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1. Antecedentes 

O presente PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 NO CURSO 2020-2011, realízase ao abeiro do 

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO 

DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021 de resolución conxunta das consellerías de Educación, Universidade  e 

Formación Profesional e de Sanidade, tendo en conta tamén a resolución conxunta das consellerías de 

Educación, Universidade e Formación Profesional e de Sanidade que aproban as instrucións polas que se 

incorpora a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consejo 

Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública (DOG nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das 

recomendacións sanitarias do comité clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da COVID- 

19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021. 

Así mesmo, este Plan ten por obxecto crear un contorno escolar saudable e seguro mediante o 

establecemento de medidas preventivas, colectivas e individuais. 

O conxunto de medidas incluídas nel serán modificadas en función da situación epidemiolóxica na pandemia, 

así como cando as autoridades, tanto da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

coma da Consellería de Sanidade así o recomenden. 

 

 

2. Denominación do centro, enderezo e teléfonos 
 

Código Denominación 

36015184 IES ESCOLAS PROVAL 

 
 

Enderezo C.P. 

AVENIDA PORTUGAL, Nº 171. NIGRÁN 36350 

Localidade Concello Provincia 

NIGRÁN NIGRÁN PONTEVEDRA 

Teléfono Correo electrónico 

886 110 374 ies.escolas.proval@edu.xunta.es 

Páxina web 

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

 

mailto:ies.escolas.proval@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesescolasproval/


 

 

 
 

Constitúen o centro educativo varios edificios. O edificio principal, denominado edificio B, 

onde se atopan as áreas de Secretaría, algún despachos, talleres e algunas aulas dedicadas a 

clases teórico-prácticas. Este edificio conta con dúas plantas. 

Ao noroeste deste edificio está o edificio A, dedicado á impartición de clases teórico-prácticas. 

Neste edificio atópase a Biblioteca, Conserxería, Dirección e a maioría das aulas. Este edificio 

conta con tres plantas. Nunha área anexa con entrada independente está a cafetería 

(xestionada por unha empresa concesionaria) e algúns dos departamentos de profesores. 

Nun lateral do edifcio A atópase un patio cuberto. 
 

Fronte ao edificio A cara ao Sur está o edificio C que é o Ximnasio, e trátase dun espazo único. 
 

O centro imparte distintos tipos de ensino: Ensinanza Secundaria Obrigatoria (ESO), 

bacharalato, ESA e ciclos formativos (de diúrno e nocturno). Polas tardes impártense as clases 

da ESA, varios ciclos e a Escola Oficial de Idiomas. 

Os ciclos formativos que se imparten son de FP Básico e das ramas de Administrativo e 

Electrónica. 



 

 

  

3. Membros do equipo COVID-19 
O equipo COVID do centro estará integrado por 3 membros a modo de titulares, contando 
tamén con 2 suplentes para cubrir eventualidades do centro, baixas laborais ou días libres. 

 
Nome Cargo 

Daniel Ángel Mulet Pérez Coordinador 

Tereixa Otero Dacosta Membro 1 

Francisco de Borja Santamarta Barral Membro 2 

Isabel Acea Méndez Suplente 1 

Ana Lois Paz Suplente 2 

 
 

Tarefas dos membros do equipo 
covid 

Daniel Ángel Mulet Pérez 

• Nomear membros equipo COVID. 

• Interlocución coa Administración e co Centro de Saúde de atención primaria de referencia. 

• Recepción das chamadas do persoal docente ou non docente cando apareza sintomatoloxia 
compatible. 

• Recepción de comunicados sobre probas COVID do alumnado e persoal do centro. 

• Interlocución coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicar casos COVID (ou sospeita). 

• Manter a comunicación dende o centro educativo cos diferentes órganos da Consellería 

de Educación e, de ser o caso, da Consellería de Sanidade ou do Sergas ou co Grupo de 

Coordinación de Seguimento da Pandemia. 

• Manter a comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado. 
 

Tereixa Otero Dacosta (Membro 1) 
Isabel Acea Méndez (Suplente 1) 

• Recepción das chamadas do persoal docente ou non docente cando apareza sintomatoloxia 
compatible. 

• Inventariar, distribuír ou organizar material relacionado coa protección COVID, en 

colaboración coa Secretaría do centro. 

• Difundir información sobre protocolos de actuación e medidas de prevención, hixiene 

e promoción da saúde. 

• Coordinación cos equipos docentes de ESO e BAC: envío e recepción de información. 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

4. Centro de saúde de referencia 
 

 

Centro Servicio de Atención Primaria do Val Miñor 

Dirección Avenida de Portugal, 91, Xunqueira, A Ramallosa (Nigrán, 36379) 

Persoa de contacto Pilar Cobas 

Teléfonos 986352737 

Francisco de Borja Santamarta Barral (Membro 2) 
Ana Lois Paz (Suplente 2) 

• Recepción das chamadas do persoal docente ou non docente cando apareza 

sintomatoloxía compatible. 

• Inventariar, distribuír ou organizar material relacionado coa protección COVID, en colaboración 

coa Secretaría do centro. 

• Difundir información sobre protocolos de actuación e medidas de prevención, hixiene e 

promoción da saúde. 

• Coordinación cos equipos docentes dos ciclos: envío e recepción de información. 
•  



 

 

 
 

5. Determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que 
inclúe 
 
A zona de illamento COVID-19 estará situada na planta baixa do edificio principal, B, concretamente  
no baño para minusválidos (ver planos). 
O espazo conta con ventilación adecuada, solucións hidroalcoholicas, papeleira de pedal e 
panos desbotables. Dispón tamén de Caixa de urxencias e outro material de protección 
individual como máscaras cirúrxicas. 
Este espazo dispón dunha saída directa á parcela e dende aquí poderíase evacuar a persoa illada 
no momento que a veñan a recoller, sen ter que pasar por espazos interiores do edificio. 
A persoa que recolla o alumno/a illado/a aparcará na zona do aparcadoiro de alumnos/as 
habilitada a tal fin (ver plano). 
A zona do aparcadoiro habilitada para esta recollida acotarase de xeito que non sexa ocupada 
e non se obstaculice o acceso á mesma. 
 

6. Número de alumnado por nivel e etapa educativa 

Este cadro permanecerá actualizado no anexo 6.1 do presente Plan. 
 

Nivel Curso Aula Número 
alumnado 

actual 

Ocupación máxima 
da 

aula 
ESO  1º ESO  

A 
 25 19 24 

 
 1º ESO 

B 
 24 21 24 

 
 2º ESO 

A 
 28 19 23 

 
 2º ESO 

B 
 12 19 23 

 
 2º ESO 

C 
 13 16 18 

 
 3º ESO 

A 
 22 21 22 

 
 3º ESO 

B 
 23 21 22 

 
 4º ESO 

A 
 27 23 23 

 
 4º ESO 

B 
 Laboratorio 

Bioloxía 
23 27 

 
BACHARELATO    1º BAC A 

  
   

18 (aula nova) 27 27 

 1º BAC          
B 

 8 13 19 

 
     2º BAC A  
 

6 20 24 

 2º BAC 
B 

 7   

 
 

 
   



 

 1 

 
 

Nivel Curso Aula Número 
alumnado 

actual 

Ocupación 
máxima da 

aula 
ESA 1º A 24 5 24 

3º A 27 15 23 

3º B 28 15 23 

 FPBÁSICA I 1º 6 14 14 

 FPBÁSICA II 2º 2 16 16 

     

CICLO ADMINISTRACIÓN DIÚRNO CICLO MEDIO XE AD 1º 19 14 18 

CICLO MEDIO XE AD 2º 18 22 22 

CICLO SUPERIOR ADM FIN 1 14 23 24 

CICLO SUPERIOR ADM FIN 2 9 27 27 

CICLO ADMINISTRACIÓN 
NOCTURNO 

CICLO MEDIO XE AD A 19 4 18 

CICLO MEDIO XE AD B 18 11 22 

CICLO ELECTRÓNICA DIÚRNO CICLO MEDIO INST TELEC 1º Taller 4 22  

 CICLO MEDIO INST TELEC 2º Taller 5 17 

 CICLO SUPERIOR MANT ELEC 1º Taller 3 21 

 CICLO SUPERIOR MANT ELECT 2º Taller 1 16 

 CICLO SUPERIOR SITEIN 2º Taller 3, 4 e 6 2 

CICLO ELECTRÓNICA NOCTURNO CICLO MEDIO INST TELEC B Taller 3 e 4 7  

 
CICLO MEDIO INST TELEC C Taller 5 3 



 

 

 
 

7. Cadro de Persoal do centro 

O centro dispón do seguinte número de traballadores:  

             Persoal docente ......................................... 68 

Persoal non docente-Administrativos…………………. 2 

Persoal non docente-Coidadores………………………… 0 

Persoal non docente-Limpeza……………………………. 4 

Persoal non docente-Subalternos………………………  3 

A continuación, detállase a táboa do persoal pertencente a este centro. 

Este cadro será actualizado coas altas e baixas que se produzan, tanto a web do centro, coma 
do anexo 6.2., do presente Plan. Ao ser publicado na web do centro, este cadro non contará 
coa información persoal dos docentes, nin enderezo nin número de teléfono. 

 
NOME 

Acea Méndez, María Isabel 
Alfaro Martínez, Guillermo 
Alonso Álvarez, Cristina Isabel (baixa) 
Álvarez Baños, María Isabel 
Álvarez Sobredo, Francisco Javier 
Aragonés Martínez, Julio 
Barbosa Gómez, Emma 
Barona Castiñeira, María Belén 
Bartual Moreno, Carlos 
Beltrán Bastos, Santiago 
Blanco Guerrero, Fernando Adolfo 
Blanco Pereira, Claudino 
Bouzo Fernández, María de los Ángeles 
Bugarín López, María Jesús 
Cabral García, Gabriela 
Canedo Iglesias, Ricardo (substituto de Inés Pallarés) 
Carrasco Rodríguez, Gonzalo 
Chao Fernández, Elena 
Conde González, Tania 
Díaz González, Manuel 
Diéguez Casal, Cristina 
Diz Bugarín, Javier 
Domínguez Rodríguez, Manuel 
Estévez Rodríguez, Patricia 
Fanego Novo, Martín 
Feijoo Buceta, José Manuel 
Fontaíña Troitiño, Nerio 
García Ingerto, María Natividad 
Gil Castro, Jorge 
González Cerdeira, Milagros 
González Comesaña, Margarita 
González Martínez, A. Purificación  
González Santamaría, Pedro (substituto Marta Lorenzo) 



 

 

Granja Gómez, Iván  
Guerra Cañizo, María Luisa 
Guisasola Martínez, Maria Olga 
Iglesias Varela, Adolfo Francisco 
Ínsua Patiño, Mónica 
Larrán Costas, Sonia 
Lois Paz, Ana 
López Arias, María Carmen 
López García, Cristina Luisa (substituta Fernando Prada)  
López Mato, Roi 
Lorenzo Parente, Marta (baixa) 
Martínez Álvarez, Roberto 
Martínez Méndez, Manuel 
Mirón Torres, Sonia María 
Montoto Mato, Susana 
Mulet Pérez, Daniel Ángel 
Otero Dacosta, María Teresa 
Pallares Martínez, Inés (baixa) 
Paredes Gómez, José (susbtituto Cristina Alonso) 
Piay Pombo, María Pilar 
Prada Hervella, Fernando (baixa) 
Prado Meis, Amancio 
Prieto Vázquez, Mª Asunción 
Riveira Ferro, Juan Manuel 
Rodríguez Fernández, José Luis 
Rodríguez Freire, Teresa 
Rodríguez Posada, Rebeca 
Rodríguez Rodríguez, Fernando 
Ruiz Seco, Ramón A. 
Salgueiro Martínez, María Fernanda 
Sánchez González, Mª Cristina 
Sánchez Llana, Eva 
Santamarta Barral, Francisco de Borja 
Santorio Moscoso, Diego 
Santos Garrido, Ricardo José 
Seijo Souto, Dorinda 
Vázquez Arranz, Adrián 
Vila Fernández, María Teresa 
Vilela González, Alejandro 

 
 

8. Determinación de grupos estables de convivencia 
Dadas as caracterísiticas do centro educativo: impartindo ensinanzas da Educación 

Secundaria Obrigatoria, bacharelato e todas as modalidades de Formación Profesional, o 

centro non está afectado pola alternativa de "grupos estables de convivencia”, tal e como os 

define o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso 2020-2021 (versión 22/07/2020) no punto 3.3. de 

Medidas de protección individual, pensado para as etapas de Educación Infantil e Primaria.



 

 

 
 

Con todo, tratarase de que á hora de colocar os grupos e elaborar os horarios, o alumnado e 

o seu profesorado teña a menor rotación posible, así como evitar o desprazamento da súa 

aula de referencia. Neste sentido, mostramos a continuación a listaxe de grupos e a súa 

situación na mencionada aula: 

 

Etapa ESO Nivel 1º Grupo A 

Aula 25 Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 11 
 

Etapa ESO Nivel 1º Grupo B 

Aula 24 Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 11 
 

Etapa ESO Nivel 2º Grupo A 

Aula 28 Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 13 
 

Etapa ESO Nivel 2º Grupo B 

Aula 12 Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 12 
 

Etapa ESO Nivel 2º Grupo C 

Aula 13 Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 12 
 

Etapa ESO Nivel 3º Grupo A 

Aula 22 Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 15 
 

Etapa ESO Nivel 3º Grupo B 

Aula 23 Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 15 
 

Etapa ESO Nivel 4º Grupo A 

Aula 27 Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 20 

 
Etapa ESO Nivel 4º Grupo B 

Aula LAB. 
BIOLOXÍA 

Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 20 

 
Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo A 

Aula 18 (Aula 
Nova) 

Nº de alumnado asignado 27 Nº de profesorado asignado 15 

 
Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo B 

Aula 8 Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 15 
 

Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo A 

Aula 6 Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 14 



 

 

 
Etapa BACHERELATO Nivel 2º Grupo B 

Aula 7 Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 16 
 

Etapa FP BÁSICA Nivel 1 Grupo  

Aula 6 Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 5 
 
 

Etapa FP BÁSICA Nivel 2 Grupo  

Aula 2 Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 5 
 

Etapa ESA Nivel 1º Grupo A 

Aula 24 Nº de alumnado asignado 5 Nº de profesorado asignado 4 
 

Etapa ESA Nivel 3º Grupo A 

Aula 27 Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 4 
 

Etapa ESA Nivel 3º Grupo B 

Aula 23 Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 4 
 

Etapa CICLO ADMINISTRACIÓN (DIÚRNO) Nivel Ciclo 
medio 

Grupo 1 

Aula 19 Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 6 
 

Etapa CICLO ADMINISTRACIÓN (DIÚRNO) Nivel Ciclo 
medio 

Grupo 2 

Aula 18 Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 5  
 

Etapa CICLO ADMINISTRACIÓN (DIÚRNO) Nivel Ciclo 
Superior 

Grupo 1 

Aula 14 Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 6 
 

Etapa CICLO ADMINISTRACIÓN (DIÚRNO) Nivel Ciclo 
Superior 

Grupo 2 

Aula 9 Nº de alumnado asignado 27 Nº de profesorado asignado 4 
 

Etapa CICLO ADMINISTRACIÓN (NOCTURNO) Nivel Ciclo 
Medio 

Grupo A 

Aula 18 Nº de alumnado asignado 4 Nº de profesorado asignado 3 
 

Etapa CICLO ADMINISTRACIÓN (NOCTURNO) Nivel Ciclo 
Medio 

Grupo B 

Aula 19 Nº de alumnado asignado 11 Nº de profesorado asignado 2 



 

 

 
Etapa CICLO ELECTRÓNICA (DIÚRNO) Nivel Ciclo Medio Inst. Grupo 1º 

Aula Taller 4 Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 6 
 

Etapa CICLO ELECTRÓNICA (DIÚRNO) Nivel Ciclo Medio Inst. Grupo 2º 

Aula Taller 5 Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 5  
 

Etapa CICLO ELECTRÓNICA (DIÚRNO) Nivel Ciclo Superior 
Mant. 

Grupo 1º 

Aula Taller 3 Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 5  
 

Etapa CICLO ELECTRÓNICA (DIÚRNO) Nivel Ciclo Superior 
Mant. 

Grupo 2º 

Aula Taller 1 Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 6 
 
 

Etapa CICLO ELECTRÓNICA (TARDE-NOITE) Nivel Ciclo Superior  
S.T.I. 

Grupo 2º 

Aula  Nº de alumnado asignado 2 Nº de profesorado asignado 5  
 

Etapa CICLO ELECTRÓNICA (NOCTURNO) Nivel Ciclo Medio Inst. Grupo A 

Aula Taller 4 Nº de alumnado asignado 7 Nº de profesorado asignado 3 
 

Etapa CICLO ELECTRÓNICA (NOCTURNO) Nivel Ciclo Medio Inst. Grupo B 

Aula Taller 5 Nº de alumnado asignado 3 Nº de profesorado asignado 4 
 
 
 
 

Para os grupos de ensino a distancia, no apartado vixésimo da Resolución pola que se ditan  

             instrucións para o desenvolvemento dos ciclos curso 2020-2021, indicamos: "(...) Coa finalidade  

de contribuír  á mellora da organización académica derivada da Covid-19 durante o curso  

escolar 2020/2021, posibilitarase que as titorías colectivas e as probas parciais se  

realicen utilizando medios telemáticos (...)" 

