
PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-22 

ANEXO IV: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2021-22” 

A. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1) Denominación do centro, enderezo e 

teléfonos. 

IES de Fene 
Estrada de San Marcos, 23-25, Barallobre. CP 15528 (Fene) 
Teléfonos: 881 93 82 80- 881 93 82 60 
ies.fene@edu.xunta.gal 

2) Membros do equipo COVID Antonio Rivera García, profesor de Bioloxía. 
Eva Rodríguez Pérez, profesora de Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de  fluídos. 

- Elaborar xunto co equipo directivo e os demais membros do equipo covid un “Plan de  adaptación á 
situación COVID-19 no curso 2021-22” de conformidade co modelo que se xunta  como Anexo IV ao 
protocolo no que se determinan as concrecións de medidas para o centro  educativo individualizado”. 
- Recibir información diaria das posibles incidencias de Secundaria e Bacharelato e ESA  respecto á 
aparición de sintomatoloxía compatible cunha infección por SARS-CoV2. - Dispoñer dun listado de todo o 
alumnado e do persoal do centro, por aula e co profesor  asignado á mesma no que figure identificación 
persoal, números de teléfono de contacto e o  enderezo para, de ser o caso, poder trasladalo ás autoridades 
sanitarias 

Xoán Manuel Vázquez Vázquez, profesor de Lingua galega e director 

- Nomeamento dos restantes membros e suplentes do equipo COVID.  - Coordinador do 
equipo COVID.   
- Comunicación coa Administración para notificar posibles casos ou para identificar os  contactos 
próximos a este.   
- Comunicación co centro de saúde 
- Levar xunto co secretario a contabilización e o inventario de material de protección e  certificar os 
consumos e gastos producidos.   
- Elaborar xunto cos demais membros do equipo directivo e do equipo covid un “Plan de  adaptación á 
situación COVID-19 no curso 2021 - 2022” de conformidade co modelo que se  xunta como Anexo IV ao 
protocolo no que se determinan as concrecións de medidas para o  centro educativo individualizado” 

Suplente: Begoña Fernández Sánchez, profesora de Tecnoloxía e vicedirectora. 

3) Centro de Saúde de referencia Centro de Saúde de Fene 
Contacto: Francisco Malvar Fernández. Suplente: Eva Regueira Pan 
Tf 981 341 432 
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4) Determinación do espazo de illamento 

COVID e dos  elementos de protección 

que inclúe. 

Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV2 (ver Anexo I, enquisa  de 

autoavaliación) nun alumno/a, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo,  

contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior  

brevidade.   

Mentres se xestiona o traslado o/a alumno/a permanecerá illado no espazo habilitado no centro 

Edificio B: Local da ANPA, ao lado do despacho de xefatura de estudos 

Esta dependencia está dotada con máscaras, luvas, hidroxel, solución desinfectante, panos  

desbotables, termómetro IR, bata desbotable e papeleira de pedal. 

5) Número de alumnos por nivel e etapa 

educativa (utilizar un  cadro). 

1º ESO 49    2º ESO 46     3º ESO 32      4º ESO 38       1º BACH 61      2º BACH 47        ESA 3/4 9 

1º FPB Fab. e Montaxe 10     2º FPB Fab. e Montaxe 6 

1º FPB Mant. Vehículos 13     2º FPB Mant. Vehículos 9 

1º CM Soldadura 22     2º CM Soldadura 12 

1º CM Vehículos 25      2º CM Vehículos 8 

1º CM Frío 14     2º CM Frío 7 

1º CM Mantemento 16    2º CM Mantemento 1 

ZM Mantemento 11 

6) Cadro de persoal do centro educativo 58 docentes 
3 administrativos 
3 conserxes 
5 persoal de limpeza a xornada completa e unha a media xornada 
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7) Determinación dos grupos estables de convivencia (infantil 

e  primaria) e dos colaborativos na etapa de infantil, con 

asignación da  aula, do alumnado, do profesorado que exerza 

a titoría e os  especialistas que impartan materias ao grupo. 

Trátase dun IES, polo tanto, non hai grupos estables de convivencia. 

8) Medidas específicas para os grupos de infantil, con 

inclusión  de medidas que xa figuren no protocolo das 

consellerías ou doutras  acomodadas á realidade do centro e 

do grupo. 

Non temos grupos de infantil. 

9) Canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID  

os casos de sintomatoloxía compatible, as ausencias de 

persoal non  docente e profesorado e para a comunicación 

das familias co equipo  COVID para comunicar incidencia e 

ausencias. 

- Chamada telefónica ou mensaxaría instantánea, polo menos a un membro do equipo 

COVID.  - Chamadas ao centro: 881938280 / 881938260 

-Correo electrónico: Do centro: ies.fene@edu.xunta.gal 

10) Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e 

do  alumnado. 

