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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS 

1) Denominación do centro, enderezo e teléfonos. 

- IES FERNANDO BLANCO 

- Avenida de Blanco Fernando, 99, 15270 Cee 

- Tlf: 881880467 

- Email: ies.fernando.blanco@edu.xunta.gal  (temas educativos)  

- Email:ies.fernando.blanco.covid19@edu.xunta.gal (temas COVID ) 

2) Membros do equipo COVID. 

- Consuelo Trillo Lago (directora e coordinadora do equipo) - Tlf:  881880467 

-BibianaBértoa Cambón (xefa do departamento de Instalación e mantemento) 

- Guadalupe Díaz Blanco    (Xefa de departamento de Ciencias Naturais) 

3) Centro de Saúde de referencia. 

- Centro de saúde de Cee 

- Rúa da Independencia, 1 - 15270 Cee, A Coruña;  tlf: 981747098 

- Persoas de referencia :  A disposición do equipo COVID  

4) Determinación do espazo de illamento COVID e elementos de protección que inclúe. 

- Espazo de illamento: Parte posterior da Capela. 

- Conta con ventilación, xel hidroalcólico, panos desbotables e papeleira de pedal. 

mailto:ies.fernando.blanco@edu.xunta.gal
mailto:ies.fernando.blanco.covid19@edu.xunta.gal
https://www.google.com/search?q=centro+de+saude+cee&oq=centro+de+saude+cee&aqs=chrome..69i57.3600j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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5)Número de alumnos por nivel e etapa educativa. 

ETAPA NIVEL Nº ALUMNOS 

ESO 1º 26 

2º 26 

3º 15 

4º 15 

BACHARELATO 1º 71 

2º 72 

FORMACIÓN PROFESIONAL CB 1º 29 

2º 8 

CM 1º 62 

2º 34 

CS 1º 19 

2º 19 

EDUCACIÓN DE ADULTOS MÓD I 9 

MÓD II 23 

CUALE A2 20 

B1 16 

EBI  2 
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6) Cadro de persoal do centro educativo. 

 

PERSOAL DOCENTE 60 

PERSOAL ADMINISTRATIVO 2 

CONSERXES 3 

PERSOAL DE LIMPEZA 4 

 

7)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. 

- As incidencias e ausencias serán comunicadas, á maior brevidade posible, por calquera 

destas canles: 

- Teléfono (881880467) 

- Correo electrónico (ies.fernando.blanco.covid19@edu.xunta.gal) 

8) Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado. 

As ausencias do persoal docente, non docente e do alumnado serán rexistradas a través 

do XADE diariamente.  

9) Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e educativas. 

Preferentemente, a través da canle informática específica habilitada pola Consellería de 

Educación.A canle que se implante será utilizada polo centro educativo para notificar os casos 

ou para a identificación os contactos próximos, coas debidas garantías de protección de datos. 

A información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria 

Estes datos están a disposición do equipo COVID do IES Fernando Blanco . 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

10) 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. 

 Excepto os espazos que figuran no seguinte apartado (11), as aulas contan cunha 

distancia mínima de 1.2 m entre os centros do respaldo das cadeiras do alumnado. 

 

ESBOZO DE AULA XENÉRICA DE 58M2 

 

11) Identificaciónde espazos ou salas para asignar a grupos cando o tamaño da aula non 

permita as distancias mínimas. 

 As aulas 201, 202 e Informática Administrativo (utilizadas polos ciclos de Administrativo) 

dispoñen de ordenadores (entre 20 e 25 equipos) separados por mamparas, por non ser posible 
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manter a distancia mínima de 1,20 metros entre o alumnado se acollemos o máximo de 

vacantes ofertadas.  

 

Así mesmo, na aula de Informática do Bacharelato (aula 101), que non será aula base 

senón en momentos puntuais, utilizada fundamentalmente para impartir a materia TIC, 

usaremos mamparas de separación para aproveitar ó máximo os recursos. 