Terase en conta que: "O equipo COVID-19 de cada centro educativo deberá estar en disposición 

de dispoñer no menor prazo de tempo dunha relación de todo o alumnado e do persoal do 

centro (a información deberá agruparse por aula e co profesorado asignado á mesma ou en 

contacto co alumnado da mesma) no que figure a identificación persoal, un ou varios números 

de teléfono de contacto e o enderezo para, de ser o caso, poder trasladalo ás autoridades 

sanitarias.



 

 

 

Polo cal, e co fin de facilitar o labor ao equipo COVID, durante os primeiros días de clase, en 
setembro, os titores/as de cada un dos grupos, en coordinación cos membros do Equipo, 
comprobarán co seu alumnado os datos que a Administración educativa posúe, completando, 
no seu caso, calquera outra información que sexa necesaria. 

No anexo 6.3., do presente Plan, documentaranse as altas e baixas de persoal, así coma os 
cambios e variacións importantes. 

 

9. Medidas específicas para os grupos estables de convivencia 

Este punto non é de aplicación ao nivel educativo que nos ocupa, se ben estableceranse as 
seguintes medidas: 

l Recoméndase a menor rotación posible do persoal e profesorado, organizando equipos 
estables para reducir os contactos. 

l Na medida do posible, mediante a asignación de grupos ou horarios, a norma xeral é que o 
alumnado non cambiará de clase agás nos supostos excepcionais. 

l Poderase permitir a entrada do alumnado con anterioridade á hora de inicio da actividade 
lectiva dentro da aula que teña asignada a medida da súa chegada ao centro, co fin de 
evitar aglomeracións e unha distribución máis axeitada dos tempos de entrada. 

l O alumnado de transporte terá prioridade para a entrada nas aulas. 
l En todas as aulas, na zona máis próxima á porta da mesma, colocarase un dispensador de 

xel hidroalcoholico. 
l No momento de entrada á aula ou no cambio de aula dedicaránse uns minutos á 

desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na aula (panos 
desbotables e solución desinfectante). 

l O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto por panos 
desbotables, solución desinfectante e xel hidoralcoholico para o seu uso individual, que 
usará en cada cambio de aula na limpieza da súa mesa e cadeira, así como do material do 
profesorado de uso non individual que teña utilizado en cada unha das aulas. 

l Aproveitaranse os primeiros minutos (de clase) para lembrar os protocolos de hixiene e 
contacto social e permitir que lave as mans se non o fixo previamente. 

l En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de 
grupos e minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que o alumnado 
estea encarado a unha distancia inferior a 1.5 metros. 

l Nas perchas o material ou roupa colocarase do xeito máis individualizado posible. 
l Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como estantes ou mobles, o 

alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co resto 
dos/as compañeiros/as. 

l Resulta recomendable que cada alumno/a non comparta o material propio. 
l Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo.



 

 

 
 
 

l O material que sexa compartido de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe 
ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. Implicarase ao 
alumnado na concienciación social que ten a limpieza dos elementos comúns de uso 
privativo. Onde a materia o permita, subtituirase o emprego de materiais por simulacións 
virtuais con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material. 

l Recoméndase que, no caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno/a teña un 
rotulador de encerado ou que se desinfecte o común antes de cada uso. 

l As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento de iluminación, os 
proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo 
profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 

l 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. 

l Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase 
l Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente por espazo de polo menos 5 minutos 

entre clases, e de 10 minutos cando a aula estivese ocupada previamente. 
l O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída, velará para que o 

material estea recollido e desinfectado polo alumnado, e o alumnado preparado para saír 
ordenadamente e respectando a distancia de seguridade no horario establecido pola 
Dirección, de xeito que se eviten demoras. 

 
 
 

10. Autoenquisa diaria e 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 
incidencias e ausencias 

• O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha autoenquisa 
diaria de síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles 
cunha infección por SARS- CoV-2 mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica 
que se describe no Anexo 7, que debe realizarse antes da chegada ao centro. A enquisa non 
ten que comunicarse aos centros educativos, senón que se deberá adoptar polo persoal dos 
centros educativos as medidas oportunas en función do resultado da autoavaliación e 
comunicar ao centro a ausencia. 

• Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores legais) realizarán 
unha autoavaliación 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. Utilizarase a enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo  
7  para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores legais) realizarán 
unha autoavaliación 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. Usarase a enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo 7



 

 

 
que debe realizarse, cada mañá, antes da chegada ao centro. Diante da aparición de polo 
menos un dos síntomas que aparece na enquisa os proxenitores ou titores legais non enviarán 
o alumno/a á clase e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra. 

Para a comunicación coas autoridades sanitaria e docente, o equipo Covid activará o 
procedemento no momento de presentarse unha sospeita. 

Tamén se procederá por parte deste mesmo persoal do equipo a comunicar cos titores/as do 
alumnado (táboa punto 11, anexo 6.4.). 

A comunicación interna co Equipo COVID realizarase de xeito inmediato, por parte do/a docente 
do grupo no que se detecta alguén sospeitoso. 

No caso de que a sintomatoloxía se presente fóra do centro educativo, comunicarase ao 
mesmo do seguinte modo: 

Persoal docente e non docente: 
 

• Telefonicamente: algunha das persoas membros do Equipo COVID ou ao centro 
educativo, que transmitirá a información ao Equipo COVID. 

 
• A través do email: ies.escolas.proval@edu.xunta.es 

 
Alumnado: 

 
l Telefonicamente ao centro educativo (transmitirase a información ao Equipo COVID) 

 
l A través do email: ies.escolas.proval@edu.xunta.es 

 
 

11. Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado 
Crearase un informe para a anotación das ausencias do alumnado á que terá acceso o 

Equipo Covid e avisarase destas ausencias aos titores/as correspondentes. Para os efectos 

do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do número máximo de faltas 

de asistencia permitidas, as ausencias derivadas da aplicación do protocolo COVID 

consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o xustificante do facultativo para a súa 

acreditación. 

Terase en conta o rexistro habitual na apliación XADE para o alumnado e o persoal do 

centro, como outro rexistro específico ante a aparición de sintomaloxía compatible co 

COVID-19 (segundo a autoavaliación diaria, Anexo I).

mailto:ies.escolas.proval@edu.xunta.es
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Este último rexistro permitirá facilitar o seguimento das ausencias, de tal xeito que poida 

notificarse pola persoa coordinadora do Equipo COVID ás administracións educativas e 

sanitarias, no suposto da aparición dun caso (ou sospeita). 

As ausencias de persoal (tanto docente como non docente), seguirán sendo tratadas como  ata 

o de agora, habilitándose en caso preciso unha alternativa marcada pola Consellería. Se o 

motivo da ausencia é unha incidencia Covid, o Equipo porase en contacto coas autoridades 

educativas e sanitarias. 

12. Procedemento  de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e 
educativas 

O director do centro educativo é a persoa encargada de manter a comunicación dende o 

centro educativo cos diferentes órganos da Consellería de Educación e, de ser o caso, da 

Consellería de Sanidade ou do Sergas, ou co Grupo de Coordinación de Seguimento da 

Pandemia. 

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 na 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. 

Correspóndelle, así mesmo, ao director do centro a comunicación co persoal do centro e coas 

familias e alumnado. 

Para a realización desta comunicación contarase coa listaxe nominal dos/as titores/as do 

alumnado, así coma cos teléfonos de contacto do mesmo, de tal xeito que se garanta a 

rapidez á hora de realizar a comunicación. 

 
Listaxe de comunicación coas persoas titoras do alumnado: 

 

Curso Aula Nome alumno Titor/a ou persoa autorizada Teléfono de contacto 

     

     

     

     



 

 

Esta listaxe manterase debidamente actualizada no anexo 6.4., e será coñecida tanto polo Equipo Covid, 

como polos suplentes do mesmo; para deste xeito realizar unha comunicación áxil cos titores/as dos 

menores e así activar os protocolos coas autoridades educativas e sanitarias. 

 
 
 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN  INDIVIDUAL 

De forma xeral, manterase unha distancia interpersonal de polo menos 1.5 metros nas 

interaccións entre as persoas no centro educativo. 

A distancia que se debe manter entre os postos escolares será a máxima que permita a aula; para 

a aplicación do criterio de medición a distancia realizarase dende o centro das cadeiras. 

Se o tamaño da aula non permitise as distancias previstas nos parágrafos anteriores adoptaranse 

as seguintes medidas: 

•  Retirarase o mobiliario non indispensable que diminúa a superficie útil da aula para 

tentar obter o máximo distanciamento  posible. 

•  Sempre que sexa posible, utilizaranse aulas alternativas de especialidade que teñan 

maior dimensión, tales como laboratorios, aulas de música ou similares. 

 

Nas etapas da ESO, Bacharelato e Formación Profesional establécense as seguintes medidas de 

conformación das aulas: 

• Os postos escolares manterán unha distancia de 1.5 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. 

• Os postos escolares estarán orientados nunha mesma dirección. 

• Cando o tamaño da aula non permita a distancia entre postos buscaranse espazos 

alternativos onde sexa posible gardar a distancia de 1.5 metros. 

• Cando non sexa posible ningunha das accións anteriores desdobrarase o grupo. 

 

Os centros educativos deberán informar a todos os membros da comunidade educativa sobre as 

medidas de prevención da transmisión da infección, as medidas de protección que se deben empregar 

e as instrucións para o correcto manexo das mesmas, destacando: 

• O correcto uso da máscara, o xeito de poñela e sacala, e de ser o caso de 

gardala nos momentos da comida, así como dos protocolos de substitución e lavado.



 

 

 
 

• Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

• Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, 

durante polo menos 40 segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante polo menos 20 

segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse 

auga e xabón. O lavado realizarase cando menos 5 veces ao longo da xornada, 

particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e 

despois de comer e sempre despois de ir ao aseo. 

• A necesidade dunha hixiene correcta de mans cada vez que se use material 

compartido. 

• A importancia que ten a ventilación dos espazos para evitar a 

transmisibilidade. 

• Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, 

familias e visitantes) da realización da hixiene de mans con verificación visual do seu 

correcto cumprimento; prestarase especial atención a esta tarefa nos primeiros días 

polo seu carácter educativo. No caso do alumnado, verificarase polo profesorado a 

realización unha vez sentados na aula mediante a formulación de preguntas. 

• Habilitar dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada e en espazos 

comúns. 

• Aplicar medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de 

solución alcohólica atendendo ás características de cada centro. 

• Xerar dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia, 

ademais de medidas de educación sanitaria. Será necesario garantir a existencia de 

xabón e papel para secar as mans. 

• Instalación de portapanos desbotables e dispensadores de xabón nos aseos 

ou de xel hidroalcohólico nos espazos comúns. 

• Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de 

hixiene respiratoria: 

Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se 

desbotará nunha papeleira con bolsa e tapa, ou ben facelo contra a flexura do 

cóbado e sempre afastándose do resto das persoas. 

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 de comer, usar os aseos ou tocar 

material susceptible de ser compartido.



 

 

 Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao alumnado a necesidade e  

importancia  da hixiene de mans antes e despois de usar o material. 

 
 

13. Planos da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou plano xenérico que 
sexa reproducible nos restantes espazos. Identificación da posición do profesorado. 

Realizaranse modelos de distribución de aulas no anexo de planos do centro. 
 

A distribución é orientativa e serve para determinar o aforo máximo da aula. 
 

Así mesmo, está sinalizado no chan, a modo informativo, a colocación dos pupitres do alumnado, 
para que no caso de producirse un movemento dos mesmos, sexa facilmente detectable e 
rectificable, tanto para o propio alumno, como para o docente. Isto constituirá unha ferramenta 
áxil e intuitiva de control da separación física. 

Naqueles espazos onde as mesas son corridas, hai colocadas marcas nas mesas para indicar a 
situación do alumnado e evitar que se estea desplazando e modificando a distancia social con 
respecto aos compañeiros/as. 

 
 
 

14. Identificación de espazos ou salas para asignar a grupos (cando o tamaño da aula non 
permita as distancias mínimas) 

Para garantir na medida do posible as distancias de seguridade entre o alumnado nas aulas, 
poderanse habilitar como aula destes grupos outros espazos, como poden ser: 

- Ximnasio 
- Biblioteca 
- Laboratorio de Bioloxía 
- Laboratorio de Física e química 

 

 
 

15. Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de 
Orientación ou aulas especiais do centro 

Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito 
consecutivo (orientador/a, profesor/a especialista ou calquera outro) desinfectaranse as 
superficies usadas e ventilarase a aula ou sala logo de cada sesión. 

 



 

 

 
 

O alumndo con NEE e limitacións importantes, será atendido polos docentes e coidadores/as 
dotados de pantalla facial e máscara FFP2, no caso de que o alumno non poida usar máscara, de 
tal xeito que se minimice a posibilidade dun contacto inesperado. 

Nas aulas que non sexan de uso exclusivo para este alumnado, recoméndase a colocación de 
mamparas nos seus postos. 

A desinfección da mesa e materiais cos que traballe e use o alumnado con NEE levaraa a cabo, 
no caso de que o alumnado non estea capacitado, o docente ou o coidador/a, segundo proceda. 

 
 

16. Procedemento para a realización de titorías coas familias 

As titorías coas familias realizaranse, preferentemente, vía telefónica. Cando isto non sexa 
posible e sexa imprescindible a titoría presencial, será concretada mediante cita previa, e a 
reunión celebrarase naquelas zonas de traballo nas que se poidan garantir as distancias sociais, 
concretamente nos departamentos de profesores ou unha propia aula. 
Estas áreas dotaranse de mamparas de protección, ademais de xel desinfectante, panos 
desbotales e papeleira. 

 
O centro establecerá horarios específicos para a atención das familias, non coincidentes con 
horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos. 
 

17. Procedementos para a información ás familias e persoas alleas ao centro (provedores, 
visitantes, persoal do concello, etc.) 

l Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro. 

l Fomentarase a uso da aplicación Abalar móbil, que os proxenitores e o alumnado deberán 

descargar, para recibir comunicacións dos titores/as, comprobar as ausencias ou 

descargar o boletín de cualificacións. 

l As informacións sobre algún alumno/a en particular realizaranse seguindo o procedemento 

establecido para as titorías coas familias. 

l Na páxina web do centro publicarase a maior cantidade de información posible sobre as 

disciplinas formativas, solicitude de praza, formalización de matrícula, etc. de xeito que se 

evite ou minimice que xente allea ao centro se achegue a el. 

l Informarase, coa periodicidade que estableza a dirección, ao Consello escolar do centro 

sobre as medidas adoptadas e, de ser o caso, da evolución dos diferentes escenarios. 

l As visitas, concertadas mediante cita previa, serán recibidas no despacho existente para 

tal fin. 

l  Outras vias de comunicación serán o correo electrónico e o teléfono. Estas últimas serán, 

xunta coa páxina web, as utilizadas tamén para o público en xeral



 

 

 
 

l En canto aos proveedores que acoden ao centro (por exemplo para material de oficina, 

material para talleres,…), formalizaranse os pedidos de tal xeito que o material se pida e 

subministre cunha semana (como mínimo) de previsión para a súa utilización. Priorizarase 

que os propios proveedores deixen o material en zonas habilitadas a tal efecto 

(conserxería, talleres,… dependendo do material), pasando estes a unha corentena 

preventiva, ou ben prodecendo á desinfección das embalaxes daquel material que o 

permita polas súas características. 

 

18. 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. 

O uso adicional de pantallas protectoras non é obrigado aínda que si se recomenda cando 

os docentes estean traballando con alumnos NEE ou para os coidadores dos mesmos. 

Lémbrase a todo o persoal e usuarios/as que o uso de pantalla protectora non exime do uso 

de máscara. 

 
19. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

O presente plan será presentado aos órganos colexiados tales coma o Consello Escolar de xeito 
telemático. Así mesmo, darase instrución aos docentes e non docentes sobre as medidas de 
prevención e de protección que se van realizar no centro, tanto a modo xeral, como as 
especificas das tarefas que eles en concreto realizan. 

Tamén será presentado ao alumnado a partir dos niveis de ensino obrigatorio. 

 



 

 

 
 

Será remitido a Inspección educativa xunto co resto da documentación correspondente ao inicio 
do curso. 

 
Informarase, coa periodicidade que estableza a Dirección, ao Consello escolar do centro sobre 

as medidas adoptadas e, de ser o caso, da evolución dos diferentes escenarios. 

 
Dentro da información que cómpre subministrar ás familias do alumnado e ao persoal dos 

centros, incluirase a formación precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa duración ou 

necesidade de lavado e os sistemas de conservación e gardado durante períodos breves de 

non uso. 

 
 
MEDIDAS DE LIMPEZA 

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

Cómpre realizar unha limpeza xeral de todo o establecemento unha vez ao día, así como un 
reforzo en aseos e área de moito tránsito. A limpeza dos aseos realizarase como mínimo dúas 
veces ao día. 

Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes 
como pomos das portas (e a zona que rodea a estes pomos), mesas, mobles, pasamáns, chans, 
teléfonos, perchas e outros elementos de similares características, así como de billas, 
elementos das cisternas e outros dos aseos. 

A limpeza xeral da instalación realizarase ao final da xornada, unha vez que o alumnado 
abandone o centro. Constará dunha limpeza xeral da instalación, así como das áreas de recreo. 

As limpezas de reforzo serán realizadas de seguinte xeito (en caso de que se realicen só dúas 
limpezas dos aseos, realizaranse a segunda e a terceira). 

Primeira limpeza.- Unha vez que o alumnado se atopa dentro das aulas. 

Constará da limpeza das áreas de acceso do alumnado, así coma do acceso á zona de 
administración, e os aseos do centro. 

Segunda limpeza.-  Unha vez que a rapazada estea novamente nas aulas despois do recreo. 

Constará da limpeza das áreas de acceso dende os patios de recreo, así coma dos baños. 