- Ausencia de alumnado. As ausencias de alumnado son rexistradas nas plataformas XADE 
por  parte do profesorado. Requírese, por parte das familias, a obrigatoriedade de informar do 
motivo  da ausencia do/a alumno/a. De non ser así, o/a titor/a do grupo deberá chamar para 
informarse.  Os membros do equipo COVID deberán recibir información do alumnado con 
sintomatoloxía Covid  por parte de xefatura de estudos. 

- Ausencia de profesorado. Rexistro no libro de gardas polo profesorado de garda e posterior  
rexistro en Xade por parte da xefatura de estudos. Os membros do equipo COVID deberán 
recibir  información do profesorado con sintomatoloxía Covid por parte de xefatura de estudos. 

11) Comunicación das incidencias. Procedemento de  

comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e 

educativas  a través da aplicación informática. 

- Avisar á persoa responsable do Equipo COVID quen deberá chamar ao centro de saúde  de 
Atención Primaria de referencia, 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. - 
Ademais, contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo. Será a propia  
Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do centro e 
os  identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC) 
quen  se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas 
terán a  consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en 
corentena no seu  domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade.   
- Subir os datos á aplicación dispoñible para tal fin EDUCOVID. 
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B. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

12) Situación dos pupitres. Croques da situación dos pupitres 

nas  aulas ben de xeito individual ou croques xenérico que 

sexa  reproducible nos restantes espazos. Identificación da 

posición do  profesorado. 

 

13) Identificación de espazos ou salas para asignar 

grupos.  Cando o tamaño da aula non permita as 

distancias mínimas  identificación de espazos ou salas 

para asignar a grupos. 

Cada grupo terá a súa aula de referencia. Cando non poidan facerse desdobres, utilizarase 
outra  aula alternativa dos edificios de FP ou de forma excepcional o salón de actos. 

Biblioteca. Aínda que o aforo actual para bibliotecas públicas é do 90%, no caso da biblioteca 
do  IES de Fene queda reducido ao 50% co fin de garantir a distancia de seguridade de 1.5 m 
entre  usuarios.   
A biblioteca permanecerá aberta durante os recreos para a realización de préstamos e como 

  espazo de estudo e lectura. Existe un protocolo de utilización segura deste espazo. 
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14) Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas  

especiais. Modelo cuestionario de avaliación. Determinación 

das  medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento 

de  orientación ou aulas especiais do centro. Modelo de 

cuestionario  avaliación de medidas como anexo ao Plan 

(pódese utilizar un  semellante ao que figura neste protocolo). 

A PT desprázase á aula onde haxa alumnado NEAE ou que precise algún tipo de 
apoio  educativo. 

No departamento de orientación é importante realizar unha ventilación de 15 minutos entre 
cada  sesión, así como unha desinfección dos elementos empregados. Só pode entrar un 
alumno en  cada sesión. Se a reunión é de máis de tres persoas buscarase un espazo máis 
amplo para a  reunión no que se poida asegurar a distancia interpersoal de seguridade. 

15) Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias. Evitaranse as titorías presenciais. A comunicación dos titores e titoras coas familias terán lugar  
preferentemente por vía telefónica ou por correo electrónico. No caso de comunicación 
telefónica,  as familias pedirán cita previa para que teña lugar no horario de titoría do/a titor/a 
ou docente. Se  é necesaria unha reunión presencial, respectaranse todas as medidas de 
prevención e hixiene,  como máscara e utilización de xel hidroalcohólico para a hixiene de 
mans. Existe unha sala  reservada para as titorías que será ventilada e debidamente 
desinfectada tras a reunión. 

16) Canles de información ás familias e persoas alleas ao 

centro  (provedores, visitantes, persoal do concello ). 

- Coas familias: A través da páxina web, onde se publicará a información destacada e 
novidades  e a través de abalar móbil. As familias deben descargar esta aplicación. Ao 
inicio de curso  darase instrucións ás familias do procedemento e da importancia de 
manter esta canle de  comunicación. 
- Con provedores: Mediante correo electrónico ou vía telefónica. 
- Con visitantes. Por correo electrónico ou vía telefónica. Deben pedir cita previa. 

17) Uso da máscara no centro. O uso da máscara é obrigatorio durante todo o horario lectivo e en todos os espazos 
escolares,  sexan abertos ou pechados para alumnado, profesorado, persoal de 
administración e servizos e  toda persoa que acceda ao centro. Será obriga do alumnado 
levar unha segunda máscara de  recambio. 

18) Información e distribución do Plan entre a 

comunidade  educativa. 

