
PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO
2020-2021

IES EDUARDO PONDAL

(PONTECESO)

1. Datos do centro

Código Denominación

15026406 IES EDUARDO PONDAL

Enderezo C.P.

RÚA TERESA MOSQUEIRA MANSO s/n 15.110

Localidade Concello Provincia

TELLA (San Eleeuterio) PONTECESO A CORUÑA

Teléfono Correo electrónico

881880924 ies.eduardo.pondal.ponteceso@edu.xunta.gal

Páxina web

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondalponteceso
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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

Teresa Varela Abelenda (Directora) que
delega en Patricia Iglesias 

Cargo Vicedirectora 

Tarefas 
asignadas

• Coordinación do equipo COVID
• Relación coa comunidade educativa para a información 

COVID.
• Responsable da relación coa auroridades educativas e 

sanitarias.

Membro 
2

Andrés López Fontán Cargo Xefe estudos Adultos

Tarefas 
asignadas

• Deseño do plan COVID.
• Avaliación do desenvolvemento do plan COVID
• Levar conta dos rexistros de entradas e saídas de toda a 

comunidade educativa no caso de xurdir algun abrocho.

Membro 
3

Emiliano Riveiro Fuentes Cargo Profesor

Tarefas 
asignadas

• Apoio nas tarefas diarias relacionadas coas aulas COVID.
• Avaliación das medidas COVID e o seu cumprimento no 

centro.
• Elaborar propostas de mellora do plan.

3. Centro de saúde de referencia

Centr
o

Centro de Saúde Ponteceso Teléfon
o

981713669

Contacto Miguel Varela Arias / Carlos Lojo Moar

4. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe)

Titoría 1
Titoría 2
Materiais: Mascarillas, Xel hidroalcólico, papeleira con tapa de pedal, e bolsas de 
basura, panos de papel, lubas de vinilo.

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o 
número total)

1º ESO A 13

1º ESO B 17

Páxina 3 de 18 



1º ESO C 15

TOTAL 1º ESO 45

2º ESO A 21

2º ESO B 20

TOTAL 2º ESO 41

3º ESO A 15

3º ESO B 17

3º ESO C 14

TOTAL 3º ESO 46

4º ESO A 20

4º ESO B 12

4º ESO C 12

TOTAL 4º ESO 42

TOTAL ESO 129

1º BACH  A 19

1º BACH B 21

1º BACH C 11

TOTAL 1º BACH 51

2º BACH  A 24

2º BACH B 24

TOTAL 2º BACH 48

TOTAL BACH 99

2º FP BÁSICA AUTOMOCIÓN 10

2ºFP BASICA ADMINISTRATIVO 6

CICLOS MEDIOS

1 ELVEA 22

2 ELVEA 17

TOTAL C.M. AUTOMOCIÓN 39

1 8

2 8

TOTAL C.M. ADMINISTRATIVO  16

EDUCACIÓN SEC.ADULTOS 8

TOTAL 307
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6. Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos)  

60

 

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)

O canle preferente será mediante chamada telefónica ao centro.
Outros canles son: 

 Whatsup do centro
 Email do centro (con asunto notificación COVID)

10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado)

Levarase rexistro diario de entrada e saídas de:
Profesorado.
Persoal Laboral do centro
Persoal de mantemento e proveedores
Pais,Nais, e visitantes ao centro

Para o alumnado reflexaranse as faltas no XADE no momento de empezar a clase.

11. Comunicación de incidencias  (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e
educativas)

Via email, e telefónico, e a través da aplicación informática que determinen as 
autoridades educativas.

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)

Anexo croquis aulas

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)

Salas de Informática. Sala de profesores ( Equipos informáticos)
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Colocación de Mamparas, uso da máscara en todo momento, e manter a distancia 
máxima interpersoal posible (1,5 metros mínimo)

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)

Aula PT, e aula de orientación mantendo sempre a distancia interpersoal mínima de
1,5 metros

15. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias)

 A relación  coas  familias  levarase  a  cabo  mediante  chamadas  telefónicas,  email,
abalar movil, ou outros medios que estableza a consellería. Evitarase que as familias
accedan ao centro, e no caso de vir terá que ser sempre con cita previa e notificada
esta ao equipo COVID.
En todo caso o horario para as citas coas familias serán:

De 9:30 a 10:30 horas
de 12:20 a 13:40 horas

(Por mor de que familias e alumnado non se xunten polos pasillos e entradas)

16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal 
do concello...)