Da mesma maneira, na aula 403, empregada como aula de Ciclo Básico, dispón de 

mamparas de separación para poder acoller aos 22 alumnos que non poderían manter entre 

eles a distancia mínima de 1,20 metros. 

Nesas aulas, como en todo o centro, será obrigatorio o uso de máscara. 

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

orientación ou aulas especiais do centro. Modelo de cuestionario de avaliación de 

medidas(anexo IV). 

- Medidas de carácter xeral 

Referimos neste apartado medidas, xa adoptadas polo centro, relativas a protección e 

hixiene do persoal que forma parte do Departamento de Orientación (despacho de orientación 

e aula de PT): dispensadores dexel, mamparas de protección, uso de mascaras individuais, 

espazos sinalados para manter a distancia coas persoas e alumnado que é atendido nas 

estancias sinaladas. 

 

- Medidas Organizativas 

Na atención individualizada por parte da orientadora a alumnado, familias, profesorado, 

procederase a dar as citas previas que  sexan necesarias, procurando que non coincidan mais 

de dúas persoas no Departamento, adoptando as medidas hixiénicas e de distanciamento 

establecidas no protocolo. 
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No caso de realizar avaliacións psicopedagóxicas do alumnado, só se atenderán a nivel 

individual. 

Os asesoramentos individualizados relativos á orientación académico-profesional, serán 

tamén con 2-3 alumnos. 

En canto á labor da Profesora de Pedagoxía terapéutica as medidas son as seguintes: 

Cando a profesora especialista en pedagoxía terapéutica (P.T.) preste atención 

individualizada dentro das aulas ordinarias levará  máscara  e unha pantalla protectora, 

ademais de contar con xel hidroalcólico e panos desbotables para o seu uso tras a manipulación 

de materias educativos. 

Cando a atención teña lugar na aula de P.T., en dita aula só poderá haber como máximo 3 

alumnos/as separados aunha distancia de1,20 metros. A profesora contará igualmente coa súa 

máscara e, se fora preciso o acercamento ao alumno/a, empregará tamén a pantalla. 

 - Medidas pedagóxicas 

Relativo ao labor educativo da profesora de Pedagoxía Terapéutica indicamos o 

seguinte: 

Educación presencial: en principio, sempre que sexa posible e dependendo das características e 

necesidades do alumnado, o apoio terá lugar dentro da aula ordinaria, aportando unha 

atención directa e personalizada ao alumnado nos contidos que se estean a traballar en cada 

momento. 

O persoal que preste atención a este alumnado empregará pantallas/viseiras no caso de que o 

alumnado non poida facer uso dasmáscaras e a súa atención requira no respectar a distancia de 

seguridade. 

O resto das sesións terán lugar dentro da aula de P.T., en grupos de 2 ou 3 alumnos/as como 

máximo, seguindo as medidas de separación de 1,20 metros entre cadeira e cadeira. 

Educación semipresencial: As sesións que se desenvolvan no centro educativo seguirán a 

mesma liña que as anteriormente explicadas 
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Nas sesión a distancia a P.T. traballará co alumnado utilizando a aula virtual para presentar 

material adaptado tanto teórico como práctico e para a posterior recepción das tarefas. 

Empregarase a videoconferencia e, no seu defecto, a chamada telefónica, para a explicación 

individualizada dos contidos e exercicios, así como para a axuda e guía na realización dos 

mesmos. 

Educación a distancia: na educación a distancia seguiranse as mesmas medidas que as 

establecidas na semipresencial nas sesións a distancia. 

Esta atención levarase a cabo con un horario flexible, dependendo das necesidades de cada 

alumno/a  e da súa  dispoñibilidade horaria 

Evidentemente, tanto na educación semipresencial como na educación a distancia, a P.T. 

seguirá en contacto diario co profesorado especialista das materias tanto a través de chamadas 

telefónicas como de videoconferencias. 

No relativo ao labor da orientadora indicar o seguinte: 

O labor de atención á Comunidade Educativa de forma presencial realizarase coas  pautas, e 

medidas  tendo como referencia o protocolo COVID concretado no Plan COVID do propio 

centro. 