Este plan de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de  Galicia 
para o vindeiro curso 2021-22 publicarase na páxina web do centro 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfene/ 
Na primeira semana de setembro farase un claustro de profesorado para informar e facer fincapé  nos 
puntos máis destacados do que vai ser o seu traballo diario e que poidan achegar suxestións  e 
modificacións ao plan. Trátase dun documento aberto onde o día a día faranos facer  modificacións a dito 
plan para intentar mellorar as medidas de prevención, hixiene e promoción  da saúde fronte ao COVID-19. 
No mes de setembro, os membros do equipo COVID terán tamén  unha reunión co persoal non docente 
do centro para comunicarlle directamente este plan,  resaltando os puntos máis destacados para eles, e 
recollendo as súas achegas. As familias terán acceso ao plan a través da páxina web do centro e 
comunicaráselles a ligazón ademais por  Abalarmóbil. A través do Consello Escolar informarase á ANPA 
e ao representante do Concello  da publicación de dito plan na páxina web do centro. Ao alumnado 
informaráselle da existencia  de dito plan na páxina web do centro e tamén a través das titorías. 
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C. MEDIDAS DE LIMPEZA 

19) Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos 

e  mobiliario a limpar de xeito frecuente. 

Limpeza dos aseos dúas veces durante cada xornada lectiva, mañá e/ou tarde, dos pasamáns,  
pomos das portas, mesas e cadeiras de sala de profesorado, oficinas, billas, elementos de  
cisternas, etc. 

20) Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia  

semanal ou mensual de tarefas (no caso de que existan dúas 

ou máis  persoas de limpeza polo menos unha delas realizará o 

seu traballo en  horario de mañá). 

1 limpador/a realizarán o traballo en horario de mañá; 4 limpadoras farán o traballo no seu 
horario  normal de tarde e unha limpadora de media xornada, con rotación semanal. 

21) Material e proteccións para a realización das tarefas 

de  limpeza. 

O persoal de limpeza levará máscara e luvas durante a súa xornada de traballo. 

22) Cadro de control de limpeza dos aseos. En cada aseo haberá un modelo semanal de control de limpeza, no que se rexistren as 
horas  nas que se limpou e a persoa que o realizou. Ver checklist: 

https://drive.google.com/file/d/1LSAk6PjfAtlLnn5JZjjfdLkBcxmDQeHo/view?usp=sharing 

23) Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas 

(a  colocar en cada aulas). 

- En todas as aulas do centro haberá un modelo para apuntar as ventilacións das aulas. 
A  primeira ventilación do día realizarase polo profesorado, antes da entrada do 
alumnado . 

- O resto da mañá terá que ser o profesorado do grupo o que, antes de cada cambio de 
clase,  abra as ventás durante 5 minutos, e deixarao reflectido no modelo de checklist.   

Ver checklist: 

https://drive.google.com/file/d/1A_yePyB26JYM1Uk6vG7-80HCjgRrEHZa/view?usp=sharing 

24) Determinación dos espazos para a xestión de residuos. Cando algún/ha alumno/a ou persoa do centro presente síntomas compatibles co COVID,  
recolleremos a bolsa da papeleira e introducirémola dentro doutra bolsa que pecharemos. A  
continuación, tirarémola no exterior, no contedor de lixo. Neste caso a papeleira e toda a aula 
será  desinfectada de forma inmediata, así como a aula empregada para o illamento, unha vez 
desaloxada 
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D. MATERIAL DE PROTECCIÓN  

25) Rexistro e inventario do material do que dispón o centro. - O secretario do centro será o responsable de inventariar todo o material de protección que 
teña  o centro. Para iso crearase un apartado específico dentro do cadro xeral do centro 
denominado  “Material Covid19”. 

- O director do centro e membro do equipo COVID-19 certificará os consumos e os 
gastos  producidos. 

26) Determinación do sistema de compras do material 

de  protección. 

- Para realizar as compras do material de protección consultase a distintos provedores e 
aceptase  a oferta que se considerou mellor en canto a relación calidade / prezo. 

- Presentando a lexislación vixente, non se paga o IVE nestas compras ata o 31 de outubro 
(Real  Decreto– lei 27/2020, de 4 de agosto). 

- Cada aula dotarase de panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o  
seu uso individual, que se empregará en cada cambio de aula e na limpeza por parte do 
alumnado  da súa mesa e cadeira, así como para limpar o material que teña que usar na aula. 

27) Procedemento de distribución e entrega de material e da 

súa  reposición. 

- En cada aula ou espazo do centro (departamentos, sala de profesorado, despachos,  
administración, ximnasio, sala de pais/nais, sala de illlamento, cafetería, comedor...) haberá un  
dispensador de xel hidroalcohólico para hixiene de mans, desinfectante en spray, panos  
desbotables e papeleiras con tapa. 