Terceira limpeza.-  30 minutos antes do remate das clases. 

Comezarase con aquelas áreas de aseo que xa non vaian ser utilizadas. 



 

 

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

No centro traballan 4 limpadoras que terán distribuído o traballo como se indica na seguinte 
táboa: 

 
Quenda Traballadora Edificio Planta Zona 

 
 
 
 
 

Mañá 

 
 
 
Eva Conde Durán 

 
 

A 

1ª 
 
Aseos masculinos e femininos 
por quendas con Ana María 
Martíns Padrao 2º 

B Baixa Aseos masculinos e femininos 
despois do 2º recreo 

Ana María 
Martíns Padrao 

 
A 

Baixa Aseos masculinos e femininos 

1ª Aseos masculinos e femininos por 
quendas con Eva Conde Durán 

Angustias Alonso 
Fernández B Completo Aseos masculinos, femininos e 

profesorado 

 
Tarde 

 
Secundina 
Rodríguez Blanco 

 
A 

Baixa Aseos masculinos e femininos 

1ª Aseos masculinos, femininos e 
profesorado 

B Baixa Aseos masculinos e femininos 
 
 
 

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

O persoal de limpieza contará coa equipación precisa para realizar a súa tarefa en función das 
fichas e indicacións de seguridade facilitadas polo fabricante dos produtos; así que, de forma 
xeral, estarán dotados de luvas de goma para a limpeza xeral e reforzada do centro. Así mesmo, 
estarán permanentemente dotados de máscara de tipo cirúrxica. 

No caso de ter que limpar a área covid despois da utilización da mesma (uso por existencia de 
caso sospeitoso, adoitaranse as seguintes medidas: 

l Empregaranse os deterxentes e desinfectantes habituais autorizados para tal fin (con 
efecto virucida), e para as superficies utilizarase papel ou material textil desbotable. 

l Existe evidencia de que os coronavirus se inactivan en contacto cunha solución de 
hipoclorito sódico que conteña 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de unha lixivia 
con concentración 40-50 gr/litro preparada recentemente), etanol ao 62-71% ou 
peróxido de hidróxeno ao 0,5%, nun minuto.



 

 

 
 

l O persoal de limpeza recibirá información previa á realización da primeira entrada ao 
espazo covid e utilizará o equipo de protección individual adecuado: 

o Bata de manga longa resistente a líquidos (UNE-EN 14126:2004); 
o Máscara FFP2 (UNE-EN 149:2001 +A1:200); 
o Luvas dun só uso (UNE-EN ISO 374.5:2016). 
o Protección ocular antisalpicaduras (UNE-EN 166:2002) 

l A estancia debe estar ben ventilada antes de limpala. 
l O material desbotable empregado introducirase nun cubo de lixo con bolsa, tapa e pedal 

e xestionado, segundo se indica no apartado 24. 

 

 

23. Cadro de control de limpeza dos aseos (a colocar en cada aseo) 

Para a limpieza dos aseos cubrirase a seguinte táboa: 
 

Data /hora Operación realizada Sinatura Observacións 
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Estes cadros de limpeza, unha vez cubertos, serán retirados e entregados na Secretaría do centro 
para proceder ao arquivo dos mesmos, de tal xeito que se poida así controlar a correcta realización 
dos reforzos da limpeza. Informarase ao persoal de limpieza destas pautas, así como da necesidade 
de cubrir correctamente este cadro de control. 

O cadro de control antes descrito será arquivado debidamente en Anexo 6.5. do presente plan. 

 
 

24. Cadro de control das ventilacións das aulas (para colocar en cada aula) 

Para facilitar o control da ventilación dos recintos ocupados polo alumnado, cubrirase a seguinte 
táboa, evitando así posibles despistes á hora de realizar esta ventilación. 

A retirada e arquivo da mesma realizarase en anexo 6.6., sendo entregada polo titor/a de cada grupo 
na Vicedirección ao final de cada semana de clase lectiva. 

 
 

Aula 
Data e Hora Docente Cambio de clase 

(tempo de 
ventilación) 

Cambio de alumnado 
(ventilación requerida 15´) 

Observacións (condicións 
atmosféricas adversas/outras 
circunstancias) 



 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

  
25. 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” deben ser depositados en papeleiras con bolsa interior 

e protexidas con tapa e, se é posible, accionados por pedal. Todo o material de hixiene persoal 

(máscaras, luvas desbotables, etc.) debe depositarse na fracción resto (agrupación de residuos 

de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as recollidas separadas). 

No tocante aos refugallos procedentes da Aula COVID, será preciso illar o contedor onde se 

depositen os panos ou outros produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo (BOLSA 1) deberá ser 

pechada, extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo (BOLSA 2). Realizarase a debida 

limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou 

a persoa traballadora que presentou síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado o 

centro educativo. Unha vez finalizada a limpeza, ventilación e desinfección da área covid, 

depositarase na BOLSA 2 todo o material desbotable empregado na limpeza (papel, panos, 

máscara, bata desbotable, luvas desbotables..), e pecharase a bolsa. Esta segunda bolsa 

depositarase nunha bolsa co resto dos residuos do centro (BOLSA 3), para o seu depósito 

(pechada) no colector da fracción resto. Inmediatamente despois realizarase unha completa 

hixiene de mans, con auga e xabón, polo menos 40-60 segundos. 

 

Os refugallos de cada aula ou grupo serán recollidos e depositados nos distintos andares na 

zona de escaleiras de baixada, mentres se realiza o resto da limpeza do andar. 

Baixaranse en bolsas de basura ata a entrada do edificio para proceder á súa deposición 

definitiva nos contedores situados a man esquerda ao carón da entrada ao aparcamento de 

autobuses. 

As bolsas non serán cargadas en exceso, de tal xeito que se impida a súa rotura por mor do 

peso. 

Unha vez depositadas, o persoal de limpeza procederá a lavar as luvas non desbotables con 

auga e xabón, antes da súa retirada, seguindo as pautas marcadas na información a tal efecto 

presente neste Plan. 



 

 

 
 
 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

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

Corresponde ao equipo formado na COVID-19, en colaboración coa secretaria do centro, o 
inventario do aprovisionamento inicial enviado pola Consellería. 

Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento, suplir o 
aprovisionamento de equipos de protección que non sexan centralizados pola Consellería, en 
especial xel hidroalcohólico e os seus dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e 
desinfección, luvas, papeleiras de pedal, impresión de cartelería e, cando resulten insuficientes, 
máscaras de protección. 

O inventario e contabilización dos custos deste material serán individualizables respecto das 
restantes subministracións do centro. 

O inventario dos recursos COVID existentes reflictirase na seguinte táboa: 
 

Material Existencias iniciais 
(nº e data) 

Retirada (nº e data) Achega  
(nº e data) 

Total stock 
( nº e data) 

     
     
     

 

 
 
      En cada pestana levarase o control dun tipo de recurso. Este inventario de material manterase actualizado no anexo 6.7. 
 
 
 

27. Determinación do sistema de compras do material de protección 

A Secretaría establecerá un sistema de compras de material de protección. 
 

Deberá existir polo menos unha previsión de compra dunha semana de antelación e, o mesmo 
que o resto de material, deberá permanecer en corentena ou ser desinfectado antes do seu uso 
 



 

 

 

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

Para a entrega do material, así como para rexistro da mesma, procederase a cubrir a seguinte 

táboa con carácter xeral: 
 

Táboa de entrega de 
material 

Nome Material entregado 
(descrición e cantidade) Data Sinatura 

    

    

    

    

    

 
Este táboa será actualizada en anexo 6.8. 

 

 
XESTIÓN DOS GROMOS 
 
 

29. Medidas adoptadas para a xestión dos gromos 
 

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO 

 
• 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 centro 
as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

 

• Diante dun suposto no que alguén sexa sospeitoso de 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 ao que iniciou síntomas e unha máscara FFP2, 
bata desbotable e luvas á persoa que quede ao seu coidado e contactarase coa familia, no caso 
de afectar o alumnado. A persoa en cuestión ou o seu titor/a deberá 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 
traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara 
cirúrxica e pedirá cita telefónica co seu MAP. De confirmarse o caso, o Equipo COVID do centro 
educativo comunicará os datos do positivo ao centro de saúde de referencia e incluirá á rede 
de contactos a través da aplicación “EduCovid” para a identificación por parte da autoridade 
sanitaria. 

 
•  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. 

 

 

 
    ESCENARIOS NO SUPOSTO DOS GROMOS 
 

A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun 
grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, 
dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na 
”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e co 
“Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade en materia de Saúde Pública en relación 
con  illamentos  e  corentenas  para  a  prevención  e  control  da  infección  por  SARS-Co-V-2” 
publicada por Orde da Consellería de Sanidade no DOG do 20 de agosto de 2020, cos seguintes 
supostos: 
 
• Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico, considerase “contacto estreito” a 

calquera alumno/a, ou profesional do centro educativo, profesor/a ou outro traballador/a 
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.



 

 

 
• 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 por 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 realizaráselles unha proba de COVID nun prazo non superior a 48 horas 
para identificar as persoas que teñan unha posible infección pola COVID-19. 
 
 

• En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e niveis 
educativos afectados a autoridade sanitaria poderá acordar a medida de corentena da 
totalidade das persoas que conforman unha aula, das que conforman un nivel educativo 
completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da  totalidade das persoas que 
integran un centro educativo. A medida será proposta pola autoridade sanitaria dentro do 
Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia. 

 

A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración 
obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento 
de polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a 
todas as persoas que teñan a consideración de contacto estreito de conformidade coas 
indicacións das autoridades sanitarias. 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no 
presente protocolo relativas ao ensino a distancia. 

Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou 
centro realizarase un proceso de retorno á 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 comunicarao ao centro. 

 

 
30. Persoas que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e 

educativa 

No caso de ter que realizar comunicacións á autoridade sanitaria e educativa, os 
interlocutores por parte do centro serán (por orde de prioridade): 

l O director do centro educativo: Daniel Ángel Mulet Pérez 
l 1º membro do equipo COVID: Tereixa Otero Dacosta 
l 2º membro do equipo COVID: Francisco Borja Santamarta Barral 

Por esta orde de prioridade, así mesmo, rexistraanse as consignas que se lles marquen para 
que todo o equipo poda comprobar as mesmas e cumprir debidamente o marcado



 

 

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

31. Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa Xefatura territorial e de solicitude, 

de ser o caso, de persoal substituto 

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 e 

concorren as causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e susceptible 

de ser considerado persoal sensible: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITA a valoración da inspección médica da Xefatura territorial da Consellería de Educación, 
Universidade e Formación Profesional, ou no seu caso o servizo de prevención alleo a efectos 
da determinación do condición de persoal sensible de conformidade co previsto na Resolución 
de xx de xxxx de 2020. 

Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran no seu poder, así 
como aqueles que lle sexan requiridos. 

 
 
 

   ,  de  de 2020 
 

Sinatura: 

DIRECTOR DO CENTRO 
 
 

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.

SOLICITANTE 

Nome e apelidos: 

DNI: Teléfono: 

Correo electrónico (obrigatorio): 

Enderezo a efectos de notificacións : 

Código Postal: Localidade: DATOS DO CENTRO DE TRABALLO 

Nome do Centro: 

Enderezo: 
Código Postal: Localidade: 

Posto de traballo: 



 

 

 
MODELO DE CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE SEGURIDADE NO CENTRO EDUCATIVO 

 

O xx de xxxx de 2020 dítase a Resolución da Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional, pola que se determina o protocolo de inicio do curso 2020-2021, se 

determinan as instrucións e se adoptan medidas de prevención e hixiene nos centros de ensino 

non universitario dependentes da Consellería. 

No punto XXXX, establecese o informe que debe elaborar a Dirección no que se indiquen as 

tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de 

protección existentes para o solicitante. 

D./Dna.  solicitou a súa consideración 

como persoal sensible. 

 
Polo exposto, 
D./ 

     , na 
súa 

calidade de Director/a do centro de ensino 

público  , 
 

INFORMA: 
 

Marcar cun X ou riscar o que non proceda: 
 

 Que o solicitante presta servizo neste centro educativo en condición de: docente, persoal 
administrativo, de limpeza, ou outra categoría. 

 Que no centro existe dotación de xel hidroalcohólico, e restantes elementos para a 
hixiene das mans consonte ao protocolo. 

 Que existe dispoñibilidade de máscaras diarias para o solicitante. 

 Que nas aulas existe unha separación de 1.5 metros ata o lugar ocupado polo alumnado. 

 Que nos espazos comúns (sala de profesores, salas de reunións, etc. ) existe unha 
separación de 1.5 metros entre os postos. 

 Que no posto de traballo (persoal administrativo) existe a debida separación de 1.5 metros 
diante das persoas que acoden ao centro. 

E para que conste diante da inspección médica da Xefatura Territorial de 

 
Asínase o presente informe con data  /  /2020 (sinatura e selo) 
 
 



 

 

 
 
 

A Dirección do centro educativo remitirá, cada día en que existan solicitudes, unha relación das 

peticións de valoración da sensibilidade do 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. 

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. 

O acceso á información médica de carácter persoal limitarase ao persoal médico e ás autoridades 

sanitarias que leven a cabo a vixilancia da saúde dos traballadores. 

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: 

a) Establecer que non concorre especial sensibilidade no/na traballador/a e que 

haberá que seguir mantendo as medidas de prevención establecidas no presente 

protocolo e que polo tanto pode realizar a súa actividade. 

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. 

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. 

Rexistraranse sempre que se dea esta situación, unha copia da documentación no anexo 6.9. 

para facilitar o seu control.



 

 

 
 

 

No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como consecuencia de 

patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia os criterios sanitarios que rexerán 

asistencia a clase ou, de ser o caso, a escolarización domiciliaria, serán os que recomende médico 

ou pediatra. 

 

 

MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO 

32. Determinación das entradas e saídas 

O centro conta con 5 lineas de autobuses que se organizarán tanto en entradas coma en 

saídas, de tal xeito que os alumnos/as usuarios dos mesmos, baixarán ou subirán 

escalonadamente dos mesmos, ou os alumnos/as que accedan as instalación en vehículo 

particular e non sexan de Bacherelato (estes accederán pola porta situada detrás do Edificio A) e 

accederán / sairán do recinto polo aparcadoiro de autobuses e de pais. Unha vez que baixen do 

vehículo, dirixiranse á aula que lle corresponde, mantendo unha distancia de 1.5 m e seguindo o 

percorrido que se indica no apartado 32 (unha vez no edificio seguirase o percorrido indicado 

nos planos). 

Os distintos niveis educativos teñen os siguientes horarios: 
 

- ESO (de 1º a 4º) e Bacherelato: 8:45 – 14:30 horas de lunes a venres e os luns de 16:30 – 18:10 
horas. 

- Ciclos de Administrativo e Electrónica (diúrno): 9:00 – 14:20 horas (saen 10 minutos antes 
que os alumnos/as da ESO e Bacherelato para non coincidir nas saídas). 

- Ciclos Administrativos e Electrónica en horario (nocturno) :18:10 – 22:30 horas. 
- ESA (Educación Secundaria de Adultos): 18:10 – 22:20 horas (saen 10 minutos antes que os 

alumnos/as da ESO e Bacherelato para non coincidir nas saídas). Aulas 23, 24 e 27 do 
edificio A. 

- Escola Oficial de Idiomas: 17:00 – 21:00 horas (Aulas 6, 7, 8 do edificio A). 

Na medida do posible as chegadas ao centro faranse de xeito escalonado:



 

 

 
 
 

- Acceso dende o exterior, dos alumnos/as da 1º planta do EDIFICIO B: 
 

 
 

 
- Acceso as instalacións polo  aparcadoiro: 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

- Acceso dende o exterior, do alumnado das Aulas 6, 7 e 8 de Bacherelato (Edificio A) e 
ó aparcadoiro do profesorado: 

-  
 
 



 

 

 
 
 

33. Determinación das portas de entrada e saída, das circulacións no centro educativo, uso 
de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. 

O alumnado que acceda ao centro en transporte escolar, ou que chegue en vehículo 
particular, pero sexa deixado no exterior do centro, accederá ao mesmo tal como se indica nas 
seguintes imaxes e dirixirase á súa respectiva aula. 

O alumnado que acceda ao centro en vehículo particular e estacione no aparcadoiro do centro, 
accederá aos edificios segundo se amosa nas seguintes figuras: 

- Percorrido de acceso ao edificio B (1º planta) dende exterior: 



 

 

 
 
 

- Percorrido de acceso aos distintos edificios dende o aparcadoiro: 



 

 

 
 
 

- Percorrido de acceso ao edificio A do alumnado de Bacherelato: 
o Aulas 6 (2º Bach. A), 7 (2º Bach. B e 8 (1º Bach. B): entrada situada no lateral do 

edificio A (saída de emerxencia) 
o Aula 18 (1º Bach. B): entrada principal ao edificio A. 

 

Á saída do centro procederase en sentido inverso. 
 

Nos desprazamentos por todo o centro , tanto espazos interiores como exteriores, priorizarase 
a circulación pola dereita. 
 



 

 

 
 
 

En canto ás comunicacións verticais, circularase o máis próximo posible á dereita, e para facilitar 
e garantir na medida do posible os reforzos de limpeza nas áreas máis utilizadas. 

Sinalizaranse estas prioridades de paso. 
 

Aqueles alumnos/as cuxas características persoais, así coma aqueles que acceden en transporte 
adaptado, contarán con entradas/saídas que garantan que non se producen aglomeracións que 
lles impidan un acceso fluido e seguro ao centro (polo de agora non existe o caso). 