A relación coas familias levarase a cabo mediante chamadas telefónicas, email, 
abalar movil, ou outros medios que estableza a consellería. Evitarase que as familias 
accedan ao centro, e no caso de vir terá que ser sempre con cita previa e notificada 
esta ao equipo COVID.ao centro 
Proveedores: Deberán indicar con anterioridad ao centro dia e hora de acceso ao 
mesmo, e rexistrarse na conxersería antes de entrar no mesmo, e na súa saída do 
centro.
Visitantes: Deberán indicar con anterioridad ao centro dia e hora de acceso ao 
mesmo, e rexistrarse na conxersería antes de entrar no mesmo e na súa saída do 
centro.

17. Uso da máscara no centro

   É obrigatorio o uso da máscara en todo o Centro cando se estea en espazos comúns, e nas aulas 
onde non sexa posible manter a distancia de seguridade.

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

Alumno
s

Familia
s

Profesorad
o

Persoal 
laboral

Envio por email ou por escrito da 
documentación.

X X X X

Explicación do plan COVID X X X X
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Nas titorías videoconf. Claustro

Cartelería Nos espazos do centro

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)

 Edificio 1 P Baixa
 Edificio 1 P 1ª
 Edificio 2 P Baixa
 Edificio 2 P 1ª
 Pavillón
Rexeranse segundo o plan de limpeza habitual por 4 limpiadoras, 1 en horario de 
mañana, e 3 en horario de tarde.

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)

Ver horario asignado polo secretario do centro

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

 Máscaras e/ou pantallas
 luvas, 
 xeles hidroalcólicos,
 lixivia
 Deterxentes e os dispositivos de limpeza de uso común

22. Cadro de control de limpeza dos aseos

Cada aseo terá unha folla de control coas horas de limpeza e asinado polo personal 
responsable da mesma. 

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

Porase un check list en cada aula, e establecese a obrigatoriedade de ventilar a aula 
alo menos durante os 5 primeiros e nos 5 últimos minutos de cada sesión .

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

Papeleiras con tapa e bolsa, accionadas por pedal.
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Id. Material de protección

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

Dispensadores de hidroxel
Alfombras de protección
Dispensadores de desinfectante para postos escolares
Dispensadores de panos desbotables para limpeza da aula.
Papeleiras con pedal
EPIS:

Mascaras de protección
Luvas 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección

Todos os pedidos de material COVID serán xestionados polo secretario do centro

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

O distribución as aulas de material de uso común será levada a cabo polo persoal de 
limpeza do centro.

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)

Tomaranse as medidas que establezan as autoridades educativas e sanitarias 

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)

Directora
Vicedirectora
Xefes de estudos
Secretario do centro
Persoal 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
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solicitude, de ser o caso, de persoal substituto)

Via correo corporativo (Asunto: Vulnerabilidade COVID)

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
—)

Establecense 3 portas de entrada:
Porta 1: Acceso edificio 1 (Profesorado, persoal, Alumnado 1º,2º,3º da ESO)
Porta 2: Acceso edificio 2 Planta Baixa (Profesorado, persoal, Alumnado 4º e Ciclos)
Porta  3:Acceso  edificio  2  1ª  Planta  (Profesorado,persoal,  Alumnado  bach  e  CM
Admon)
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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—)

Os desprazamentos internos dentro de cada edificio se levaran a cabo seguindo os
planos seguintes:
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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)

Colocarase planos e indicadores de direccións ao inicio do curso.

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

O alumnado unha vez baixe do transporte deberá manter a mascarilla posta, e a 
distancia interpersoal mínima, e se dirixirá a súa aula de referencia pola porta 
indicada, e seguindo o recorrido indicado.
Saídas:
O alumnado sairá de forma ordenada mantendo a mascarilla posta, e a distancia de 
seguridade e dirixirase cara a fila do seu autobús, subindo ao mesmo cando sexa 
requerido para elo.

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos)

Gardas custodia entrada 5 profesores de garda.

Recreos 5 profesores de garda.
Gardas custodia saída 2 profesores de garda.

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA

38. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar

Non existe ANPA no centro. No caso que un grupo de familias quera facer unha 
xuntanza no centro, dirixiran petición a dirección do centro con alo menos 15 días de 
antelación indicando:
Nome e apelidos do responsable da reuniión, nome e apelidos e dni das persoas que 
se queren reunir,, motivo da reunión, día e hora.
A dirección contestará ao responsable nun prazo dunha semana

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

A  relación  coas  familias  levarase  a  cabo  mediante  chamadas  telefónicas,  email,
abalar movil, ou outros medios que estableza a consellería. Evitarase que as familias
accedan ao centro, e no caso de vir terá que ser sempre con cita previa e notificada
esta ao equipo COVID.
En todo caso o horario para as citas coas familias serán:

De 9:30 a 10:30 horas
de 12:20 a 13:40 horas

(Por mor de que familias e alumnado non se xunten polos pasillos e entradas)

40. Normas para a realización de eventos

Non está previsto a realización de eventos.