- En secretaría e nos departamentos haberá máscaras dispoñibles para repoñer en caso de 
rotura  ou deterioro 

E. XESTIÓN DOS GROMOS 

28) Medidas A determinación das medidas pode ser referida a  

xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do centro 

ou unha  remisión ao Plan de continxencia. 

1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan  
síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por  
diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con  
algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centros 
as  persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 
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 2. Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza a  
desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo as medidas de 
prevención  e control levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao documento técnico 
elaborado pola  Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación 
ante la aparición  de casos de COVID-19 en centros educativos”, en virtude da mesma: e 
levarase a un espazo  separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto 
ao que iniciou síntomas  como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa 
familia, no caso de afectar a  alumnado.   
3. A persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para  
solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. 
En  caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A  
traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por 
máscara,  e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica 
sexa valorada  por un profesional sanitario.   
4. 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 a 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. 
5. 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 Escenarios no suposto dos gromos 
6. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación determinará en cada  
caso o número de persoal e alumnado afectado e a duración das medidas de corentena o que 
se  comunicará ao equipo COVID do centro para a súa comunicación á comunidade educativa, 
sen  prexuízo da información que sexa facilitada pola autoridade sanitaria.   
7. A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha  
ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade 
e  conformidade co previsto na ”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en  
centros educativos”, e co “Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade en materia de 
Saúde  Pública en relación con illamentos e corentenas para a prevención e control da 
infección por SARS 
Co-V-2” publicada por Orde da Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto de 2020, 
con  seguintes supostos: Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase 
contacto  estreito a calquera alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro 
traballador que  compartise espazo co caso confirmado a unha distancia <2 metros ao redor do 
caso confirmado  durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara os contactos serán 
determinados pola  autoridade sanitaria segundo os protocolos vixentes en cada momento.   
8. As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico  
confirmado (cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán entran en corentena, estando  
corentenados nos seus domicilios e suspenderán mentres dure este a ensinanza presencial 
polo 
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 un período de 14 días. O restante alumnado da aula que non teña a consideración de contacto  
estreito poderá continuar coa asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos 
realizaráselle  unha proba de COVID nun prazo non superior a 48 horas para identificar ás 
persoas que teñan  unha posible infección por COVID-19.   
9. En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e niveis  
educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da 
totalidade  das persoas que conforman unha aula, das que conforman un nivel educativo 
completo onde teña  xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que integran 
un centro educativo. A  medida será proposta pola Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de 
Coordinación e Seguimento  da Pandemia, previsto no punto 10.1 deste protocolo.   
10. 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  
corentena de polo menos 10 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto  
próximo.   
11. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas  no 
presente protocolo relativas ao ensino a distancia. 
12. Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo  
ou centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial. O 
Grupo  de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se 
iniciará o  retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao 
centro. 

29) Responsable/s das comunicacións das incidencias á  

autoridade sanitaria e educativa. Deben determinarse as 

persoas que  realizarán as comunicacións das incidencias á 

autoridade sanitaria e  educativa, que serán as integrantes do 

equipo Covid. 

- O director do centro será o responsable de realizar as comunicacións das incidencias á  
autoridade sanitaria e educativa pero, en caso da súa ausencia, poderán ser: - A vicedirectora. 
- O secretario. 

F. XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

30) Procedemento de solicitudes. Canle de petición das  

solicitudes, de comunicación coa xefatura territorial e de 

solicitude, de  ser o caso de persoal substituto. 

9.1. De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os  
traballadores vulnerables para COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición  
clínica estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. 
O  servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia 
de  traballadores especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir informe sobre as  
medidas de prevención, adaptación e protección necesarias, seguindo o establecido no  
Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á 
exposición  ao SARS-CoV-2. 

A persoa interesada solicitará á Dirección do centro o anexo III do protocolo “Modelo de 
solicitude  para a determinación de persoal especialmente sensible”. 
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G. MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO 

31) Entradas e saídas. Determinación das entradas e saídas,  

organización das mesmas con horarios de ser o caso. Regulación da  

entrada de acompañantes do alumnado. (Cando o centro dispoña de  

planos poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os lugares de  

entrada incluíndo de ser o caso os das distintas etapas educativas, no 

caso de non dispoñer deles poderanse utilizar acomodados a 

realidade  do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao 

presente  documento). 