O uso do elevador queda restrinxido a persoas con mobilidade reducida e, de ser o caso, do seu 
acompañante (situado no edificio A e accedendo coa chave). 

 

34. 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 localización 

Os sentidos de circulación e as portas de entrada e saída, serán convenientemente sinalizadas 
mediante cartelería ou dispositivos visuais tanto no chan coma nas paredes. 

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 aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual. 
 

A cartelería de uso preferente estará impresa en tamaño A3 ou superior. 
 

Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, collages, 
murais, ou outro material nas paredes de corredores e aulas. 

Dotarase aos laboratorios e talleres de carteis informativos sobre as medidas e recomendacións 
que se deben seguir. 

Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e 
comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información sexa 
actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias. 

Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formación sobre uso de máscaras. 
 

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

As entradas e saídas do alumnado transportado será realizada como se vén de marcar nos 

puntos 31 e 32 do Plan. Así mesmo, cóntase co grafismo da mesma nos planos anexos.



 

 

 
 
 

36. Asignacións do profesorado encargado da vixilancia 

A DIrección do centro ten a posibilidade de establecer o número de profesorado de garda preciso 
para facer efectiva a entrada ao recinto en condicións de seguridade. 

A Dirección do centro determinará o número de profesores/as suficientes para ordenar as 
saídas e evitar a formación de agrupacións de alumnado no recinto, así como impartir 
instrución ao alumnado para que non forme agrupacións na vía pública fóra do recinto escolar. 

Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o 
aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída. 

No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado reforzando, se fose preciso, a 
presenza de profesorado. 

 
Modelo de rexistro para á asignación de profesorado encargado da vixilancia; dado que se artella 

a entrada/saída do centro por dúas áreas en función das idades do alumnado, esta táboa de 

control, será realizada por duplicado, gardándose rexistro semanal da mesma no anexo 6.10 

habilitado a tal efecto. 

 

 

ESPECIFICACIÓNS SOBRE AS TAREFAS DE GARDA E O CONTROL DE ENTRADAS/SAÍDAS: 
 
1ª hora – Garda de entrada no centro:  

O profesor/a correspondente situarase na planta baixa, a carón da conserxería (8:30-8:45 h.), e controlará  

a entrada do alumnado, agás o que ocupa as aulas da planta baixa (aulas 6,7,8,9 e T6) que entrará  

polo aparacadoiro traseiro. Vixiará que o alumnado manteña a distancia de seguridade e limpe as mans co  

xel situado no interior en fronte da conserxería.  

 

2ª e 4ª horas – Garda de saída ós recreos: 

O profesor/a correspondente situarase na planta 1ª, na zona da escaleira próxima á sala do profesorado  

e controlará o fluxo ordenado do alumnado. Os grupos que tiveran clase na 2ª planta, baixarán antes que  

os da 1ª, os cales esperarán ordenadamente a súa quenda. 

 

6ª hora – Garda de saída do centro: 

O profesor/a correspondente situarase na planta 1ª e vixiará a baixada por ambas as escaleiras do  

alumnado. Terá preferencia novamente o alumnado da 2ª planta respecto ao da 1ª, que esperará. Na saída  

do final da mañá o alumnado poderá utilizar ambas as dúas escaleiras. A situación da aula nun lado ou  

outro da línea vermella do chan indicará a escaleira que debe ser utilizada.  

 

 



 

 

Recreos – Garda de biblioteca: 

O profesorado asignado a este tipo de garda permanecerá na biblioteca, pois este é o espazo asignado  

para que estea 4º ESO en caso de chuvia. Polo de agora non funciona o préstamo de libros, mais en canto  

se inicie tamén se encargará de dar os libros ao alumnado que previamente os encargou a través da conta  

de correo habilitada para tal función. A biblioteca non acollerá gardas fóra dos recreos. 

 
 
Recreos: 

Para evitar aglomeracións, cando soe o timbre, entrarán en primeiro lugar 3º ESO, 4º ESO e 1º FPBásica,  

por ser este o alumnado máis próximo á entrada principal. Con posterioridade, entrará o alumnado de 1º  

e 2º ESO, que ocupa as pistas de arriba nos recreos. O resto dos grupos entrará -como na 1ª hora- pola  

entrada do aparcadoiro traseiro. 

 

Recreos – Garda sen especificar espazo: 

Un dos profesores/as que fai garda de recreo sen ter un espazo especificado no cadro de gardas, en caso  

de chuvia realizará o seu labor no interior do edificio. O equipo directivo indicaralle a aula na que debe  

estar. 

 
• Os grupos que teñan clase na planta baixa (A6, A7, A8, A9 e T6) entrarán a 1ª hora e sairán aos  

recreos ou ó final da mañá pola porta do aparcadoiro traseiro e entrarán dos recreos por esa mesma  

porta.  

 

• O profesorado que teña clase a 1ª e 2ª hora do vindeiro luns -así como os tirores/as- informará  

ao alumnado destas novidades. Debe recordarse ao alumnado a importancia de manter os carrís  

de circulación nos deplazamentos polo centro, circulando pola dereita segundo a indicación das  

frechas. Tamén o feito de que se manteñen as escaleiras de baixada e subida agás na última hora,  

que se pode baixar polas dúas.  

 

• Asignouse o labor de vixilancia de entrada e saída ao profesor/a que ocupa o primeiro lugar por  

orde alfabética. Esta función irase rotando semanalmente e aparecerá indicada no libro de gardas. 

 
 
No caso de que estes docentes detecten a necesidade de ampliar esta garda na entrada e saída do 

alumnado, procederán a solicitalo á Dirección do centro, procedendo esta ao seu estudo e, en caso 

preciso, á ampliación desta garda. No caso de que isto se produza, procederase á actualización das 

táboas e ao seu rexistro e arquivo.



 

 

 
MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 
 

37. Previsións en relación co programa de madrugadores ou actividades previas ao inicio da 
xornada. 

Non se conta no centro con estas actividades polo que non son documentadas no presente plan. 
 

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

Non se realizan no centro actividades extraescolares fóra de horario lectivo. 
 

No caso da actividade da Escola Oficial de Idiomas (aula 6, 7 e 8 do edificio A en horario de 17:00 

– 21:00 horas) estará condicionada á aprobación dun protocoloco que se integra como anexo no 

Plan. Dito protocolo determinará as medidas de prevención e protección fronte a COVID e 

determinará con claridade as responsabilidades das persoas organizadoras ou xestora. 

 
 

39. Determinacións para as xuntanzas de ANPA e Consello Escolar. 

As actividades da ANPA celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando en 

todo caso a xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático. 
 
 

40. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

l Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase 

a comunicación por teléfono ou videochamada. 

o Dado que se ten que contar cos números de teléfono dunha ou varias persoas por 

cada alumno/a do centro, a comunitación realizarase por este medio, e no caso 

preciso coa concertación dunha cita previa concretada e confirmada 

telefonicamente. 

 

l Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro, 

así como a aplicación Abalar móbil; realizarase dende o propio centro unha divulgación 

activa para a súa utilización. 

 

l No caso de ter que realizarse algún tipo de entrevista persoal, esta realizarase tendo en 

conta os aforos (en función do número de persoas que vaian estar presentes na entrevista), 

e fisicamente terán lugar na propia aula ou no departamento correspondente. No caso de 

que o número de asistente sexa elevado e non sexa posible realizar a reunión no espazo 

habilitado para iso, celebrarase no ximnasio ou noutro espazo de suficiente aforo. O 

número de asistentes á reunión deberá ser confirmado previamente á realización da 

mesma, durante a croncreción da cita previa. 

 
l Os asistentes as visitas e/ou reunións, serán informados das normas de seguridade do 

centro educativo. 

 

41. Normas para a realización de eventos 

Non se prevé a realización de eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. 

No caso de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención, 

distanciamento e aforos, e, no caso de ter que facerse, consideraranse en cada 

momento as limitacións de aforo (50 por cento da capacidade sempre que se permita 

manter a distancia de seguridade de 1.5 metros entre persoas) e medidas de seguridade 

precisas en función da lexislación ou recomendación sanitarias a aplicar. 

Na medida do posible realizaranse no exterior.



 

 

 
 
 

Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que supoñan a mestura do alumnado  de 

diferentes grupos de convivencia ou clases, así como as que exixan unha especial 

proximidade. Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar nos centros educativos 

realizaranse sen asistencia de público. 

 
 

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

42. Establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, 
establecemento dun espazo de espera para o alumnado transportado. Criterios de ser o 
caso de priorización do alumnado para o uso do transporte. 

O aforo dos autobuses de transporte escolar é o establecido polo órgano competente. 

Inicialmente poderán ser utilizadas todas as prazas. 

Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para realizar unha mellor 

trazabilidade dos contactos, salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades 

sanitarias determinen un uso máis restritivo do mesmo. 

Cando se establezcan limitacións de capacidade dos vehículos quedan suspendidas as 

autorizacións de carácter excepcional cando non sexa transportar a todo o alumnado con dereito 

lexitimo ao transportete (máis de 2 km). 

No caso de que a capacidade vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo alumnado 

o criterio de prioridade é do de maior distancia de residencia ao centro educativo 

Os autobuses acceden ao interior do recinto educativo. 

 

 
MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 
 

43. Establecemento de quendas para o uso de comedor. Determinación dos lugares 
ocupados polos comensais. Priorización do alumnado sobre o resto do persoal do centro. 

No centro non se dispón deste servizo. No centro hai unha cafetaría xestionada por unha empresa 

externa. Dita empresa establecerá un protocolo para o uso da cafetería, que será validado polo centro e 

incluído neste Plan. 

44. Previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe de ser o mesmo 
durante as diferentes quendas. 

No centro non se dispón deste servizo.



 

 

 
 
 

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

No centro non se dispón deste servizo. 
 
 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

46. Previsións de uso de outros espazos do centro tales como aulas especiais (tecnoloxía, 
música, debuxo, laboratorios, ...) ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera outro 
espazo de uso educativo 

No caso de aulas de desdobre, talleres, laboratorios, aulas de música, informática ou aulas que 

sexan compartidas por varios quendas (diúrno e nocturno) extremaranse os protocolos de limpieza 

por tratarse de aulas de uso máis compartido. 

Nestas aulas tamén é obrigada a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. Ao seren  

aulas de uso compartido, ventilarse a aula durante 15 minutos despois de sair o anterior grupo, e  

o grupo entrante hixienizará os pupitres ou mesas e cadeiras. 

Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente no caso de frauta) nas clases 

de música ou nos exercicios de canto a distancia interpersonal elevarase a 3 metros. Os 

instrumentos desinfectaranse depois de cada uso. Os alunmos/as que os toquen, hixienizarán 

as mans antes e despois do uso do instrumento. 

 
47. Determinacións específicas para a materia de educación física 

A metodoloxía didáctica da actividades de educación física, vai ser estruturada de tal xeito que 

se evite que os alumnos/as formen grupos e esta sexa realizada na súa maior parte de xeito 

individual. Cando sexa preciso compartir elementos ou materiais por parte do alumnado, 

este serán limpados e desinfectados en cada cambio ou rotación de uso. Minimizarase na 

medida do posible o uso deste materiais, procurando a súa limpeza e desinfección despois do 

seu uso ou a realización de hixiene de mans. 

En canto ás entradas en saídas das áreas de educación física e ximnasios, os alumnos/as gardarán 

unha distancia mínima de 1.5 m, e realizarase unha ventilación de 15 minutos. 

As ventás e as portas do ximnasio permanecerán abertas tanto tempo como as condicións 

meteorolóxicas o permitan, sendo esta tarefa de apertura e pechado das mesmas unha tarefa a 

xestionar polo/a docente de educación física. 

Non se recomenda a utilización das duchas nin vestiarios (dificultade no control das posibles 

aglomeracións, así como da distancia de seguridade entre o alumnado), polo que se programarán 

os horarios de tal xeito que as últimas horas sexan as adicadas á ximnasia evitando as primeiras 

horas lectivas.



 

 

 
 

No caso de ser imprescindible o uso de duchas e vestiarios estableceranse quendas (para 

cumprir co aforo do 30% como máximo ) e, se é posible, estandarizase a utilización dos 

vestiarios para que os alumnos/as fagan un aseo sinxelo que garanta un mínimo de hixiene 

persoal tras a realización da actividade física, fixándose unha vez estea suficientemente 

entrenado nos tempos precisos para a súa realización en función das idades dos diversos grupos 

de alumnos/as. Todo isto tendo en consideración a non aglomeración, así como o respecto das 

distancias sociais, e sempre provistos de máscara. 

O uso da máscara será obrigatorio durante a clase agás que se realicen no exterior, de maneira 

individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a 

práctica. Coidarase especialmente do uso da máscara nos ximnasios ou polideportivos pechados 

con ventilación reducida. 

 
48. Proceso de cambio de aula ou visita a aula especial ou espazos de uso educativo 

Non se realizarán cambios de clase, agás cando o programa docente o faga imprescindible. 
 

En xeral realizarase unha ventilación entre clase e clase, sempre que sexa posible (táboa punto 

23), non permitíndose que os alumnos/as abandonen o seu pupitre, pasando a ser esta 

ventilación de 15 minutos cando cambien os alumnos/as. 

Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo 

menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre que 

sexa posible entre clases, e coas medidas de prevención de accidentes necesarias: 

l Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as 

xanelas abertas o maior tempo posible. 

l Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función 

de recirculación do aire interior. 

Nos momentos de cambios de locaclización física do alumnado, ben para acudir ás aulas ou 

actividades específicas, ben para para abandonar o centro, as clases acurtaranse en 5 minutos 

para garantir a saída ordenada e sen aglomeración de alumnado. 

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

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

evitándose a formación de aglomeracións de alumnado. 

Estas saídas serán con circulación preferente pola dereita (ver planos), e gardando unha 

distancia mínima de 1.5 m. Non accederán os alumnos/as á nova aula ata o total baleirado da 

mesma por parte do grupo da clase anterior. 



 

 

 
 
 

Unha vez que o novo grupo accede á aula, prodecerá á hixienización dos pupitres ou mesas e 

cadeiras. 

 
 

49. Normas de uso da biblioteca 

l No acceso á biblioteca disporase dun dispensador de xel hidroalcohólico. A saída contará 

cunha papeleria con pedal nas  proximidades. 

l A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. Estudarase a necesidade de xerar 

un protocolo de petición previa de libros a través dun correo electrónico e limitarase 

o acceso cando a demanda supere o aforo da mesma. 

l Excepcionalmente, se é posible polo tamaño da mesma, o equipo directivo pode ampliar 

ou reducir o aforo sempre que se cumpran as condiciones de seguridade axeitadas e a 

distancia do alumnado. 

l O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que 

poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen 

os postos dispoñibles. 

l Os usuarios da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado. 

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

deberá permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 24 horas antes de 

volver aos andeis. Preferentemente a devolución de libros farase os venres. 

l Non se usarán xogos de mesa e materiais semellantes mentres dure a situación 

excepcional. 

l Retiraranse os elementos decorativos que resulten difíciles de limpar. 

l Colocarase sinalización e pictogramas de reforzo sobre as pautas hixiénicas xerais e as 

consignas de seguridade por mor da Covid-19. 

l Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas 

ordinarias. 

 

50. Uso de aseos 

l O uso dos aseos estará limitado a unha siminultaneidade non superior a un terzo do seu 

aforo. 

l O alumnado usará os aseos máis próximos á aula na que se atope. 

l O alumnado deberá hixienizar as mans á entrada e á saída do mesmo



 

 

 
 
 

l Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda 

vixiando o aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de 

entrada e saída. 

l O público en xeral, que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado, non 

poderá utilizar os aseos do centro; tan só en situacións excepcionais poderase utilizar o 

aseo situado nas inmediación da secretaría. 

l No caso de alumnado con NEE, o persoal coidador que acompañe o alumnado ao aseo 

deberá portar as proteccións individuais axeitadas (máscara FFP2, luvas desbotables e, 

se fose preciso, bata desbotable) 

l Nos aseos reforzarase a información sobre hixiene individual mediante cartelería. 

 

 
MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 
 

51. Organización dos recreos: horarios, espazos, divisións 

 
Na medida do posible limitaranse espazos para que un grupo de 30 alumnos/as poida estar 

distanciado polo menos 1.5 metros, independizando espazos do mesmo aforo. 

Dentro das medidas posibles aque debe adoptar a Dirección do centro, atendendo a idades e 

peculiaridades do alumnado, incluirase, de ser o caso, a redución da duración dos recreos ou a 

realización de recreos en aula, aínda que se priorizará a realización no exterior. Na medida do 

posible nos espazos dedicados a recreos marcaranse no chan cunha sinalización que lembre as 

distancias de seguridade. 

Unha vez calculado o aforo e as dispoñibilidades de espazos, así como as necesidades dos grupos 

do centro realizarase unha proposta de “horas de recreo” e “grupos en recreo” que permita 

organizar non só a distribución do alumnado senón tamén as entradas e saídas nas aulas, para 

minimizar concentracións elevadas de alumnado en corredores e escaleiras. 

Durante o período de aplicación destas instrucións e con carácter excepcional, poderán establecerse 

agrupacións de cursos e modificacións de horarios que permitan incrementar a seguridade nas 

relacións sociais e se teña en consideración o grupo estable de convivencia. 

