 
zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes como pomos das portas, mesas,                
mobles, pasamáns, teléfonos, perchas, e outros elementos de similares características nos aseos            
(billas, elementos das cisternas e outros). Así mesmo se ocupará se fose necesario do vaciado das                
papeleiras das aulas que se enchan cos panos desbotables durante as clases así como de repoñer o                 
xel hidroalcohólico nos dispensadores automáticos se se esgotan durante a xornada lectiva. 
As outras tres traballadoras encargaranse, ao rematar a xornada lectiva, de facer a limpeza xeral das                
aulas e outros espazos do centro para que queden en condicións para o inicio da seguinte xornada                 
lectiva. 
 
21. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza 

Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos            
desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso             
destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 
 
 
22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

A limpeza dos aseos farase dúas veces durante o horario lectivo: unha despois do primeiro recreo e 
outra despois do segundo. Se fose necesario, faríase unha terceira limpeza no turno das traballadoras 
da tarde. 
 
23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula) 

O ventilado das aulas é tarefa do profesorado, que abrirá algunhas ventanas uns minutos antes de saír 
da aula para que as peche o docente seguinte un par de minutos despois de entrar na aula. Así 
mesmo, na medida do posible e atendendo ás condicións meteorolóxicas, algunha ventana quedará 
aberta durante os recreos. 
 
 
 
 
24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de mans ou para o 
cumprimento da “etiqueta respiratoria” serán refugados en papeleiras ou contedores con bolsa e 
protexidos con tapa e accionados por pedal. 
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Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) depositarase na fracción resto 
(agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as recollidas 
separadas), habilitando a tal efecto un contenedor no patio exterior do edificio. 
 
 

Id. Material de protección 

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

Tal e como establece o protocolo, o secretario do centro levará un inventario e control do material de 
protección, tanto o subministrado so de forma inicial pola Consellería como o adquirido co presuposto 
do centro (xel hidroalcohólico e os seus dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e 
desinfección, mamparas para uso na aula de informática, papeleiras de pedal, impresión de cartelería, 
máscaras de protección…) 
O secretario levará unha contabilidade individualizada deste material co fin de coñecer con detalle os 
sobrecustos derivados do COVID-19 
 
26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

Gran parte do material é subministrado xa polas empresas de produtos de limpeza coas que acostuma 
a traballar o centro, polo que o sistema de comparación de precios e compra segue sendo o mesmo. 
Para outro tipo de produtos de farmacia (máscaras, termómetros, mamparas…) buscamos a 
subministradores da zona con disponibilidade de produto e precio axeitado. 
 
27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 

A reposición do material hixiénico e de limpeza (xeles, desinfectantes, panos desbotables…) estará de 
man do persoal de limpeza, para que sempre estea a disposición do alumnado e do persoal do centro. 
Respecto ao uso das máscaras, farase o reparto das máscaras reutilizables que a Consellería enviou 
para cubrir as necesidades do persoal do centro durante o primeiro mes, á espera de que existan 
partidas posteriores; e empregaranse as máscaras desbotables enviadas pola consellería nunha partida 
anterior no mes de xuño para os casos puntuais de perda ou deterioro das máscaras do alumnado. 
 

Id. Xestión dos gromos 

 
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) 

 
1. 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.  
 
2.  Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver 
síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo as medidas de prevención e control levaranse 
a cabo por parte do SERGAS en base ao documento técnico elaborado pola Ponencia de Alertas y 
Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en 
centros educativos”, en virtude da mesma: Levarase a un espazo separado de uso individual, 
colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu 
coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. A persoa ou o seu titor deberán 
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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. 
 
3. 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. 
 
4. 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.  
 
5. Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da Autoridade Sanitaria.  
 