- O alumnado, tanto usuario de transporte escolar como se utiliza o transporte privado,  accederá ao 
centro de maneira ordenada e mantendo en todo momento as medidas de seguridade  establecidas, e irá 
cara á súa aula segundo vaian chegando onde o profesor ou profesora a cargo  da 1º hora lectiva estará 
agardándoos, ou ben un profesor de garda. 
- A familia do alumnado non poderá acceder ao centro a non ser que sexa requirida pola  Dirección. 
- Haberá profesorado de garda de transporte e tamén nas entradas dos dous edificcios  vixiando que o 
alumnado accede de forma ordenada. 
- A saída realizarase utilizando as mesmas portas que para a entrada e farase escalonada  a partir das 
14:00 de xeito que comezará a saír o grupo máis próximo ás escaleiras. Cada profesor  estará pendente 
para indicar ao alumnado do seu grupo o momento en que pode saír. 

32) Portas de entrada e saída e circulacións no centro 

educativo.  Determinación das portas de entrada e saída, das 

circulacións no  centro educativo, uso de elevadores, núcleos 

de escaleiras, etc.  (Cando o centro dispoña de planos 

poderanse grafiar sobre unha copia  dos mesmos os sentidos 

de circulacións, no caso de non dispoñer deles  poderanse 

utilizar acomodados a realidade do centro os que figuran  como 

tipoloxías anexos ao presente documento). 

O alumnado de ESO e bacharelato accederá ás aulas polas portas principais do edificio B; o  alumnado 
de 1º e 2º de ESO e 2º de Bacharelato farao pola porta da dereita e o de 3º e 4º de ESO  e 1º de 
Bacharelato pola da esquerda. 
O alumnado de ciclios formativos, FP básica, ESA e Modular accederá ás aulas polo edificio A. As 
escaleiras do edificio de ESO e Bacharelato están sinalizadas para subir e baixar e circularase  pola 
dereita en todo momento. 
No edificio de FP hai dúas portas, a porta principal utilizarase como porta de entrada e saída e  utilizarase 
unha escaleira de subida e outra de baixada. A outra porta utilizarase para acceder aos  talleres dende o 
interior do edificio, e será tanto de entrada como de saída. 
Nos corredores estableceranse os sentidos de dirección en ambas marxes do corredor, de forma  que 
indiquen a circulación pola dereita de forma individual, respectando a distancia de seguridade.  
Sinalizarase mediante cartelaría ou dispositivos visuais tanto no chan como nos paramentos. 

Previsións sobre a colocación de cartelaría e sinaléctica no 

centro,  coa premisa de que a de prevención prima sobre 

calquera outra en  relación coa súa ubicación. 

En distintos puntos do centro, colocaranse carteis que inviten ao alumnado e a todo o persoal do  centro a 
lavar as mans frecuentemente con xabón ou con xel hidroalcohólico e, en definitiva, a  lembrar que 
debemos cumprir as normas se queremos protexernos nós e protexer aos que nos  rodean da COVID-19.   
Estes carteis estarán en cada aula (tanto ordinaria como específica), nos corredores, na sala de  
profesorado, na secretaría... Nos primeiros días de curso traballaranse estes apartados dende as  titorías 
para a súa correcta interpretación. 
Nas aulas, nos aseos e nos corredores haberá carteis que indiquen as medidas hixiénicas e de  distancia 
a adoptar en cada unha destas zonas. 

33) Determinacións sobre a entrada e saída de 

alumnado  transportado. 

O alumnado que chega en transporte escolar ou metropolitano, irá á súa aula, que estará aberta  onde o 
docente responsábel da 1º hora lectiva estará agardándoos, e ocupará o seu posto,  mantendo a 
distancia de 1,5 metros dos compañeiros/as. 
Para as saídas, sairán ordenadamente distanciados 1,5 metros, evitarán aglomeracións. O alumnado 
transportado irá cara aos seus buses en ringleiras nas que irán separados 1,5 metros. 

34) Asignacións do profesorado encargado da vixilancia. Entradas: 1 docente na saída de autobuses. 1 docente no exterior de cada edificio, 1 docente no corredor 
da ESO. 1 docente no corredor da FP Básica.  Saídas: 2 docentes de garda no corredor da ESO e 
bacharelato e 1 no de FP Básica e outros  nas portas de saída, ademais do de garda de transporte. 
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H. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

35) Madrugadores. Previsións en relación co programa de  madrugadores ou de 

actividades previas ao inicio da xornada. As  medidas e determinacións que figuren 

no plan deberán ser  coordinadas coa ANPA ou concello que preste ou organice o 

servizo  e incorporaranse ao presente Plan. 

Non hai programa de madrugadores no IES de Fene. 

36) Previsións para a realización de actividades extraescolares  fóra da xornada 

lectiva ou posteriores ao servizo de comedor.  Deberán ser coordinadas co 

organizador do servizo. 