Id. Medidas para o alumnado transportado
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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)

 O alumnado irá entrando nas aulas de xeito escalonado conforme vaia chegando nos buses ou 
coches particulares.

 Faranse ringleiras, respectando a distancia de seguridade para acceder ordenadamente ao 
interior do Centro

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)

Nas  aulas  que  sexan  usadas  por  varios  grupos  de  alumnos  durante  a  xornada
escolar, establecese a obrigatoriedade da desinfección dos sitio de traballo/ estudio e
o material utilizado polo alumnado tanto saínte como entrante.  Asinando o profesor
un  rexisto  de  aula  conforme  se  realiza  a  desinfección  e  limpeza  do  material  e
postousado.  En caso de talleres  recoméndase o  uso de luvas protectoras  ante  a
manipulación das distintas ferramentas.
Todas estas aulas deberán ser ventiladas durante a lo menos 10 minutos por cada
sesón de utilización, e de ser posible manteranse ventiladas cando non estean en
uso.

46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física)

 Desinfección ao inicio de mans de todos os participantes.

 Non se poden compartir materiais, se hai intercambio dos mesmos, desinfectaranse antes.

 No caso de xogos colectivos desinfectarase antes e despois o material compartido, usarase 
máscaras e desinfectaranse as mans.

 Non se farán competicións deportivas.

47. Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de uso educativo)

 Nos cambios de clase o alumnado moverase de xeito xeral pola súa dereita. En caso de 
conflito entre recorridos rexerán as normas de circulación viarias.

 Se teñen que cambiar de andar o farán acompañado dun profesor responsable e sempre 
respectando a súa dereita e a distancia de seguridade(1,5m)

 Durante o horario lectivo sairase aos baños de forma controlada e levando rexistro da saída.
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48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás xerais establecidas no
protocolo)

  Aforo do 50%
  O usuario hixienizará as mans á entrada e saída da mesma, e o posto que 

empregou
  Usar só as mesas sinalizadas
  Na devolución de libros, o libro devolto estará illado 24h mínimo
  No se usarán xogos de mesa, nin materiais de uso compartido
  Se se usan ordenadores, o usuario desinfectará as mans antes de usalo

49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á
realidade do centro)

Edificio 1: P 1ª aseos da  1ª Planta e os aseos da planta baixa.
Edificio 2: P B aseos da Planta Baixa do edificio 2.
Edificio 2: P 1ª aseos da 1ª Planta do edificio 2.

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)

Se poden sair ao patio poderan facer uso do mesmo e das instalacións da biblioteca e
cafetería do centro seguindo as normas de uso de ambas.
Se non poden sair, deberán quedar na aula. 
Para que o alumnado teña mais espazo tanto no patio como na cafeteria establecense
dous turnos de recreo de 30 minutos:
Edificio 1 recreo de 11:00 a 11:30
Edificio 2 recreo de 11:50 a 12:20
Establecese unha sinalización con frechas, do sentido de circulación nos patios do
centro.

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)

Recreos 5 profesores de garda.
Durante as clases haberá un minimo de 2 e un máximo de 4 profesores de garda 
polos corredores do centro.

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres
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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)

 Nos laboratorios e talleres, seguirase a empregar as medidas de limpeza e
seguridade que xa existían previas á pandemia

 Limitarase o traballo en grupos no caso de ser preciso. 
 Usaranse luvas para o uso de material específico de taller e laboratorio
 O alumnado desinfectará o posto e o material  utilizado ao entrar  e  sair  do

laboratorio ou taller.

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)

 Para  o  uso  de  espazos  comúns  seguiranse  as  normas  ditadas  por
Sanidade(separación/uso máscaras)

 Nos  postos  de  informática,  por  non  haber  distancia  mínima,  instalaranse
pantallas protectoras

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  faranse  presencialmente  en  espazos  amplos  que  permitan  a
distancia de seguridade.

 De non ser posible, realizaranse telemáticamente

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)

  Charlas  periódicas  por  grupos,  e  dentro  de  cada  materia  farase  referencia  nos
contidos a aspectos relacionados coas pandemias e as súas xestions ao longo da
historia.
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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).

Ademais do indicado anteriormente, se incorporará o plan COVID na web do centro, e
na aula virtual. Dentro do plan covid , e como parte do plan de acollida no centro 
farase unha explicación do mesmo nos primeiros días do curso a cada grupo.

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
—)  

Conformarase un grupo de traballo fromado por varios docentes que apoiara e 
axudará nas labores de administración e construción de cursos virtuais

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)

Enviarase copia do  plan a inspección educativa, e a persoas responsables due dicten
a administración
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Anexo I: Disposiciones aulas
Aula tipo I, disposición.
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Aula tipo II, disposición:
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