 



 

 

 
 
 
Cóntase con varias áreas que se poden estruturar para o recreo en quendas do alumnado. 

 
l Zona 1: zona central del claustro, descuberta cunha superficie aproximada de 351 m2 ( 3 m2 

por alumno/a = 117 alumnos /as). Nos días de choiva poderase utilizar a zona cuberta do 

claustro, cunha superficie aproximada de 190 m2 (5 m2 por alumno/a = 38 alumnos /as). 

l Zona 2: porche edificio A. Zona cuberta cunha superficie aproximada de 153 m2 (5 m2 por 

alumno/a = 30 alumnos /as). 

l Zona 3: zona verde situada á esquerda do acceso ao edificio A, desde a entrada principal.  

Trátase dunha zona descuberta cunha superficie aproximada 260 m2 (3 m2 por alumno/a = 87 

alumnos /as). 

l Zona 4: zona verde situada á dereita dereita do acceso ao edificio A, desde a entrada 

principal. Trátase dunha zona descuberta cunha superficie aproximada 1600 m2 (3 m2 por 

alumno/a = 533 alumnos /as). 

l Zona 5: patio cuberto situado na parte alta da parcela, cunha superficie aproximada de 1028 

m2 . (5 m2 por alumno/a 206 alumnos/as). Esta zona dispón dunha parte descuberta cunha 

superficie de 780 m2 (3 m2 por alumno/a = 260 alumnos /as). 

l Ximnasio cuberto, que tan só se utilizará os días de choiva. Conta cunha superficie 

aproximada de 198 m2 (5 m2 por alumno/a = 39 alumnos /as). 

l Biblioteca situada na planta 2º do edificio A que tan só se utilizará os días de choiva. En 

ningún caso superarase o aforo máximo desta sala. 



 

 

 
 
 

Poderanse realizar recreos na aula, aínda que se priorizará a realización no exterior. 
 

52. Asignación de profesorado de vixilancia dos recreos 

No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado reforzando, se fose preciso, a 
presenza de profesorado. 

 
A asignación de profesorado de vixilancia establecerase nunha táboa coma a que se adxunta 
(ou similar). Esta táboa arquivarase no anexo 6.11 habilitado a tal efecto. 
 

 
LUNS 

Horario recreo Nome do docente Patio ou área que vixía Observacións 

10:25-10:40 
ESO, BAC e FPB 

Cristina Sánchez Cuberto e aparcadoiro  

 Manuel Martínez Biblioteca  

 Amancio Prado Claustro  

 Santiago Beltrán Pistas  

    

11:30-12:00 
Ciclos 

Cristina Sánchez Todo o espazo exterior  

    

12:20-12:50 
ESO, BAC e FPB 

Pedro González Cuberto e aparcadoiro  

 Manuel Martínez Biblioteca  

 Guillermo Alfaro Claustro  

 Cristina Alonso Pistas  

 Carlos Bartual Pistas  

    

 
 
 
MARTES 

Horario recreo Nome do docente Patio ou área que vixía Observacións 

10:25-10:40 
ESO, BAC e FPB 

Julio Aragonés Cuberto e aparcadoiro  

 Gonzalo Carrasco Biblioteca  

 Amancio Prado Claustro  

 Adrián Vázquez Pistas  

    



 

 

11:30-12:00 
Ciclos 

Natividad García Todo o espazo exterior  

    

12:20-12:50 
ESO, BAC e FPB 

Roi López Cuberto e aparcadoiro  

 Patricia Estévez Biblioteca  

 Sonia Mirón Claustro  

 Julio Aragonés Pistas  

 Mariola Guisasola Pistas  

    

 
 
 
MÉRCORES 

Horario recreo Nome do docente Patio ou área que vixía Observacións 

10:25-10:40 
ESO, BAC e FPB 

Roi López Cuberto e aparcadoiro  

 Ánxeles Bouzó Biblioteca  

 Iván Granja Claustro  

 Julio Aragonés Pistas  

 Adrián Vázquez Pistas  

    

11:30-12:00 
Ciclos 

Roi López Todo o espazo exterior  

    

12:20-12:50 
ESO, BAC e FPB 

Diego Santorio Cuberto e aparcadoiro  

 Isabel Álvarez Biblioteca  

 Fran Álvarez Claustro  

 Marisa Guerra Pistas  

 Mónica Insua Pistas  

    

 
 
 
XOVES 

Horario recreo Nome do docente Patio ou área que vixía Observacións 

10:25-10:40 
ESO, BAC e FPB 

Martín Fanego Cuberto e aparcadoiro  

 Susana Montoto  Biblioteca  

 Gonzalo Carrasco Claustro  



 

 

 Ánxeles Bouzó Pistas  

 Mila González Pistas  

    

11:30-12:00 
Ciclos 

Mila González Todo o espazo exterior  

    

12:20-12:50 
ESO, BAC e FPB 

Roi López Cuberto e aparcadoiro  

 Manolo Domínguez Biblioteca  

 Marga González Claustro  

 Emma Barbosa Pistas  

 Rebeca Rodríguez Pistas  

    

 
 
 
VENRES 

Horario recreo Nome do docente Patio ou área que vixía Observacións 

10:25-10:40 
ESO, BAC e FPB 

Martín Fanego Cuberto e aparcadoiro  

 Susana Montoto Biblioteca  

 Iván Granja Claustro  

 Patricia Estévez Pistas  

 Cristina Sánchez Pistas  

    

11:30-12:00 
Ciclos 

Gabriela Cabral Todo o espazo exterior  

    

12:20-12:50 
ESO, BAC e FPB 

Roi López Cuberto e aparcadoiro  

 Elena Chao Biblioteca  

 Diego Santorio Claustro  

 Julio Aragonés Pistas  

 Fernanda Salgueiro Pistas  

    

 
 
 
 
 
 



 

 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES 

 

53. Uso e hixiene dos elementos e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as. 

l Ao inicio das actividades o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e 

recomendacións a seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis 

informativos. 

l Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida 

desenvolver as actividades. 

l Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento do alumnado 

deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso. Así mesmo, engadiranse outros 

equipos de protección axeitados en cada caso, favorecendo cando sexa posible a 

utilización de materiais desbotables. 

l 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 despois de cada 

actividade para o seu uso polo seguinte grupo. Os alumnos e docentes hixeniezarán as mans 

antes de despois de manipular elementos compartidos. 

l No ciclo de electrónica, así como naquelas disciplinas (por exemplo nos laboratorios ou aulas 

de informática), nas que se use ferramenta manual ou pequenos equipos electrónicos, cada 

alumno/a disporá dun kit de ferramentas/material, de xeito que o seu uso sexa individual, 

non compartido. 

l No espazo de cuidados auxiliares de enfermaría, recoméndase que o material téxtil sexa 

desbotable, en caso contrario deberá ser hixienizado despois de cada grupo ou como 

mínimo diariamente. 

l O material de laboratorio que sexa lavable, lavarase con auga e xabón despois do seu uso 

e se introducirá posteriormente nunha dilución de auga e lixivia ou en equipos de 

desinfección (autoclaves, estufas a máis de 60 ºC). 

 

 

 

 

 



 

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 
 
 

54. Alumnado con NEE. O equipo COVID, en colaboración co departamento de Orientación 
establecerá as medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE. 

l 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. 

l 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 (o uso da pantalla facial non exime do uso da máscara) 

l No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas 

entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de 

mans nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao 

baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, 

dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 

l O alumnado con necesidades especiais usarán o aseo situado na planta baixa do edificio B. 

Neste aseo intensificarase a limpeza e a desinfección como medida de prevención de risco. O 

persoal coidador que acompañe o alumnado ao aseo deberá portar as proteccións individuais 

axeitadas (máscara FFP2, luvas desbotables e bata desbotable se fose preciso) 

l  O departamento de Orientación colaborará co Equipo Covid na identificación das 

necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención 

l 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. 

l O alumnado con NEE e limitacións importantes, será atendido polos docentes e coidadores 

dotados de pantalla facial e mascara FFP2, no caso de que o alumno non poida usar máscara, 

de tal xeito que se minimice a posibilidade de un contacto inesperado. 

l Nas aulas que non sexan de uso exclusivo para este alumnado, recoméndase a colocación 

de mamparas nos seus postos.



 

 

 
 
 

l A desinfección da mesa e materiais cos que traballe e use o alumnado con NEE levaraa a 

cabo, no caso de que o alumnado non estea capacitado, o docente ou o coidador, segundo 

proceda. 

l As medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada 

circunstancia. 

 
 
 
 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 
 

55. Reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos 

Cando non sexa posible a realización de reunións de xeito telemático, celebraranse 

presencialmente cumprindo as normas de protección e o aforo dos locais. 

O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas de profesores e departamentos que 

permita cumprir a distancia de seguridade de 1.5 metros, marcando 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. 

Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou material de 

oficina) deberán ser usados só pola persoa titular do posto e, de non ser posible, o novo 

usuario realizará unha correcta hixiene de mans antes do seu uso. 

 
56. Reunión dos órganos colexiados do centro 

Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático. 

Cando non sexa posible designarase para a reunión un espazo adecuado en función do número 

de asistentes. Ese espazo debe cumprir a distancia mínima de seguridade de 1.5 m entre 

persoas. Identificaranse os espazos susceptibles de utilización e hixienizaranse despois do seu 

uso. 

Así mesmo, todos os asistentes deben cumprir as normas de acceso ao centro (uso de  

máscara, hixienización de mans…). 

 



 

 

 
 
 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

57. Formación e 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 frote a COVID-19. No plan existira 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. 

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. Así mesmo, estas actividades 

débense incluír de maneira transversal nos programas e actividades de educación e promoción 

da saúde que xa viñan desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se poida traballar 

a saúde de forma integral. 

 

58. 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. 

O "Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 2020/2021" será comunicado ao persoal 

do centro, a todas as familias e ao alumnado, neste último caso a partir dos niveis de ensino 

obrigatorio. 

Comunicarase (incluída a publicación na web) a información a todas as familias, mantendo 

unha canle dispoñible para a solución de dúbidas que poidan xurdir. 

Establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro. 

 
 

59. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais 

Determinarase o profesorado que, en función do seu coñecemento e experiencia, será o 

encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a comunicación cos asesores de Abalar 

e co CAU. O persoal docente designado colaborará cos compañeiros/as 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. 

 



 

 

As aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de educación a distancia, cando 

menos, co alumnado de terceiro de Educación Primaria en adiante e para o alumnado que 

parcialmente estea en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade 

presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que 

poida por en funcionamento a Consellería. 

 

 

60. Previsións derivadas do documento “instrucións de inicio de curso”  

Elaboración dun "Programa de acollida" (ESO, BAC):presentado ao Consello Escolar, nas dúas 

primeiras semanas do curso. 

Avaliación inicial, durante a primeira semana do curso escolar (ESO, BAC), para as cales se 

facilitarán os informes de avaliación individualizados do curso anterior. 

 

 
61. 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 

(redes sociais…) que o centro considere oportunas.  

      O documento debe de ser aprobado pola Dirección do centro educativo e do seu contido será 

informado o Consello Escolar.



 

 

 



 

 

 
 
       
 
 
 

ANEXOS: 
 

ANEXO 1: cuestionario de prevención nos centros educativos. 

ANEXO 2: plan de medidas a implantar. 

ANEXO 3: modelos de sinalización e pictogramas informativos. 

ANEXO 4: resumo normativo. 

ANEXO 5: planos descritivos e detalles do centro. 
 
ANEXO 6: control dos rexistros derivados do presente plan. 

 
6.1.- número de alumnos/as por niveis  

6.2.- cadro de persoal. 

6.3.- cadro de grupos estables de convivencia. 

6.4.- cadro/listaxe de alumnado e titores/as. 

6.5.- rexistro de control de limpezas de aseos e baños. 

6.6.- rexistro de ventilacións de aulas. 

6.7.- rexistro de control de inventario de material de protección. 

6.8.- rexistro de entrega de material de protección. 

6.9.- rexistro de petición de posibles vulnerables. 

6.10.- rexistros de controis de accesos. 

6.11.- rexistros de vixilancia patios. 
 

 
ANEXO 7. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19



 

 

 
 
 
ANEXO 1: CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 

 
Recoñecemento inicial para detectar as necesidades do mesmo fronte a unha posible exposición ao COVID-19: 

 

 
 

Aspecto a considerar 

Realizado 

SI 
NO 
N 

NP 

Ide. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade 

 
1.1. Informouse aos traballadores de non acudir ao centro de traballo en caso de síntomas da enfermidade 

e as medidas a tomar si presentan estes síntomas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
1.2 Informouse aos pais/nais/titores dos alumnos de non envialos ao centro educativo en caso de 

síntomas da enfermidade e as medidas a tomar si presentan estes síntomas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educa tivo:. 

 
1.3 Estableceuse no centro o procedemento a seguir si algún traballador ou alumno presenta síntomas da 

enfermidade no centro educativo? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educa tivo:. 

 

2.1 Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir que non se producen 
aglomeracións no acceso e mantéñense as distancias de seguridade? En caso necesario, 
establecéronse entradas e saídas diferenciadas que garantan a distancia entre persoas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.2 Hanse dimensionado os espazos de traballo seguindo as indicacións dos procedementos da 

Consellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.3 Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan fácil acceso a auga e xabón, así como, 

papel desbotable para secado e papeleiras no centro educativo? Si é necesario, disponse de 
dispensadores jabonosos e/ou de solución alcohólica desinfectante ao dispor dos traballadores e dos 
alumnos? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Medidas Organizativas Ide. 



 

 

 
 

 
 

Aspecto a considerar 

Realizado 

SI 
NON 

NP 

2.4 Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para zonas de atención a público, 
como na área de administración, etc.? Definíronse adicionalmente os equipos de protección a 
utilizar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.5 Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e saída dos alumnos, evitando o 

cruzamento duns e outros? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.6 Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia, diferenciando ambos os sentidos 

mediante cintas de separación e/ou vinilo adhesivo no pavimento? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.7 Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores) ao mínimo posible?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.8 Para as aulas Adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de Educación?  

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.9 Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, Mantense a distancia de seguridade de 1,5 

metros, así como as medidas hixiénicas e distanciamento social? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.10 Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as distancias de seguridade?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.11 Establecéronse normas específicas para o uso de aseos?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.12 Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 



 

 

 
 

 
 

Aspecto a considerar 

Realizado 

SI 
NO 
N 

NP 

2.13 Establecéronse normas específicas para as salas de reunións?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.14 Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o procedemento da Consellería de 

Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.15 Conta con papeleiras ou colectores protexidos con tapa e accionados por pedal?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.16 Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área de administración?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.17 Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, se higienizan antes de cada 

uso? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.18 Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior (limitacións de mobilidade)?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
Ide. Formación e información dos traballadores 

3.1 Infórmase o persoal de forma irrefutable e actualizada das recomendacións sanitarias que debe 
seguirse de forma individual? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.2 Formouse aos traballadores sobre a prevención do contaxio e as medidas a tomar, específicas do 

centro de traballo, así como os equipos de protección a utilizar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.3 Informouse aos traballadores sobre as medidas de prevención a tomar nos desprazamentos ao centro 

de traballo? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 



 

 

 
 

 
 

Aspecto a considerar 

Realizado 

SI 
NON 

NP 

3.4 Informouse ao persoal sobre a forma de refugar o material de uso e hixiene persoal 
(máscaras, luvas de látex, panos, etc.)? 

   

Det alle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.5 Valorouse e adquirido un stock suficiente de equipos de protección segundo lou marcado pola 
Consellería? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
Ide. Limpeza e desinfección das instalacións 

3.6 Dispuxéronse os produtos de limpeza e EPI necesarios para poder acometer e manter a actividade e 
limpeza requirida? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.7 Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación á súa periodicidade?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.8 Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos requiridos na limpeza das estancias, con especial 

incidencia en superficies, especialmente aquelas que se tocan con máis frecuencia como xanelas ou 
pomos de portas, os aparellos de uso habitual por parte de alumnos e persoal, mesas e computadores? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.9 Déronse instrucións aos traballadores para que depositen o material de hixiene persoal (máscaras, luvas de 

látex, etc.) na fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas 
as recollidas separadas)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.10 Estableceuse un mecanismo para a eliminación dos residuos que proveñan duna persoa que 

presente síntomas da enfermidade e os elementos de limpeza utilizados para este caso? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.11 Establecéronse pautas para reforzar a ventilación periódica nas instalacións, de forma diaria e de 

forma adicional con ventilación natural por espazo de máis de cinco minutos? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Equipos de protección Ide. 



 

 

 
 

 
 

Ide. Sinalización 

3.12 Sinalizouse as normas hixiénicas básicas a cumprir (lavado de mans, non tocarse a cara, toser sobre 
papel desbotable ou o cóbado, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.13 Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos, así como os equipos de protección que 

deben utilizar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.14 Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de seguridade a manter durante o acceso 

ao centro educativo e no resto das zonas necesarias (zona de comedor, biblioteca, etc.), segundo o 
marcado pola Consellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.15 Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder a calquera persoa que presente 

síntomas da enfermidade? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.16 Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións, vestiarios, comedor, etc.)?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

NP NO N SI 

Realizado 

Aspecto a considerar 



 

 

 
 
ANEXO 2: PLAN DE MEDIDAS A IMPLANTAR 

 
A continuación o plan de medidas necesarias para a continuación ou o mantemento da enfermidade. 

 
 
 

 
Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade 

1.1 Informar a todo o persoal que si presenta calquera sintomatología (tose, febre, dificultade ao respirar, etc.) que puidese 
estar asociada co COVID-19 non debe acudir ao traballo e debe contactar co teléfono de atención ao COVID-19 da súa 
comunidade autónoma ou co seu centro de atención primaria, seguindo as instrucións que lle indiquen. Adicionalmente 
deberá informar ao seu responsable para o seu coñecemento e para que a empresa valora a posible existencia de 
traballadores que teñan un contacto estreito co traballador con síntomas de face a informar o Servizo de prevención si 
confírmase a infección. Non debe acudir ao seu posto de traballo ata que lle confirmen que non hai risco para el ou para 
os demais. (Ver anexo 1). 