O centro non conta con actividades extraescolares nin servizo de comedor. 

37) Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello  Escolar. O Consello Escolar reunirase por videoconferencia a ser posible. 
Á ANPA suxeriráselle tamén este medio de reunión. 

38) Previsión de realización de titorías e comunicacións coas  familias. Preferentemente por vía telefónica, e por e-mail. Excepcionalmente pode concertarse 
unha titoría  presencial, con todas as medidas de protección e distancia de seguridade. 
Hixienizaranse as mans  con hidroxel no caso de ter que manexar exames ou 
documentos. 

39) Normas para a realización de eventos. Reduciranse ao mínimo, contando co número mínimo de persoas no salón de actos, con 
máscara  e mantendo distancias de seguridade. O aforo do salón de actos é 32 persoas. 

I. MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

40) Medidas. 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 centro conta con dúas entradas, polo que o transporte pode realizar dúas paradas 
para  deixar o alumnado no edificio que corresponda. Isto axudará xa a evitar 
aglomeracións na entrada  do Edificio A 
- En canto cheguen os autobuses o alumnado deberá acceder ao centro de maneira  
ordenada polo camiño indicado e mantendo en todo momento as medidas de 
seguridade  establecidas. Os buses estarán cerca da saída do edificio de FP. 
- Os criterios de priorización do alumnado para o uso do transporte veñen establecidos 
no  protocolo onde figura que se realizará en función da distancia entre o domicilio e o 
centro 

J. MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 

41) Establecemento de quendas para o uso de comedor.  Determinación dos lugares 

ocupados polos comensais. Priorización do alumnado sobre o resto do persoal do 

centro. 

Non hai servizo de comedor 

42) Persoal colaborador. Previsión sobre o persoal colaborador, tendo en 

consideración que debe de ser o mesmo durante as  diferentes quendas. 

Non hai servizo de comedor 
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43) Persoal de cociña. Previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma. Non hai servizo de comedor. 

K. MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

44) Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... . 

Realizaranse  as previsións que sexan precisas noutros 

espazos do centro tales  como aulas especiais (tecnoloxía, 

música, debuxo, inglés,  laboratorios,...) ximnasios, pistas 

cubertas, salóns ou calquera outro  espazo de uso educativo. 

As previsións incluirán as normas de uso e  limpeza. 

Evitaranse os desprazamentos todo canto sexa posible e será o profesorado que mude de aula,  na 
medida do posible.   
No caso de utilización de aulas específicas, talleres de tecnoloxía, aulas de informática, música,  plástica, 
etc o alumnado deberá desplazarse de forma ordenada mantendo os sentidos de  circulación. Sempre que 
sexa posible estará acompañado polo docente da materia. Os materiais de uso común como ferramentas, 
baquetas, material de debuxo, ordenadores, etc  será desinfectado despois de cada uso. 
No caso das aulas de informática, o alumnado terá un sitio asignado ao longo do curso. 

45) Educación Física. Existirán determinacións específicas 

para a  materia de educación física. 

Delimitacion de espazos para facer actividade física individual no ximnasio. No caso da clase de  
educación física o uso da máscara será obrigatorio 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. 

46) Cambio de aula. Regularase o proceso de cambio de aula 
ou  a visita á aula especial ou espazos de uso educativo. 

O alumnado que cambia de aula debe agardar xunto a porta a que saia o alumnado que remata  
a súa clase nela. Han de esperar en ringleiras e separados entre si 1,5 metros 

47) Biblioteca. As persoas responsables da biblioteca  
establecerán unhas normas de uso acomodadas as xerais  
establecidas no protocolo. 

A biblioteca permanecerá aberta nos recreos para o préstamo e como espazo de estudo e lectura. 
Existe un protocolo de utilización elaborado polo grupo que dinamiza. 

48) Aseos. Poderanse asignar grupos de aseos a alumnado 

de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á 

realidade do centro. 

Ciclos formativos: taller respectivo.          FP Básica: 2º andar edificio A. 
Alumnado de ESO: 1º andar edificio B.   Alumnado de bacharelato: 2ºandar edificio B. 
Os aseos das plantas baixas terían carácter non exclusivo, de posible uso nos recreos. 

L. MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

49) Horarios e espazos. As determinacións sobre o horario do  

recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións dos 

mesmos, e  do uso e orde no recreo realizarase 

pormenorizadamente no plan con  asignación de espazos a 

grupos ou niveis e coas previsións propias  para os grupos 

estables de convivencia. 