6. Escenarios no suposto dos gromos  
6.1. A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun grupo 
determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, dun nivel 
educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na ”Guía de actuación 
ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e co “Protocolo de actuación da 
Consellería de Sanidade en materia de Saúde Pública en relación con illamentos e corentenas para a 
prevención e control da infección por SARS-Co-V-2” publicada por Orde da Consellería de Sanidade no 
D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos seguintes supostos:  
 
a.Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a calquera 
alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador que compartise espazo co 
caso confirmado a unha distancia <2 metros ao redor do caso confirmado durante máis de 15 minutos 
sen utilizar a máscara os contactos serán determinados pola autoridade sanitaria segundo os 
protocolos vixentes en cada momento.  
 
b.As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico confirmado 
(cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán entran en corentena, estando corentenados nos 
seus domicilios e suspenderán mentres dure este a ensinanza presencial polo un período de 14 días. O 
restante alumnado da aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá continuar coa 
asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselle unha proba de COVID nun prazo non 
superior a 48 horas para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por COVID-19.  
 
c.En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e niveis educativos 
afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da totalidade das persoas que 
conforman unha aula, das que conforman un nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo ou, 
de ser o caso, da totalidade das persoas que integran un centro educativo. A medida será proposta pola 
Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia, previsto no 
protocolo.  
 
6.2 A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración 
obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de polo 
menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas as persoas 
que teñan a consideración de contacto estreito de conformidade coas indicacións das autoridades 
sanitarias.  
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6.3. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no 
presente protocolo relativas ao ensino a distancia. 
 
6.4. 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          

(deben determinarse a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e              
educativa) (indicar unicamente cargo desempeñado e non incluír nome) 

Calquera dos integrantes do equipo COVID 
 
 

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) 

O persoal docente e non docente deberá permanecer no seu posto de traballo ata que se determine, se 
é o caso, que se trata de persoal especialmente sensible e que non poida ser protexido no seu posto de 
traballo mediante as medidas establecidas no protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos 
centros de ensino non universitario de galicia para o curso 2020-2021 ou ata que se atope, se fose o 
caso, nunha situación de incapacidade temporal.  De acordo co que antecede, cando un/unha 
traballador/a se atope dentro dun grupo vulnerable dos sinalados no protocolo, deberanse seguir os 
seguintes pasos:  
- A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir a súa 
solicitude á dirección do centro educativo onde presta os seus servizos, na que exprese que concorren 
as causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e susceptible de ser considerado 
persoal sensible (anexo III do protocolo).  
- A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se indiquen as tarefas 
e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de protección 
existentes. Porase a disposición das direccións un modelo de informe simplificado no Portal da 
dirección (anexo IV).  
- A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes unha relación das 
peticións de valoración da sensibilidade do/a traballador/a e do posto, xunto cos informes emitidos, á 
Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación do ámbito provincial 
onde radique o dito centro de traballo.  
- A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante correo electrónico 
ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte procedente para resolver a 
adaptación do posto de traballo ou a declaración de persoal como sensible. Coa análise da devandita 
documentación e da relativa aos posibles riscos existentes no centro de traballo da persoa solicitante, o 
facultativo emitirá informe.  
- A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un informe preventivo adicional de 
carácter complementario ao Servizo de Prevención de Riscos laborais da Consellería de Educación, 
quen, a súa vez, o recadará do servizo sanitario preventivo contratado. A actuación do servizo sanitario 
non suporá a necesidade de desprazamento nin do/da traballador/a nin do facultativo e realizarase a 
través da análise da documentación que aquel/a lle achegue. Resulta obrigatorio para o/a traballador/a 
achegar toda a documentación requirida polo servizo sanitario nun prazo máximo de 3 días hábiles ; no 
caso contrario, entenderase que desiste da súa petición.  
- Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a obriga de acudir 
presencialmente ao centro.  
- No que se refire ao informe que emitirá o servizo sanitario, deberá establecer algunha das seguintes 
medidas:  
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a) Establecer que non concorre especial sensibilidade no/na traballador/a e que haberá que 
seguir mantendo as medidas de prevención establecidas no protocolo e que polo tanto pode 
realizar a súa actividade presencialmente de conformidade co previsto no anexo II.  
b) Se hai algunha circunstancia no posto de traballo que poida elevar o risco na saúde da 
persoa traballadora, realizará un informe de adaptación de posto no que se lle indiquen ao 
responsable da dirección do centro as medidas de prevención, adaptación e protección que se 
deban adoptar. Estas medidas poderán consistir na adaptación do posto de traballo, dotación 
dunha protección adecuada que evite o contacto ou de recolocación a outras funcións exentas 
de risco, tendo en conta as pautas incluídas no anexo II do protocolo.  
c) Como última medida e, unha vez acreditada a imposibilidade de realizar as medidas do 
punto anterior, o facultativo emitirá informe en que indique a imposibilidade de adaptación do 
posto de traballo e a imposibilidade de aplicar unha protección adecuada que evite o contaxio 
ou recolocación a outras funcións exentas de risco e, polo tanto, considerarase ao/a 
traballador/a como especialmente sensible para os efectos da tramitación, de ser o caso, da 
incapacidade laboral.  