Responsable: Data Implantación: 

 
1.2 Informar os pais/nais/titores dos alumnos que comproben antes de enviar aos nenos ao centro educativo, si estes 

presentan síntomas da enfermidade, por iso, recoméndase que se tomen a temperatura antes de saír do seu domicilio. 
Si presentan febre, ou calquera outro síntoma, non acudirán ao centro educativo, e contactarán co teléfono de atención 
ao COVID-19 da súa comunidade autónoma ou co seu centro de atención primaria, seguindo as instrucións que lle 
indiquen. Adicionalmente deberá informar a lcentro educativo para valorar a posible existencia doutros alumnos ou persoal 
do mesmo, que teñan un contacto estreito co neno con síntomas de face a informar as autoridades sanitarias. 

Responsable: Data Implantación: 

 
1.3 Débese establecer un protocolo de actuación para a posible situación na que, ben un alumno ou un traballador do centro 

presente síntomas da enfermidade no centro educativo. 

Responsable: Data Implantación: 

 

 
2.1 Débense establecer quendas para evitar as aglomeracións á entrada e saída do centro de traballo. Para iso recoméndase 

graduar a entrada e saída, que eviten estas posibles aglomeracións. 

Responsable: Data Implantación: 

 
2.4 Cumprir as medidas marcadas no procedemento da Consellería de Educación. 

Responsable: Data Implantación: 

 
2.5 Dotar de auga potable, xabón e elementos de secado das mans que sexan desbotables. 

Dotar de xel hidroalcohólico en todas as aulas, así como nas portas de acceso ao centro. 

Responsable: Data Implantación: 

 
2.6 Dispor de biombos ou elementos físicos que aseguren a protección do posto de administración que teñan contacto con 

público. Asi coma naqueles outros lugares indicados no documento 

Responsable: Data Implantación: 

Medida a Implantar 

Medidas Organizativas 

Ide. 



 

 

 
 

 
 

2.7 Si as características do centro permíteno, habilitaranse portas de entrada e de saída diferenciadas. 

Responsable: Data Implantación: 

 
2.8 Establecer unha vía de circulación fixa, garantindo ao máximo as distancias de seguridade. 

Responsable: Data Implantación: 

 
2.9 Realizar valoración da necesidade da realización/recepción visitas. Para aqueles proveedores que non se consideren 

esenciais, limitarase o seu acceso de maneira temporal. 

Responsable: Data Implantación: 

 
2.10 Delimitar os asentos segundo o marcado no procedemento da Consellería de Educación. 

Responsable: Data Implantación: 

 
2.11 Informar os traballadores de que deben evitarse e reducirse ao mínimo as reunións presenciais. En calquera caso, 

deberá gardarse a distancia de seguridade en todo momento. 

Establecer as normas de uso das salas de reunións. 

Responsable: Data Implantación: 

 
2.12 Nas recepcións de material, en o caso de que unha persoa deba asinar un albará farao co seu propio bolígrafo, si o 

transportista precisa dun, entregaráselle e non será devolto. 

Responsable: Data Implantación: 

 
2.13 Débense establecer e sinalizar as seguintes normas nos aseos: 

- No caso de baños de máis dun ocupante, deberá garantirse a distancia interpersoal. 
- Será obrigatoria a limpeza de mans ao entrar e saír do baño. 
- Garantir a ventilación correcta dos baños, mediante a apertura de xanelas periódica, sistemas de ventilación 

e/ou mantendo a porta aberta cando non se estean usando. 
- Eliminar o uso de toallas secamanos, utilizar secamanos de aire ou papel desbotable. 
- Para refugar o papel de secado de mans colocar un recipiente con tapa e apertura mediante o pé. Utilizar 

unha bolsa de plástico dentro do recipiente. 

Responsable: Data Implantación: 

 
2.14 Débense establecer e sinalizar as seguintes normas nos vestiarios: 

- Establecer quendas para o uso de vestiarios, sinalizando en cada vestiario a distancia a manter de forma 
que, si non é posible manterse, deberá esperarse para o uso. A espera deberá facerse tamén garantindo a 
distancia. 

- Garantir a ventilación correcta dos vestiarios, mediante a apertura de xanelas periódica, sistemas de 
ventilación e/ou mantendo a porta aberta cando non se estean usando. 

- Eliminar o uso de toallas secamanos, utilizar secamanos de aire ou papel desbotable. 
- Para refugar o papel de secado de mans colocar un recipiente con tapa e apertura mediante o pé. Utilizar 

unha bolsa de plástico dentro do recipiente. 
- Ao finalizar o uso, o vestiario deberá quedar perfectamente recolleito para facilitar a súa limpeza e 

desinfección. 
Responsable: Data Implantación: 

Medida a Implantar Ide. 



 

 

 
 

Ide. Medida a Implantar 

2.15 Débense establecer e sinalizar as normas nas salas de reunións: 

- Débese garantir a distancia de seguridade de 1,5 metros entre os participantes. 
- Disporase de dispensadores de xel hidroalcohólico para o lavado de mans. 
- A sala deberá estar correctamente ventilada, abrindo a xanela ou deixando a porta aberta. 
- O acceso e saída da sala realizarase de maneira graduada. 
- Ao finalizar a reunión a sala quedará perfectamente recollida para facilitar a súa limpeza e desinfección. 

Avisar ao servizo de limpeza de que a sala se usou para que o teña en conta á hora da súa desinfección. 

Responsable: Data Implantación: 

 
2.16 Débense establecer e sinalizar as normas marcadas pola Consellería de Educación. 

Responsable: Data Implantación: 

 
2.17 Dotar e/ou sustituir as papeleiras por outras con tapa e accionadas con pedal 

Responsable: Data Implantación: 

 
2.18 Dispor bandexa para a recepción/entrega de documentación , evitando así o contacto directo. Débese higienizar de 

maneira periódica e frecuente. 

Responsable: Data Implantación: 

 
2.19 Identificar claramente as ferramentas de cada traballador. 

Responsable: Data Implantación: 

 
2.20 Sinalizar no ascensor a prohibición de uso común do mesmo. 

Responsable: Data Implantación: 

 
Formación e información dos traballadores 

3.1 Informar os traballadores das normas básicas para previr o contaxio. Recoméndase sinalizar estas normas na zona 
de vestiarios e ao acceso ao centro de traballo. 

Informar os traballadores das normas a cumprir no centro de traballo, as vías de acceso, os equipos de protección a 
utilizar e como utilizalos e mantelos. 

Formar aos traballadores na prevención de riscos relacionados co SARS-COV-2. 

Responsable: Data Implantación: 

 
3.2 Lembrar a todo o persoal a importancia de seguir cumprindo coas medidas de hixiene de mans 

Responsable: Data Implantación: 

 
3.3 Informar sobre a obrigatoriedade de uso de máscara no uso de transporte público 

Responsable: Data Implantación: 

 
3.4 Incluír nas fichas de información as normas de uso de luvas e dispor cartelería respecto diso 

Responsable: Data Implantación: 



 

 

 
 

Ide. Medida a Implantar 

3.5 Recoméndase dispor dun stock. Hase de contar co material marcado nos protocolos e procedementos marcados 
por a Consellería. 

Responsable: Data Implantación: 

 
 

Limpeza e desinfección das instalacións 

3.6 Hase de dispor de desinfectantes homologados. Deberán adquirirse de maneira inmediata 

Responsable: Data Implantación: 

 
3.7 Cumprir os procedementos de limpeza do centro marcados no anexo para ese efecto do presente documento, así como 

os referidos pola Consellería 

Responsable: Data Implantación: 

 
3.8 Lembrar a necesidade de limpar de maneira diaria os teclados. 

Realizar unha reunión semanal de curta duración co persoal de limpeza, para comprobar que se seguen os protocolos de 
limpeza establecidos e identificar posibles propostas de mellora. 

Responsable: Data Implantación: 

 
3.9 Retirar temporalmente as papeleiras de reciclaxe de papel e cartón. 

Informar os traballadores das normas para eliminar os residuos. 

Responsable: Data Implantación: 

 
3.10 Dispor de stock de papeleiras con tapa. Este tipo de residuos depositaranse nunha papeleira con tapa, tendo especial 

atención á hora de refugar estes residuos. 

Responsable: Data Implantación: 

 
3.11 Comprobar que se cumpre o protocolo de limpeza a necesidade de realizar ventilación diaria de, polo menos, cinco 

minutos 
Responsable: Data Implantación: 

 
Sinalización 

3.12 Dispor de cartelería en baños coa técnica correcta de lavado de mans 

Responsable: Data Implantación: 

 
3.13 Informar mediante cartelería da obrigatoriedade de uso de máscara no centro educativo 

Responsable: Data Implantación: 

 
3.14 Colocar sinalización na entrada delimitando a distancia de seguridade, de forma que se sinalicen a zona na que debe 

colocarse cada alumno, mentres espera o acceso seguindo as pautar marcadas pola Consellería de Educación. 

Responsable: Data Implantación: 

 
 
 



 

 

 
 

 
 

3.15 Informar mediante cartelería das normas xerais a seguir por parte de todo o persoal e os alumnos na entrada do centro 

Responsable: Data Implantación: 

 
3.16 Sinalizar a prohibición de cambiar de localización os sitios habilitados nas aulas. 

Sinalizar as normas de uso dos aseos. 

Responsable: Data Implantación: 

Medida a Implantar Ide. 
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   ANEXO 4: RESUMO NORMATIVO: LISTAXE NON EXHAUSTIVA DE DISPOSICIÓN LEGAIS 
 

Data Disposición Materia BOE 
/DO 
G 

Emisor 

10/03/2020 Orde 
PCM/205/2020 

Medidas excepcionais para limitar a 
propagación e o contaxio polo COVID-
19, mediante a prohibición dos voos 
directos entre a República italiana e os 
aeroportos españois 

61 Ministerio da Presidencia, Relacións 
coas Cortes e Memoria Democrática 

10/03/2020 Real Decreto-Lei 
6/2020 

Medidas urxentes no ámbito económico e 
para a protección da saúde pública 

62 Xefatura do Estado 

13/03/2020 Real Decreto-Lei 
7/2020 

Medidas urxentes para responder o impacto 
económico da COVID-19 

65 Xefatura do Estado 

14/03/2020 Real Decreto 463/2020 Declaración do estado de alarma para a 
xestión da situación de crise 
sanitaria ocasionada pola COVID-
19 

67 Ministerio da Presidencia, Relacións 
coas Cortes e Memoria Democrática 

15/03/2020 Instrución de 
15/03/2020 

Medidas para a xestión da situación de crise 
sanitaria ocasionada polo COVID-19 no 
ámbito do Ministerio de Defensa 

68 Ministerio de Defensa 

15/03/2020 Orde INT/226/2020 Criterios de actuación para as Forzas e 
Corpos de Seguridade en relación co RD 
463/2020 (declaración do estado de 
alarma) 

68 Ministerio do Interior 

15/03/2020 Orde INT/227/2020 Medidas que se adoptan no ámbito de 
Institucións Penais ao amparo do RD 
463/2020 (estado de alarma) 

68 Ministerio do Interior 

15/03/2020 Orde INT/228/2020 Criterios de aplicación do RD 463/2020, 
no ámbito do Sistema Nacional de 
Protección Civil 

68 Ministerio do Interior 

15/03/2020 Orde INT/229/2020 Acceso dos transportistas profesionais a 
determinados servizos necesarios para 
facilitar o transporte de mercadorías 
no territorio nacional 

68 Ministerio do Interior 

15/03/2020 Orde 
TMA/230/2020 

Actuación das autoridades 
autonómicas e locais respecto da 
fixación de servizos de 
transporte público da súa titularidade 

68 Ministerio de Transportes, Movilidad 
e Axenda Urbana 

15/03/2020 Orde TMA/231/2020 Mensaxes obrigatorias nos sistemas de 
venda de billetes online de todas as 
compañías marítimas, aéreas e de 
transporte terrestre, así como calquera 
outra persoa, física ou xurídica, que 
interveña na comercialización dos billetes 
que habiliten para realizar un traxecto con 
orixe e/ou destino no territorio español 

68 Ministerio de Transportes, Movilidad 
e Axenda Urbana 

15/03/2020 Orde 
SND/232/2020 

Medidas en materia de recursos humanos e 
medios para a xestión da situación de crise 
sanitaria ocasionada pola COVID-19 

68 Ministerio de Sanidade 

15/03/2020 Orde 
SND/233/2020 

Obrigacións de información de acordo con o 
previsto no RD 463/2020 (declaración do 
estado de alarma) 

68 Ministerio de Sanidade 

15/03/2020 Orde 
SND/234/2020 

Disposicións e medidas de contención e 
remisión de información ao Ministerio 
de Sanidade ante a situación de crise 
sanitaria ocasionada pola COVID-19 

68 Ministerio de Sanidade 

16/03/2020 Orde INT/239/2020 Restablecemento dos controis nas 
fronteiras interiores terrestres con motivo 
da situación de crise sanitaria ocasionada 
pola COVID-19 

70 Ministerio do Interior 

16/03/2020 Orde 
TMA/240/2020 

Apertura de determinados 
establecementos de restauración e 
outros comercios nos aeródromos de 
uso público para a prestación 
de servizos de apoio a servizos esenciais 

70 Ministerio de Transportes, Movilidad 
e Axenda Urbana 

16/03/2020 Orde TMA/241/2020 Medidas de transporte a aplicar ás conexión 
entre a península e a Cidade de Ceuta 

70 Ministerio de Transportes, Movilidad 
e Axenda Urbana 

16/03/2020 Orde 
TMA/242/2020 

Medidas de transporte a aplicar ás conexión 
entre a península e a Cidade de Melilla 

70 Ministerio de Transportes, Movilidad 
e Axenda Urbana 



 

 

 
 

17/03/2020 Instrución de 
16/03/2020 

Medidas para a xestión da situación da crise 
sanitaria ocasionada polo COVID-19 no 
ámbito do Ministerio de Defensa 

71 Ministerio de Defensa 

17/03/2020 Resolución de 
16/03/2020 

Excepción temporal do cumprimento 
das normas de tempos de condución e 
descanso nos transportes de 
mercadorías 

71 Ministerio de Transportes, Movilidad 
e Axenda Urbana 

17/03/2020 Orde 
TMA/245/2020 

Medidas para o mantemento dos tráficos 
ferroviarios 

72 Ministerio de Transportes, Movilidad 
e Axenda Urbana 

17/03/2020 Orde 
TMA/246/2020 

Medidas de transporte a aplicar ás conexións 
entre a península e a Comunidade 
Autónoma de Canarias 

72 Ministerio de Transportes, Movilidad 
e Axenda Urbana 

17/03/2020 Orde TMA/247/2020 Medidas de transporte a aplicar ás 
conexións entre a península e a 
Comunidade Autónoma 
de Illes Balears 

72 Ministerio de Transportes, Movilidad 
e Axenda Urbana 

18/03/2020 Real Decreto-Lei 
8/2020 

Medidas urxentes extraordinarias para 
facer fronte ao impacto económico e 
social da COVID-19 

73 Xefatura do Estado 

18/03/2020 Orde INT/248/2020 Criterios de actuación para as Forzas e 
Corpos de Seguridade ante o 
restablecemento temporal de controis 
fronteirizos 

73 Ministerio do Interior 

18/03/2020 Corrección Erros Corrección de erros da Orde 
INT/239/2020 (restablecemento de 
controis nas fronteiras 
interiores terrestres) 

73 Ministerio do Interior 

18/03/2020 Real Decreto 
465/2020 

Modificación do RD 463/2020, polo que se 
Declara o estado de alarma para a xestión 
da situación de crise sanitaria ocasionada 
pola COVID-19 

73 Ministerio da Presidencia, Relacións 
coas Cortes e Memoria Democrática 

   
   

   

19/03/2020 Orde TMA/254/2020 Instrucións en materia de transporte por 
estrada e aéreo 

74 Ministerio de Transportes, Movilidad 
e Axenda Urbana 

19/03/2020 Resolución de 
16/03/2020 

Medidas, con motivo do COVID-19, en 
relación coas prestacións e servizos 
específicos para o 
sector marítimo-pesqueiro 

74 Ministerio de Inclusión, Seguridade 
Social e Migracións 

19/03/2020 Orde 
SND/257/2020 

Suspensión de apertura ao público de 
establecementos de aloxamento turístico 

75 Ministerio de Sanidade 

20/03/2020 Orde 
TMA/259/2020 

Instrucións sobre transporte por estrada 76 Ministerio de Transportes, Movilidad 
e Axenda Urbana 

20/03/2020 Instrución de 
19/03/2020 

Criterios interpretativos para a xestión da 
situación de crise sanitaria ocasionada 
polo COVID-19 

76 Ministerio de Sanidade 

20/03/2020 Resolución de 
20/03/2020 

Especificacións alternativas ás máscaras 
EPI con marcado CE europeo 

77 Ministerio de Industria, Comercio e 
Turismo 

21/03/2020 Orde INT/262/2020 Desenvolvemento do RD 463/2020 
(declaración do estado de alarma) en 
materia de tráfico e circulación de 
vehículos de motor 

78 Ministerio do Interior 

21/03/2020 Orde 
TMA/263/2020 

Adquisición e distribución de máscaras por 
parte do Ministerio de Transportes, 
Movilidad e Axenda Urbana. 