O alumnado de ESO e Bacharelato disfrutará de dous recreos de 20 minutos nos que cada grupo  ten asignada unha 
zona determinada. 
● Zona central das pistas para 1º e 2º de ESO 
● Zona alta e rampla das pistas para 3º e de ESO 
● Parte dianteira do edificio B para 4º de ESO e 1º de Bacharelato 
● Parte dianteira dos edificios A e B para 2º de Bacharelato.   
En caso de chuvia, tamén está contemplada unha segunda opción, repartíndoos en seis zonas:   
● Zona de saída ás pistas para 1º de ESO 
● Corredor da zona de administración para 2º de ESO 
● Corredor diante da cafetería para 3º ESO 
● Entrada cuberta do edificio B para 4º de ESO 
● Patio cuberto do edificio A para 1º de Bacharelato 
● Entrada cuberta do edificio A para 2º de Bacharelato 
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 Por outra parte, o alumnado de CC FF e Formación Básica disporá dun único recreo de 40 m,  entre as 
10.55 e as 11.35, de maneira que non coincidirán cos seus compañeiros/as de ESO e  Bacharelato. O 
alumnado de FP básica ten zonas de recreo asignadas na parte dianteira do edificio  A e no patio cuberto, 
onde tamén poderá permanecer o alumnado de ciclos medios. 

Para evitar aglomeracións na cafetería, o alumnado de ESO e Bacharelato só poderán entrar nun  dos 
dous recreos e en diferentes franxas horarias. Ademais, o alumnado de ESO unicamente  poden utilizar a 
cafetería do edificio B. 

50) Profesorado de vixilancia. Nas determinacións figurarán 

os  criterios para a asignación do profesorado de vixilancia. 

Existirá un  cadro que defina os horarios dos grupos de 

convivencia estable. 

Haberá profesorado de garda de transporte e de garda de entrada.   
Nos recreos haberá profesorado de garda asignado a cada unha das zonas de recreo do 
edificio  de ESO e Bacharelato, e á do edificio de FP. 
Nas horas lectivas haberá tamén o profesorado de garda habitual. 
Á saída, cada grupo sairá acompañado do seu docente, polo que non é necesario 
profesorado  de garda específico. 

M. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 

51) Metodoloxía e uso de baños. Incluiranse previsións sobre a  

metodoloxía na aula, o uso de baños que estean situados na mesma.  

Tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso  

do material da aula. 

Non hai Infantil no centro 

52) Actividades e merenda. A maiores das previsións xerais sobre  

recreos existirá unha previsión especifica para os xogos e actividades  

a realizar no tempo de recreo. Incluirase unha previsión sobre o  

tempo de merenda. 

Non hai Infantil no centro 

N. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

53) Emprego do equipamento .Nas previsións de uso destes  

espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos elementos e  

ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as 

alumnos/as e  protocolizarase en función das diferentes 

ensinanzas os detalles de  utilización do equipamento e a 

necesidade dun recordatorio continuo  dos protocolos de 

prevención. 

O alumnado desinfectará as mans á entrada do taller. 
Despois de que desinfecten as mans, esperarán un tempo prudencial antes de empregar certos  
equipamentos, coma os de soldadura. 
O alumnado deberá lavar a roupa de taller como mínimo unha vez por semana. Se é posible, 
recoméndase asignar unha caixa de ferramentas a cada grupo (de 2-3 alumnos) que  será de uso 
exclusivo para eles. 
Para o caso da ferramenta ou maquinaria que sexa obrigado compartir, realizarase unha  desinfección 
despois de cada uso. 
Evitarase que concorra máis dun grupo nun mesmo taller.   
En caso de que haxa clase de xeito simultáneo en talleres que compartan vestiarios,  estableceranse 
quendas para o uso dos mesmos. Despois de cada uso, o alumnado colaborará  na desinfección do 
mesmo. 

   Nas aulas de informática desinfectarase o teclado e o rato con desinfectante en aerosol despois do seu 
uso; tamén se procederá á limpeza de mesas e cadeiras. 
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O. NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

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

 

55) Medidas e tarefas. Seguimento. Particulizaranse as tarefas e  medidas que o persoal 
docente e coidador debe de extremar en  relación co alumnado. As medidas serán obxecto de 
seguimento  continuo para a súa adaptación a cada circunstancia. 

 

P. PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

56) Medidas . Para as reunións de profesorado, uso da sala de  profesores e 

departamentos estableceranse as medidas que sexan  oportunas en función do 

número de persoas e aforos dispoñibles.  Existirán previsións para o uso de 

máquinas de vending ou cafeteiras. 

A sala de profesorado ten un aforo limitado a 16 persoas, conta con 
hidroxel e hai obrigatoriedade  de manter a distancia de seguridade. 
En canto a departamentos didácticos, non poderá haber máis de dúas 
persoas á vez e tamén  habera hidroxel e desinfectante. 
Todos os locais para reunións, sala de profesorado, departamentos, 
etc, manteranse  convenientemente ventilados. 