 
 

Id. Medidas de carácter organizativo 

 
31. Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o                

caso. Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos poderanse               
grafiar sobre unha copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas                   
educativas; no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que                
figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—) 

Existirán tres accesos ao centro, e saídas do meso, diferenciados. Un para o alumando de 1º e 2º de                   
ESO; outro para o alumnado de 3º de ESO e un terceiro acceso para o alumnado de 4º de ESO e                     
bacharelato.  
 
32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de entradas e 

saídas, as circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro 
dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de 
non dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías 
anexos ao protocolo—) 

 Como anexo a este plan amosamos os planos relativos aos accesos e á circulación polo centro. 
 
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) 

O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e zonas de recreo que 
advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e medidas de hixiene 
social e individual. Nas zonas de atención ao público están sinalizadas as distancias de seguridade.. 
Nas aulas están sinalizadas no chan as posicións de cada pupitre. 
Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, collages, murais, ou 
outro material nas paredes de corredores e aulas.  
 
34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

O alumnado transportado, á chegada ao centro, terá a obriga de ir á súa aula de inmediato, non                  
podendo permanecer no recinto. Os/as docente/s de garda comprobarán que todo o alumnado accede              
de inmediato ás súas aulas.  
 
35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos) 
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Mínimo de dous docentes de garda no patio no horario de lecer e un docente de garda nos aseos. 
 

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 se prevén. 
 
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) 

Tanto as actividades organizadas pola ANPA como as actividades organizadas polo centro respetarán             
en todo momento as normas sanitarias establecidas. 
Neste momento so se contempla a actividade de baloncesto organizada polo Club Deportivo Galogrín,              
que presentou xa un protocolo de actuación seguindo as directrices marcadas pola Federación Galega              
de Baloncesto e pola Xunta de Galicia. 
 
38. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 

As actividades das ANPAs celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando en todo caso 
a xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas. As xuntanzas que se produzan respetán as 
medidas establecidas neste documento. Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito 
telemático.  As reunións do Consello Escolar que teñan que ser presenciais realizaranse no salón de 
actos, respetando a distancia de seguridade e co uso obrigatorio de máscara. Os actos da ANPA, de ter 
que ser presenciais, realizaranse no pavillón, respetando un aforo máximo que permita un 
distanciamento de 1,5 m entre cada asistente, e co uso obrigatorio de máscara. 
 
39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

De ordinario, as titorías serán de forma non presencial tal como se establece no apartado 15 salvo que                  
a importancia da situación requira a presencialidade. Nese caso, respetarase o distanciamento de 1,5              
m. e o uso de máscara. 
 