78 Ministerio de Transportes, Movilidad 
e Axenda Urbana 

21/03/2020 Orde 
TMA/264/2020 

Modificación da Orde TMA/259/2020, pola 
que se ditan instrucións sobre transporte 
por estrada 

78 Ministerio de Transportes, Movilidad 
e Axenda Urbana 

21/03/2020 Orde 
SND/265/2020 

Medidas relativas ás residencias de persoas 
maiores e centros socio-sanitarios, ante a 
situación de crise sanitaria ocasionada pola 
COVID-19 

78 Ministerio de Sanidade 

22/03/2020 Orde INT/270/2020 Criterios para a aplicación dunha 
restrición temporal de viaxes non 
imprescindibles desde terceiros países á 
Unión Europea e países asociados 
Schengen por razóns de orde pública e 
saúde pública con motivo da crise 
sanitaria ocasionada pola COVID-19 

79 Ministerio do Interior 



 

 

22/03/2020 Orde SND/271/2020 Instrucións sobre xestión de residuos 
na situación de crise sanitaria 
ocasionada pola 
COVID-19 

79 Ministerio de Sanidade 

24/03/2020 Orde TMA/273/2020 Instrucións sobre redución dos servizos de 
transporte de viaxeiros 

81 Ministerio de Transportes, Movilidad 
e Axenda Urbana 

24/03/2020 Orde 
SND/275/2020 

Medidas complementarias de carácter 
organizativo, así como de 
subministración de información, no 
ámbito dos centros de 
servizos sociais de carácter residencial 

81 Ministerio de Sanidade 



 

 

 
 

24/03/2020 Instrución de 
23/03/2020 

Criterios interpretativos para a xestión 
da situación de crise sanitaria 
ocasionada pola 
COVID-19 

81 Ministerio de Sanidade 

25/03/2020 Corrección Erros Corrección de erros da Real 
Decreto-Lei 7/2020, polo que se 
adoptan medidas urxentes para 
responder o impacto 
económico da COVID-19 

82 Xefatura do Estado 

25/03/2020 Corrección Erros Corrección de erros da Real Decreto-Lei 
8/2020, de medidas urxentes 
extraordinarias para facer fronte ao 
impacto económico e 
social da COVID-19 

82 Xefatura do Estado 

25/03/2020 Orde TMA/277/2020 Declaración como servizos esenciais de 
determinados aloxamentos turísticos e 
adóptanse disposicións 
complementarias 

82 Ministerio de Transportes, Movilidad e 
Axenda Urbana 

25/03/2020 Orde TMA/278/2020 Condicións dos servizos de mobilidade, en 
orde á protección de persoas, bens e lugares 

82 Ministerio de Transportes, Movilidad e 
Axenda Urbana 

25/03/2020 Orde TMA/279/2020 Medidas en materia de transporte de 
animais 

82 Ministerio de Transportes, Movilidad e 
Axenda Urbana 

25/03/2020 Orde PCM/280/2020 Publicación do Acordo do Consello de 
Ministros de 24/03/2020, polo que se  
modifica o Acordo do Consello de 
Ministros de 10/03/2020, polo que se 
establecen medidas excepcionais para 
limitar a propagación e o contaxio polo 
COVID-19, mediante a prohibición dos 
voos directos entre a 
República Italiana e os Aeroportos Españois 

82 Ministerio da Presidencia, Relacións 
coas Cortes e Memoria Democrática 

26/03/2020 Orde INT/283/2020 Prórroga dos controis nas fronteiras 
interiores terrestres restablecidos con 
motivo da situación de crise sanitaria 
ocasionada pola 
COVID-19 

83 Ministerio do Interior 

26/03/2020 Orde INT/284/2020 Modificación da Orde INT/ 262/2020 
(tráfico e vehículos de motor) 

83 Ministerio do Interior 

26/03/2020 Orde TMA/286/2020 Prórroga da prohibición de entrada de 
buques 

83 Ministerio de Transportes, Movilidad e 

 de pasaxe procedentes da República Italiana 
e 

 Axenda Urbana 

 de cruceiros de calquera orixe con destino a 
portos españois 

  

    

26/03/2020 Resolución de 
25/03/2020 

Características do primeiro tramo da liña 
de avais do ICO para empresas e 
autónomos, para paliar os efectos 
económicos da COVID-19 

83 Ministerio de Asuntos Económicos e 
Transformación Dixital 

27/03/2020 Orde TMA/292/2020 Regulación dunha segunda adquisición e 85 Ministerio de Transportes, Movilidad e 
 distribución de máscaras por parte do  Axenda Urbana 
 Ministerio de Transportes, Movilidad e 

Axenda Urbana 
  

    

27/03/2020 Resolución de 
26/03/2020 

Excepción temporal do cumprimento 
das normas de tempos de condución e 
descanso 
nos transportes de mercadorías 

85 Ministerio de Transportes, Movilidad e 
Axenda Urbana 

28/03/2020 Real Decreto-Lei 
9/2020 

Medidas complementarias, no ámbito 
laboral, para paliar os efectos derivados da 
COVID-19 

86 Xefatura do Estado 

28/03/2020 Resolución de 
25/03/2020 

Publicación do Acordo de autorización da 
prórroga do estado de alarma declarado 
polo RD 463/2020 

86 Cortes Xerais 

28/03/2020 Real Decreto 
476/2020 

Prórroga do estado de alarma declarado 
polo RD 463/2020 

86 Ministerio da Presidencia, Relacións 
coas 
Cortes e Memoria Democrática 

28/03/2020 Orde SND/295/2020 Medidas en materia de recursos 
humanos no ámbito dos servizos sociais 
ante a situación de crise ocasionada polo 
COVID-19 

86 Ministerio de Sanidade 

28/03/2020 Orde SND/296/2020 Medidas excepcionais para o traslado de 
cadáveres ante a situación de crise 
sanitaria ocasionada pola COVID-19 

86 Ministerio de Sanidade 



 

 

 

28/03/2020 Orde SND/297/2020 Encomenda á Secretaría de Estado de 
Dixitalización e Intelixencia artificial, 
do desenvolvemento de diversas 
actuacións para a xestión da crise 
sanitaria ocasionada pola 
COVID-19 

86 Ministerio de Sanidade 

29/03/2020 Real Decreto-Lei 
10- 2020 

Regulación dun permiso retribuído 
recuperable para as persoas traballadoras 
por conta allea que non presten servizos 
esenciais, co fin de reducir a mobilidade 
da poboación no contexto da loita contra 
a COVID-19 
 

87 Xefatura do Estado 



 

 

 
 

30/03/2020 Orde SND/298/2020 Medidas excepcionais en relación cos 
velorios e cerimonias fúnebres para 
limitar a propagación e o contaxio pola 
COVID-19 

87 Ministerio de Sanidade 

30/03/2020 Orde SND/299(2020 Modificacion da Orde SND/232/2020, 
pola que se adoptan medidas en materia 
de recursos humanos e medios para a 
xestión da situación de crise sanitaria 

87 Ministerio de Sanidade 

30/03/2020 Orde TMA/305/2020 Modificación do anexo da Orde 
TMA/277/2020, pola que se declaran 
servizos esenciais a determinados 
aloxamentos turísticos e adóptanse 
disposicións complementarias 

88 Ministerio de Transportes, Movilidad e 
Axenda Urbana 

30/03/2020 Orde TMA/306/3030 Instrucións sobre redución de servizos de 
transporte de viaxeiros durante a vixencia 
da Real Decreto-Lei 10/2020 

88 Ministerio de Transportes, Movilidad e 
Axenda Urbana 

30/03/2020 Orde SND/307/2020 Criterios interpretativos para a 
aplicación da Real Decreto-Lei 10/2020 e 
o modelo de declaración responsable 
para facilitar os traxectos necesarios 
entre o lugar de residencia e de traballo 

88 Ministerio de Sanidade 

01/04/2020 Real Decreto-Lei 
11/2020 

Medidas urxentes complementarias no 
ámbito social e económico para facer fronte 
á COVID-19 

91 Xefatura do Estado 

01/04/2020 Orde SND/310/2020 Establecemento como servizos esenciais 
determinados centros, servizos e 
establecementos sanitarios 

91 Ministerio de Sanidade 

02/04/2020 Orde TMA/311/2020 Medidas para a xestión do mantemento 
dos vehículos ferroviarios na situación de 
crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 

92 Ministerio de Transportes, Movilidad e 
Axenda Urbana 

03/04/2020 Orde SND/319/2020 Modificción da Orde SND/232/2020, pola 
que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos e medios para a xestión 
da situación de crise sanitaria 

93 Ministerio de Sanidade 

03/04/2020 Resolución de 
02/04/2020 

Instrucións para a distribución das 
máscaras no ámbito do transporte terrestre 

93 Ministerio de Transportes, Movilidad e 
Axenda Urbana 

04/04/2020 Orde SND/321/2020 Medidas especiais para o uso de bioetanol na 
fabricación de solucións e xeles 
hidroalcohólicos para a desinfección de 
mans 

94 Ministerio de Sanidade 

04/04/2020 Orde SND/322/2020 Modificación de Ordénelas 
SND/275/2020 e SND/295/2020, e 
establecemento de novas medidas para 
atender necesidades urxentes 
de carácter social ou sanitario 

95 Ministerio de Sanidade 

06/04/2020 Orde SND/323/2020 Cese restricións previstas na Orde 
SND/290/2020 (Resticción saída das 
persoas dos municipios de Igualada, 
Vilanova do Camí, Santa 
Margarida/Margarida de Montbui e 
Òdena) 

96 Ministerio de Sanidade 

07/04/2020 Orde TMA-324-2020 Instrucións sobre a utilización dos cartóns 
de tacógrafo de condutor e empresa 

97 Ministerio de Transportes, Movilidad e 
Axenda Urbana 

07/04/2020 Orde SND/325/2020 Criterios interpretativos e prórroga da 
validez dos certificados de verificacións e 
mantementos preventivos establecidos na 
regulación de seguridade industrial e 
metrológica 

97 Ministerio de Sanidade 

07/04/2020 Orde SND/326/2020 Medidas especiais para o outorgamento de 
licenzas previas de funcionamento de 
instalacións e para a posta en 
funcionamento de determinados produtos 
sanitarios sen marcado CE 

97 Ministerio de Sanidade 

08/04/2020 Real Decreto-Lei 
13/2020 

Medidas urxentes en materia de emprego 
agrario 

98 Xefatura do Estado 

09/04/2020 Corrección Erros Corrección erros do RD-Lei 11/2020, 
medidas urxentes complementarias no 
ámbito social e económico 

99 Xefatura do Estado 

09/04/2020 Orde TMA/330/2020 Prórroga da prohibición de entrada de 
buques de pasaxe de procedentes da 
República Italiana e de cruceiros de calquera 
orixe con destino a portos españois 

99 Ministerio de Transportes, Movilidad e 

        Axenda Urbana 



 

 

    
    

11/04/2020 Real Decreto 
487/2020 

Prórroga do estado de alarma 101 Ministerio da Presidencia, Relacións 
coas Cortes e Memoria Democrática 



 

 

 
 

11/04/2020 Orde INT/335/2020 Prórroga dos controis nas fronteiras 
interiores terrestres 

101 Ministerio do Interior 

11/04/2020 Orde 
SND/337/2020 

Medidas necesarias para garantir o 
cumprimento dos servizos esenciais para 
a distribución polo miúdo de carburantes 
e combustibles en estacións de servizo e 
postes 
marítimos 

101 Ministerio de Sanidade 

11/04/2020 Orde 
SND/338/2020 

Prórroga da interrupción da realización 
de calquera actividade comprendida no 
ámbito 
do programa de turismo social do 
IMSERSO 

101 Ministerio de Sanidade 

11/04/2020 Resolución de 
09/04/2020 

Actualización do Anexo da Orde 
SND/321/2020, pola que se establecen 
medidas especiais para o uso de 
bioetanol na fabricación de solucións e 
xeles 
hidroalcohólicos para a desinfección de 
mans 

101 Ministerio de Sanidade 

11/04/2020 Resolución de 
09/04/2020 

Publicación do Acordo de autorización da 
prórroga do estado de alarma declarado 
polo 
RD 463/2020 

101 Cortes Xerais 

12/04/2020 Orde 
SND/339/2020 

Cese restricións previstas na 
Resolución de 13/03/2020, pola que se 
acordan medidas preventivas en 
materia de saúde pública en 
relación co municipio do Arroyo de la Luz 

102 Ministerio de Sanidade 

12/04/2020 Orde 
SND/340/2020 

Suspensión de determinadas actividades 
relacionadas con obras de intervención en 
edificios existentes nas que exista risco de 
contaxio polo COVID-19 para persoas non 
relacionadas coa esta actividade 

102 Ministerio de Sanidade 

14/04/2020 Orde 
SND/344/2020 

Medidas excepcionais para o reforzo do 
Sistema Nacional de Saúde e a contención 
da crise sanitaria 

104 Ministerio de Sanidade 

15/04/2020 Resolución de 
14/04/2020 

Excepción temporal do cumprimento das 
normas de tempos de condución e 
descanso nos transportes de 
mercadorías 

105 Ministerio de Transportes, Movilidad e 
Axenda Urbana 

16/04/2020 Resolución de 
14/04/2020 

Instrucións para a distribución das 
máscaras 
no ámbito do transporte terrestre 

105 Ministerio de Transportes, Movilidad e 
Axenda Urbana 

17/04/2020 Orde SND/351/2020 Autorización ás Unidades NBQ das Forzas 
Armadas e á UME a utilizar biocidas 
autorizados polo Ministerio de Sanidade 
nos 
labores de desinfección 

106 Ministerio de Sanidade 

17/04/2020 Orde 
SND/352/2020 

Modificación da Orde SND/234/2020 
(remisión de información ao Ministerio 
de 
Sanidade) 

106 Ministerio de Sanidade 

18/04/2020 Resolución de 
16/04/2020 

Desenvolvemento dunha plataforma 
tecnolóxica que facilite información 
sobre oferta e demanda de material de 
protección necesario para que as 
empresas poidan exercer a súa 
actividade en condicións de 
seguridade 

108 Ministerio de Industria, Comercio e 
Turismo 

18/04/2020 Orde 
SND/353/2020 

Actualización do anexo I da Orde 
SND/276/2020, pola que se establecen 
obrigacións de subministración de 
información, abastecemento e 
fabricación de 
determinados medicamentos 

108 Ministerio de Sanidade 

19/04/2020 Orde 
SND/354/2020 

Medidas excepcionais para garantir o 
acceso da poboación aos produtos de 
uso recomendados como medidas 
hixiénicas para 
a prevención de contagios 

109 Ministerio de Sanidade 



 

 

21/04/2020 Orde INT/356/2020 Prórroga dos criterios para a aplicación 
dunha restrición temporal de viaxes non 
imprescindibles desde terceiros países á 
Unión Europea e países asociados 
Schengen 

111 Ministerio do Interior 

23/04/2020 Resolución de 
21/04/2020 

Actualización de determinadas medidas en 
relación coas prestacións e servizos 
específicos para o sector marítimo-
pesqueiro 

113 Ministerio de Inclusión, Seguridade 
Social e Migracións 

23/04/2020 Resolución de 
22/04/2020 

Importes máximos de venda ao público 
en aplicación do previsto na Orde 
SND/354/2020 (medidas excepcionais 
para garantir o acceso da poboación aos 
produtos de uso 
recomendados como medidas hixiénicas) 

113 Ministerio de Sanidade 



 

 

 
 

23/04/2020 Orde TMA/360/2020 Establecemento de exencións en 
determinados ámbitos da normativa 
nacional 
de aviación civil 

113 Ministerio de Transportes, 
Movilidad e Axenda Urbana 

25/04/2020 Real Decreto 492/2020 Prórroga do estado de alarma declarado polo 
Real Decreto 463/2020 

115 Ministerio da Presidencia, 
Relacións coas 
Cortes e Memoria Democrática 

25/04/2020 Resolución de 
23/04/2020 

Equipos de protección individual no contexto 
da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 

115 Ministerio de Industria, Comercio 
e 
Turismo 

25/04/2020 Orde INT/368/2020 Prórroga dos controis nas fronteiras 
interiores 
terrestres restablecidos con 
motivo da situación de crise 
sanitaria 

115 Ministerio do Interior 

25/04/2020 Orde INT/369/2020 Medidas excepcionais en materia de 
formación permanente dos vixiantes de 
seguridade e vixencia dos cartóns de 
identidade profesional do persoal de 
seguridade privada 

115 Ministerio do Interior 

25/04/2020 Orde SND/370/2020 Condicións nas que deben 
desenvolverse os desprazamentos por 
parte da poboación 
infantil durante a situación de crise sanitaria 

116 Ministerio de Sanidade 

28/04/2020 Resolución de 
24/04/2020 

Modificación do Anexo da Orde 
SND/310/2020 (establecemento como 
servizos esenciais determinados 
centros, 
servizos e establecementos sanitarios) 

118 Ministerio de Sanidade 

01/05/2020 Orde TMA/379/2020 Criterios de aplicación do Real Decreto 
463/2020 (estado de alarma), nas 
actividades 
formativas de persoal ferroviario 

121 Ministerio de Transportes, 
Movilidad e Axenda Urbana 

01/05/2020 Orde SND/380/2020 Condicións nas que se pode realizar 
actividade física non profesional ao aire 
libre 

121 Ministerio de Sanidade 

01/05/2020 Orde SND/381/2020 Autorización de actividades non profesionais 
de coidado e recolección de producións 
agrícolas 

121 Ministerio de Sanidade 

03/05/2020 Orde TMA/384/2020 Utilización de máscaras nos distintos 
medios de transporte e requisitos para 
garantir unha 
mobilidade segura 