57) Órganos colexiados . O centro incluirá previsións para  acomodar ás situacións 

máis seguras a reunión dos órganos  colexiados do centro, mediante o uso de ser o 

caso de ferramentas de  comunicación a distancia. 

As reunións faranse preferentemente por vía telemática, especialmente 
as que teñan maior  número de asistentes. 
Cando o número de asistentes non supere o aforo permitido faranse 
presenciais 

Q. MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

58) Formación en educación en saúde. De conformidade coas  
previsións do plan de formación do profesorado e cos programas  
formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde,  
particularmente na prevención frote a COVID-19. No plan existirá unha 
previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co  
alumnado e unha previsión xeral do carácter transversal da prevención  
e hixiene fronte ao SARS-CoV-2. 

O equipo covid recibirá formación de tipo sanitario e de coordinación nesta pandemia nos 
primeiros  días de setembro, e despois tamén o recibirán os demais docentes 

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e a 
hixiene  fronte á covid-19. 

59) Difusión das medidas de prevención e protección . O Plan  regulará 
a difusión da información das medidas de prevención e a  distribución 
das medidas e comunicacións que realice a Consellería de  Sanidade e 
a de Educación. Así mesmo en colaboración co centro de  saúde de 
referencia incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre  a 
prevención e protección. Establecerase a información que será de  uso 
obrigado na web do centro. 

Nas titorías traballarase aspectos de prevención e protección, resaltando e insistindo na  
necesidade de cumprir as normas como un medio de protexernos todos os membros da 
sociedade,  e xerando hábitos de responsabilidade colectiva. 

60) Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas  
virtuais. O plan determinará o profesorado que, en función do seu  
coñecemento e experiencia, será o encargado de coordinar a  
implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas  
asesoras de Abalar ou Edixgal e coa UAC. O persoal docente 

Durante os primeiros días de clase, en setembro, os/as titores/as de cada un dos grupos,  facilitarán ao 
alumnado a inscrición na aula virtual así como que se matriculen en cada un dos  cursos dos que forman 
parte. Cando sexa posible usarase a aula de informática do centro para  estas tarefas. 

  Practicamente todo o profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar 
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designado colaborará cos compañeiros que teñan maior dificultade na  
implantación das aulas e divulgará as accións de formación que 
estean  dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos 
contidos  existentes. 

as aulas virtuais. O curso pasado tres profesoras do centro impartiron formación e axudaron  os/as 
compañeiros/as que tiveron maior dificultade e xuntos conseguiron unhas destrezas básicas  no uso das 
ferramentas de formación a distancia. Este ano haberá unha actividade de formación  de 15 horas que 
permitirá iniciarse e afondar no aproveitamento didáctico das aulas virtuais e  outras ferramentas 
institucionais e desenvolverase na propia aula virtual do centro.   
O coordinador do equipo TIC e os membros dese equipo serán os responsables do mantemento  da aula 
virtual. No mes de setembro, e antes de que comecen as clases, crearanse os cursos  dentro das aulas 
virtuais así como os usuarios para o alumnado e profesorado e informarase ao  profesorado dos seus 
usuarios e do modo de ensinar ao alumnado a inscribirse nos cursos. A aula  virtual, os cursos, e os 
usuarios (profesorado e alumnado) terán que estar funcionando ao finalizar  o mes de setembro. 

61) Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio 
de  curso”. O plan poderá conter aquelas previsións existentes 
no  documento de “instrucións de inicio de curso” aprobadas 
pola Dirección  Xeral que teñan relación coas medidas de 
adaptación ao contexto da  COVID-19 e que deban ser 
coñecidas polo conxunto da comunidade  educativa. 

O equipo directivo elaborará un Plan de Acollida que se publicará antes de comezo de curso 
para informar a toda a comunidade educativa sobre o inicio de curso. Este documento recollerá 
normas de organización e funcionamento relacionadas co covid, así como a información máis 
destacada  do plan de adaptación do protocolo covid-19 ao centro. 

62) 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 paxina web do centro e por 
aquelas canles que o centro considere  oportunas. 

Este plan de adecuación publícase na páxina web do centro e enviarase ás familias a través da  
aplicación Abalar mobil ou correo electrónico. 

 
 
Este Plan de adecuación é un documento aberto, suxeito a modificacións e melloras. Calquera suxestión por parte de pais, nais, alumnos ou persoal docente e non docente  
do centro, podedes trasladárnola ó enderezo electrónico do centro: 

ies.fene@edu.xunta.gal 
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