40. Normas para a realización de eventos 

Os eventos a realizar serán os mínimos posibles. Calquera evento deberá respetar o protocolo sanitario 
vixente no momento da súa celebración.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Id. Medidas para o alumnado transportado 

 

Páxina 12 de 17  



 

  

 
41. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, 

establecemento dun espazo de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de priorización 
para o uso do transporte) 

Dispoñemos de dúas liñas de transporte.O alumnado transportado terá a obriga de ir á súa aula de                 
inmediato, non podendo permanecer no recinto exterior ata a hora de entrada. O/a docente de garda                
comprobará que todo o alumnado accede de inmediato ás súas aulas. No caso de que houbese que                 
esperar a chegada do autobús, o profesorado de garda ocuparare de establecer unha fila na que se                 
respete a distancia de seguridade e de que todo o alumnado faga uso da máscara. 
Cada alumno/a terá asignado un asento fixo no bus en función da súa parada. O número de asento                  
terao reflexado no carnet de bus que se lle facilitará no centro. No interior do bus terase que respectar o                    
protocolo establecido pola propia compañia de autocares. 
 

Id. Medidas de uso do comedor 

 
42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento de quendas            

para o uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, priorización do alumnado              
sobre o resto do persoal do centro) 

 
 
43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe ser o mesmo               

durante as diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal) 

 
 
44. Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) (non incluír datos de carácter 

persoal) 

 
 
 

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) 

O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as. No 
momento de entrada á aula e no de saída da mesma, cada alumno/a dedicará uns minutos á 
desinfección dos elementos de traballo, con especial atención ao mobiliario e outros elementos 
susceptibles de manipulación, sobre todo naqueles utilizados por máis dun usuario. Ventilarase a aula 
ou sala polos menos 5 minutos logo de cada sesión.  Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de 
mans nas entradas e saídas das mesmas.  
 
46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física) 

No caso da clase de educación física os exercicios serán individuais na medida do posible minimizando 
o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e 
desinfección despois do seu uso. Realizaranse as modificacións precisas na programación da materia e 
cando a distancia teña que ser inferior a 1,5 metros usarase a máscara.  O alumnado non compartirá 
material de uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as. Ventilarase o pavillón polo menos 5 
minutos logo de cada sesión.  
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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) 

O alumnado realizará o cambio de aula respetando as rutas de circuación establecidas nos planos 
anexos. A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade de 1,5 m. 
Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia de 
seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de alumnado.  
Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de 
entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado durante a 
espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras.  
 
48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás xerais             

establecidas no protocolo) 

Non existirá un espacio físico habilitado para biblioteca. As peticións de libros farase telemáticamente 
segundo establezan os responsables da biblioteca. A entrega e devolución dos libros quedará tamén 
establecida polos responsables da mesma. 
 
49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en               

atención á realidade do centro) 

 O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo. O 
alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.  
Durante os recreos haberá profesorado de garda vixiando o aforo dos aseos e garantindo que se 
cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída.  
O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado unicamente poderá 
usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro.  
No caso de alumnado con NEE, o persoal coidador que acompañe ao alumnado ao aseo deberá portar 
as proteccións individuais axeitadas. Haberá un aseo adaptado ao alumnado con NEE, 
 
 

Id. Medidas especiais para os recreos 

 
50. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as                  

divisións dos mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de                 
espazos a grupos ou niveis coas previsións propias para os grupos estables de convivencia) 

Teremos dúas zonas exteriores diferencias para o lecer. Unha para o alumando de ESO e outra para                 
bacharelato. Nos recreos o uso da máscara será obrigatorio.  
Queda prohibido o uso de elementos comúns de xogo ou a utilización de obxectos e xoguetes que                 
poidan ser compartidos.  
 
 
Haberá horarios diferenciados de recreo segundo os niveis. Así, 1º e 3º de ESO e 1º de bacharelato                  
será de 11:15-11:35 e de 13:15 a 13:35. 2º e 4º de ESO e 2º de bacharelato será de 10:25-10:45 e de                      
12:25 a 12:45. Todo o alumnado, á chegaga ao centro, terá que incorporarse de inmediato á súa aula,                  
non podendo permanecer no recinto á espera de que toque o timbre. 
 