123 Ministerio de Transportes, 
Movilidad e Axenda Urbana 

03/05/2020 Orde SND/385/2020 Modificación da Orde SND/340/2020 
(suspensión de determinadas actividades 
relacionadas con obras de intervención en 
edificios existentes) 

123 Ministerio de Sanidade 

03/05/2020 Orde SND/386/2020 Flexibilización de determinadas 
restricións sociais e condicións de 
desenvolvemento da actividade de 
comercio comerciante polo miúdo e de 
prestación de servizos, así como das 
actividades de hostalería e restauración 
nos territorios menos afectados 

123 Ministerio de Sanidade 

03/05/2020 Orde SND/387/2020 Proceso de cogobernanza coas 
comunidades 
autónomas e cidades de Ceuta e Melilla 

123 Ministerio de Sanidade 

03/05/2020 Orde SND/388/2020 Condicións para a apertura ao público de 
determinados comercios e servizos, e a 
apertura de arquivos, así como para a 
práctica 
do deporte profesional e federado 

123 Ministerio de Sanidade 

06/05/2020 Resolución de 
04/05/2020 

Protocolo básico de actuación para a volta 
aos 
adestramentos e o reinicio das 
competicións federadas e profesionais 

126 Ministerio de Cultura e Deporte 

09/05/2020 Real Decreto 514/2020 Prórroga do estado de alarma 129 Ministerio da Presidencia, 
Relacións coas 
Cortes e Memoria Democrática 

09/05/2020 Orde INT/396/2020 Prórroga dos controis nas fronteiras 
interiores 
terrestres 

129 Ministerio do Interior 



 

 

09/05/2020 Orde SND/399/2020 Flexibilización de determinadas restricións 
de ámbito nacional, establecidas tras a 
declaración do estado de alarma en 
aplicación da fase 1 do Plan para a 
transición cara a unha 
nova normalidade 

130 Ministerio de Sanidade 

10/05/2020 Orde TMA/400/2020 Condicións a aplicar na fase I da 
desescalada 

131 Ministerio de Transportes, 
Movilidad e 

en materia de mobilidade e fíxanse outros  Axenda Urbana 
requisitos para garantir unha mobilidade   

segura   

12/05/2020 Orde INT/401/2020 Restablecemento temporal dos controis 
nas 
fronteiras interiores aéreas e marítimas 

133 Ministerio do Interior 

12/05/2020 Orde SND/403/2020 Corentena ás que deben someterse as 
persoas procedentes doutros países á 
súa 
chegada a España 

133 Ministerio de Sanidade 



 

 

 
 

12/05/2020 Orde SND/404/2020 Vixilancia epidemiolóxica durante a fase de 
transición cara a unha nova normalidade 

133 Ministerio de Sanidade 

13/05/2020 Orde INT/407/2020 Flexibilización das restricións establecidas 
no 
ámbito de Institucións Penais 

134 Ministerio do Interior 

15/05/2020 Orde INT/409/2020 Prórroga dos criterios para a aplicación 
dunha restrición temporal de viaxes non 
imprescindibles desde terceiros países á 
Unión Europea e países asociados 
Schengen 

136 Ministerio do Interior 

15/05/2020 Orde INT/410/2020 Limitación da entrada en España ás 
aeronaves 
e buques de pasaxe 

136 Ministerio do Interior 

16/05/2020 Orde SND/414/2020 Flexibilización de determinadas restricións 
de 
ámbito nacional 

138 Ministerio do Interior 

17/05/2020 Orde TMA/415/2020 Ampliación da relación de puntos de 
entrada 

139 Ministerio de Transportes, Movilidad e 

 designados con capacidade de atención a  Axenda Urbana 
 emerxencias de saúde pública de 

importancia 
  

 internacional   

19/05/2020 Orde TMA/419/2020 Actualización das medidas en materia de 
ordenación xeral da navegación marítima 

141 Ministerio de Transportes, Movilidad e 
Axenda Urbana 

20/05/2020 Orde SND/422/2020 Condicións para o uso obrigatorio de 
máscara 

142 Ministerio de Sanidade 

21/05/2020 Orde TMA/424/2020 Utilización de máscaras nos distintos medios 
de transporte 

143 Ministerio de Transportes, Movilidad e 
Axenda Urbana 

22/05/2020 Orde SND/427/2020 Flexibilización de certas restricións a 
pequenos municipios e a entes locais de 
ámbito territorial inferior 

144 Ministerio de Sanidade 

23/05/2020 Orde SND/439/2020 Prórroga dos controis nas fronteiras 
interiores 
terrestres, aéreas e marítimas 

146 Ministerio de Sanidade 

23/05/2020 Orde SND/440/2020 Modificación de diversas ordes en aplicación 
do Plan para a transición cara a unha nova 
normalidade 

146 Ministerio de Sanidade 

23/05/2020 Orde SND/441/2020 Prórroga a Orde TMA/410/2020, pola que se 
limita a entrada ás aeronaves e buques de 
pasaxe a través dos puntos de entrada 
designados con capacidade de atención a 
emerxencias de saúde pública de 
importancia 
internacional 

146 Ministerio de Sanidade 

24/05/2020 Orde SND/442/2020 Modificación de Ordénelas SND/399/2020 
(flexibilización de determinadas restricións 
en aplicación da fase 1) e SND/414/2020 
(flexibilización de determinadas restricións 
en 
aplicación da fase 2) 

147 Ministerio de Sanidade 

27/05/2020 Real Decreto-Lei 
19/2020 

Medidas complementarias en materia 
agraria, científica, económica, de emprego 
e 
Seguridade Social e tributarias 

149 Xefatura do Estado 

27/05/2020 Orde 
TMA/444/2020 

Ampliación da relación de puntos de 
entrada 

149 Ministerio de Transportes, Movilidad e 

 designados con capacidade de atención a  Axenda Urbana 
 emerxencias de saúde pública de 

importancia 
  

 internacional   

27/05/2020 Orde SND/445/2020 Modificación de Ordénelas SND/271/2020 
(xestión de residuos) e SND/414/2020 
(flexibilización de determinadas restricións 
da 
fase 2) 

149 Ministerio de Sanidade 

29/05/2020 Orde 
TMA/454/2020 

Ampliación da relación de puntos de 
entrada 

152 Ministerio de Transportes, Movilidad e 

 designados con capacidade de atención a  Axenda Urbana 
 emerxencias de saúde pública de 

importancia 
  

 internacional   

30/05/2020 Orde SND/458/2020 Flexibilización de restricións de ámbito 
nacional en aplicación da fase 3 do 
Plan de 

153 Ministerio de Sanidade 



 

 

transición 

02/06/2020 Orde SND/487/2020 Condicións a aplicar nas fases 2 e 3 do 
Plan de Transición en materia de servizos 
aéreos e 
marítimos 

155 Ministerio de Sanidade 

05/06/2020 Resolución de 
01/06/2020 

Medidas para a recuperación da actividade 
formativa presencial na formación 
profesional para o emprego no ámbito 
laboral 

158 Ministerio de Traballo e Economía 
Social 

06/06/2020 Real Decreto 555/2020 Prórroga do Estado de alarma 159 Ministerio da Presidencia, Relacións 
coas 

Cortes e Memoria Democrática 
06/06/2020 Orde JUS/504/2020 Activación da Fase 3 do Plan de 

Desescalada 
para a Administración de Xustiza 

159 Ministerio de Xustiza 

06/06/2020 Orde 
TMA/505/2020 

Ampliación da relación de puntos de 
entrada 
designados con capacidade de atención a 

159 Ministerio de Transportes, Movilidad e 
Axenda Urbana 



 

 

 
 

emerxencias de saúde pública de importancia 
internacional 

06/06/2020 Orde 
SND/507/2020 

Modificación de diversas ordes co fin de 
flexibilizar determinadas restricións de 
ámbito nacional 

159 Ministerio de Sanidade 

10/06/2020 Real Decreto-Lei 
21/2020 

Medidas urxentes de prevención, 
contención e coordinación para facer 
fronte á crise sanitaria 
ocasionada polo COVID-19 

163 Xefatura do Estado 

13/06/2020 Orde 
SND/520/2020 

Modificación de diversas ordes para a 
flexibilización de determinadas 
restricións e establecemento das 
unidades territoriais que 
progresan á fase 3 

166 Ministerio de Sanidade 

15/06/2020 Orde SND/521/2020 Prórroga dos criterios para a aplicación 
dunha restrición temporal de viaxes non 
imprescindibles desde terceiros países á 
Unión Europea e países asociados 
Schengen 

167 Ministerio de Sanidade 

17/06/2020 Orde PCM/531/2020 Portos e aeroportos españois 
designados como Puntos de Entrada 
con capacidade de atención a 
Emerxencias de Saúde Pública de 
Importancia Internacional 

169 Ministerio da Presidencia, Relacións 
coas Cortes e Memoria Democrática 

18/06/2020 Orde 
SND/535/2020 

Modificación de Ordénelas SND/414/2020 
(fase 2) e SND/458/2020 (fase 3) 

170 Ministerio de Sanidade 

 
 

                                          GALICIA 
15/03/2020 Resolución de 

15/03/2020 
Medidas preventivas en lugares de 
traballo do sector público 
autonómico como consecuencia da 
evolución epidemiolóxica 
do coronavirus 

51 Vicepresidencia e Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas 
Xustiza 

15/03/2020 Resolución de 
15/03/2020 

Acordo do Centro de Coordinación 
Operativa da situación de emerxencia 
sanitaria na Comunidade Autónoma de 
Galicia 

51 Vicepresidencia e Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas 
Xustiza 

26/03/2020 Acordo de 
24/03/2020 

Medidas preventivas no ámbito da 
sanidade mortuoria, como consecuencia 
da epidemia 
da COVID-19 

60 Consellería de Sanidade e 

27/03/2020 Orde de 26/03/2020 Encomenda aos profesionais sanitarios 
de último ano de formación das 
restantes especialidades do exercicio 
provisional das funcións de 
facultativo/a adxunto/a especialista, 
enfermeiro/a especialista ou 
categoría profesional a que habilíteos 
durante a xestión da situación de 
crise 
sanitaria ocasionada pola COVID-19 

61 Consellería de Sanidade e 

30/03/2020 Acordo de 
27/03/2020 

Medidas relativas ao control da 
distribución 
e dispensación de especialidades con 
cloroquina e hidroxicloroquina 

62 Consellería de Sanidade e 

02/04/2020 Orde de 31/03/2020 Ampliación do prazo máximo de 
resolución e notificación do 
procedemento de suspensión de 
contratos e redución de 
xornada por causa de forza maior 

65 Consellería de Economía, 
Empregou e Industria 

07/04/2020 Orde de 02/04/2020 Medidas en materia de investigación 
sanitaria nos centros do Sistema público 
de saúde de Galicia durante o período 
que dure 
a emerxencia sanitaria 

68 Consellería de Sanidade e 

07/04/2020 Acordo de 
03/04/2020 

Notificación obrigatoria dos casos e 
falecementos relacionados coa COVID-
19 por parte dos centros, servizos e 
establecementos sanitarios e 
sociosanitarios 

68 Consellería de Sanidade e 



 

 

28/04/2020 Orde de 27/04/2020 Modificación a Orde de 23/04/2020 
(venda directa de produtos 
agrogandeiros, venda de produtos 
vexetais para a plantación e 
desprazamento de agricultores e 
viticultores) 

81 Consellería dou Medio Rural 

05/05/2020 Orde de 04/05/2020 Modificación da Orde de 
23/05/2020 (venda directa de 
produtos agrogandeiros nos 
mercados, a venda de produtos 
vexetais para a plantación en hortas de 

85 Consellería dou Medio Rural 



 

 

 
 

consumidores finais e o desprazamento de 
agricultores e viticultores a efectos da 
realización de actividades agrarias) 

08/05/2020 Orde de 
08/05/2020 

Medidas a aplicar nos servizos de 
transporte público de viaxeiros de 
titularidade da Comunidade Autónoma 

88 Consellería de Infraestruturas e 
Mobilidade 

28/05/2020 Resolución de 
25/05/2020 

Medidas en relación coa utilización dos 
servizos de transporte público de 
viaxeiros 

102 Consellería de Infraestruturas e 
Movilidade 

13/06/2020 Resolución de 
12/06/2020 

Medidas de prevención, unha vez 
superada 
a fase 3 do Plan de transición 

115 Consellería de Sanidade e 

13/06/2020 Resolución de 
12/06/2020 

Medidas adicionais de aplicación á 
reincorporación dos empregados 
públicos 
ao traballo presencial 

115 Vicepresidencia e Consellería de 
Presidencia, Administracións 
Públicas 
Xustiza 

13/06/2020 Decreto 90/2020 Declaración de entrada na nova 
normalidade 

115bis Presidencia da Xunta 

19/06/2020 Resolucón de 
15/06/2020 

Protocolo Fisicovid-DxTgalego polo 
que se establecen as medidas para 
facer fronte á crise sanitaria no 
ámbito do deporte 
federado 

120 Vicepresidencia e Consellería de 
Presidencia, Administracións 
Públicas Xustiza 

25/06/2020 Orde de 
25/06/2020 

Modificación do Acordo de 
12/06/2020 de medidas de 
prevención unha vez superada 
a fase III e paso a nova normalidade. 

126 Consellería de Sanidade 

18/07/2020 Resolución de 
17/07/2020 

 143 Consellería de Sanidade 



 

 

 

ANEXO 5: PLANOS DESCRITIVOS E DETALLES DO CENTRO 

ANEXO 6: CONTROL DOS   REXISTROS DERIVADOS DO PRESENTE PLAN 

6.1. - NÚMERO DO ALUMNADO POR NIVEIS EDUCATIVOS 

6.2. - CADRO DE PERSOAL 

6.3. - CADRO DE GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

6.4. - CADRO/LISTAXE DE ALUMNADO E TITORES/AS 

6.5. - REXISTRO DE CONTROL DE LIMPEZAS DE ASEOS E BAÑOS 

6.6. - REXISTRO DE VENTILACIÓNS DE AULAS 

6.7. - REXISTRO DE CONTROL DE INVENTARIO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN 

6.8. - REXISTRO DE ENTREGA DE MATERIAL DE PROTECCIÓN: 

 
Táboa de entrega de 

material 

Nome Material entregado 
(descrición e cantidade) Data Sinatura 

    

 

        6.9.- REXISTRO DE PETICIÓN DE POSIBLES VULNERABLES: 

 
 
 
 
 
 
 

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO 

Nome do Centro: 

Enderezo: 
Código Postal: Localidade: 

Posto de traballo: 

SOLICITA a valoración da inspección médica da Xefatura Territorial da Consellería de 
Educación, Universidade e Formación Profesional, ou no seu caso o servizo de prevención alleo 
a efectos da determinación do condición de persoal sensible de conformidade co previsto na 
Resolución de xx de xxxx de 2020 

Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran no seu poder, 
así como aqueles que lle sexan requiridos. 

 
   ,  de  de 2020 

 

Sinatura: 

DIRECTOR DO CENTRO 

SOLICITANTE 

Nome e apelidos: 

DNI: Teléfono: 

Correo electrónico (obrigatorio): 

Enderezo a efectos de notificacións : 

Código Postal: Localidade: 



 

 

CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE SEGURIDADE NO CENTRO EDUCATIVO 

O xx de xxxx de 2020 dítase a Resolución da Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional, pola que se determina o protocolo de inicio do curso 2020-2021, se 

determinan as instrucións e se adoptan medidas de prevención e hixiene nos centros de 

ensino non universitario dependentes da Consellería. 

No punto XXXX, establecese o informe que debe elaborar a Dirección no que se indiquen as 

tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de 

protección existentes para o solicitante. 

D./Dna.  solicitou a súa consideración 

como persoal sensible. 

Polo exposto, D./ , na 

súa calidade        de Director/a do centro de 

ensino público  , 
 

INFORMA: 
 

Marcar con X ou tachar o que non proceda 
 

 Que o solicitante presta servizo neste centro educativo en condición de: docente, persoal 
administrativo, de limpeza, ou outra categoría. 

 Que no centro existe dotación de xel hidro alcohólico, e restantes elementos para a 
hixiene das mans consonte ao protocolo. 

 Que existe dispoñibilidade de máscaras diarias para o solicitante. 

 Que nas aulas existe unha separación de 1.5 metros ata o lugar ocupado poloalumnado. 

 Que nos espazos comúns (sala de profesores, salas de reunións, etc. ) existe un ha 
separación de 1.5 metros entre os postos. 

 Que no posto de traballo (persoal administrativo) existe a debida separación de 1.5 
metros diante das persoas que acoden ao centro. 

E para que conste diante da inspección médica da Xefatura Territorial de 
 

Asinase o presente informe con data  /  /2020 (sinatura e selo) 

 

 

6.10.- REXISTROS DE CONTROIS DE ACCESOS 
 

6.11.- REXISTROS DE VIXILANCIA PATIOS



 

 

 
ANEXO 7: ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 

 
Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas clínicos de 

sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas solicite consulta no seu c 

entro de saúde. 

 
 

Presentou nas últimas 2 semanas? SI NON 

 
 
 
Síntomas 
respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC   

Tose seca   

Dificultade respiratoria   

 
 
 
 
 
Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)   

Dor muscular   

Falta de olfacto   

Falta de gusto   

Diarrea   

 

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron. 
 
 
 
 

  
SI 

 
NON 

 
 

CONVIVIU nas 
últimas 2 semanas? 

 
cunha persoa COVID-
19 + confirmado? 

  

 
cunha persoa en illamento por 
sospeita de infección pola 
COVID- 19? 
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