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) 

Dous/dúas docentes de garda no patio no horario de lecer (un por zona) e un/unha docente de garda 
nos aseos. 
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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) 

 
 
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) 

 
 

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 
54. Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos                

elementos e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función das               
diferentes ensinanzas os detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo              
dos protocolos de prevención) 

Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do alumnado deberán 
estar perfectamente hixienizados para o seu uso. Así mesmo,favorecerase cando sexa posible a 
utilización de materiais desbotables.  
O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización da práctica 
supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados antes e despois de cada actividade 
para o seu uso polo seguinte grupo.  
O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as. 
Ventilarase o laboratorio ou taller polo menos 5 minutos logo de cada sesión.  
 
 

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) 

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. 
Asignarase un aseo no centro, que é o situado na zona de Orientación, no que se intensificará a                  
limpeza e a desinfección como medida de prevención de risco.  
O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de             
protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 
 
 
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) 
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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 non respectar a distancia                  
de seguridade.  
No caso de que o alumnado non teña autonomía, os/as coidadores/as realizarán o acompañamento              
deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans                  
nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras                  
esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe                 
ao desenvolvemento da súa autonomía.  
 
 
 

Id. Previsións específicas para o profesorado 

 
57. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as               

medidas que sexan oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións               
para o uso de máquinas de vending ou cafeteiras) 

Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de             
protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase calquera contido para            
inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do                
cumprimento das normas.  
O profesorado disporá en cada aula dunha dotación de material de hixiene composto por panos               
desbotables, solución desinfectante e xel hidro alcohólico para o seu uso individual, que usará en cada                
cambio de aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do profesorado de uso non                    
individual que teña utilizado en cada unha das aulas. O material de limpeza e desinfección será                
subministrado polo centro educativo.  
En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do material de                  

uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as medidas hixiénicas e de                
seguridade ao alumnado.  
Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e o aforo dos               
locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos.  
O o aforo máximo de salas de profesores e departamentos terá que cumprir a distancia de seguridade                 
de 1,5 metros, estando marcados os espazos susceptibles de utilización e lembrando a necesidade de               
hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio de profesor/a e dos elementos de uso común como                  
teclados, pantallas ou maquinas expendedoras. 
 
 
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) 

As reunións das Comisións de coordinación pedagóxica realizaranse telemáticamente coa ferramenta            
webex ou mediante formularios a través do correo electrónico. De ser presencial, celebrarase no salón               
de actos, respetando a distancia de seguridade e co uso obrigatorio de máscara. 
 
As reunións do Consello Escolar realizaranse, como norma xeral, por videoconferencia ou mediante              

formularios a través do correo electrónico. De ser presencial, celebrarase no salón de actos, respetando               
a distancia de seguridade e co uso obrigatorio de máscara. 
 
 
As reunións do Claustro celebraranse, en xeral, presenciamente no salón de actos, respetando a              
distancia de seguridade e co uso obrigatorio de máscara. 
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Id. 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) 

Enviarase a información a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible para a solución de               
dúbidas que poidan xurdir. Esa canse é o enderezo de correo covid@ieseduardopondal.org. 
Deseñaranse e implementaránse actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas de              
prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para facer do alumnado axentes activos               
na mellora da saúde da comunidade educativa. 
 
60. Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da información das medidas                

de prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de                  
Educación, así mesmo, en colaboración co centro de saúde de referencia, incluirá posibles charlas do               
persoal sanitario sobre a prevención e protección; establecerase a información que será de uso obrigado na                
web do centro). 

Toda a difusión da información das medidas de prevención e a distribución das medidas e 
comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación serán publicitadas na web do 
centro. 
 
61. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan determinará o             

profesorado que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar a               
implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC; o                
persoal docente designado colaborará cos compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das             
aulas e divulgará as accións de formación que estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos                  
contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a—)  

O coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais é o coordinador TIC do centro. 
 
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) 

 
 
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) 

Este plan será publicitado na web do centro. 
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