Empregarase, ademais, a aula virtual, desde onde os titores e titoras terán á súa disposición o 

material necesario para desenvolver o labor da titoría en aula presencial co alumnado, 

impresos  e documentos varios de utilidade que sexan precisos relativos ao labor titorial. 

Aquel alumnado que a orientadora considere (bacharelato, ciclos formativos, 4º de ESO), estará 

matriculado na aula virtual, desde o DO, para poder manter un contacto online, para traballar 

sobre todo, a orientación profesional, ofrecendo os recursos necesarios. 

Empregarase tamén, dentro da aula virtual, a páxina web do departamento de orientación, 

podendo ser de referencia para a Comunidade Educativa. 

No caso de que o labor profesional teña que ser online, empregarase de xeito continuado a 

aula virtual, páxina web do Departamento de Orientación, e outras canles que sexan de 
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utilidade para exercer a orientación profesional, e académica,  asesoramentos …, tales como o 

correo electrónico. 

- Modelo de cuestionario de avaliación de medidas (Anexo IV do Plan) (Anexo XV do 

Protocolo da conselleriía de Educación) 

13) Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias. 

 Con carácter xeral, e salvo razón xustificadas ou relacionadas con procesos 

administrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a 

entrada dos proxenitores no centro educativo. 

Nas reunións de titoría e nas comunicacións para dar información académica ás familias, 

priorizarase a comunicaciónpor correo electrónico, por teléfono ou videoconferencia, previa 

cita na hora de Titoría. 

As titorías presenciais, de ter que ser, serán en horario de 30 minutos só para que non 

coincidan coa entrada e saída nas clases  

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. 

As titorías presenciais, de se realizaren, faranse na sala habitual de titorías. De non 

poder ser, buscarase aquel espazo onde se poida manter esa reunión con todas as garantías. 

14) Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro. 

 De ser posible, as canles preferentes de comunicación serán o correo electrónico e o 

teléfono. 

Coas familias empregarase como medio de comunicación xeral a páxina web do centro e outros 

sistemas(abalar Móbil) cando proceda. 
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15) Uso da máscara no centro. 

 Usarase  sempre a máscara no centro: nos corredores, entre clase e clase, nos cambios 

de aula, nos recreos, nas entradas e saídas, no ascensor, nas reunións do profesorado, nas 

aulas,  etc. 

O profesorado, deberá manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das 

medidas de protección. 

Toda aquela persoa que estea exenta de uso de máscara por motivos recoñecidos 

deberá usar outro sistema que garanta a súa protección individual así como a das outras 

persoas, como pode ser o uso de pantallas. 

Ademais, o alumnado deberá traer unha segunda máscara de recambio e unha funda para 

gardala. 

16) Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa. 

 Este Plan de adaptación á situación COVID-19 estará a disposición das autoridades 

sanitarias e educativas. Poderá ser consultado por calquera membro da comunicade educativa 

na web do centro. 

 As súas principais medidas de protección e organización serán tamén difundidas: 

 - En reunións iniciais co alumnado e profesorado. 

 - Por medio do correo electrónico en comunicacións ao profesorado e alumnado. 

 - A través da diferente carteleira informativa. 

 - Nas diferentes actividades que sobre este asunto se realicen durante o curso. 

 

MEDIDAS DE LIMPEZA 

Este protocolo de limpeza será obrigatorio para todo o persoal de limpeza. 
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17) Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito 

frecuente. 

 -Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en 

función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos 2 veces ao 

día. 

          -  Haberá sempre unha persoa do persoal de limpeza polas mañás, que rotará dentro do 

equipo. O Resto do persoal estará realizando o seu traballo polas tardes. 

 - Nos baños existirá un documento de control asinado na súa hora de limpeza. 

 - Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis 

frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, e  

outros elementos de similares características así como de billas elementos das cisternas e 

outros dos aseos. 

 - Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de 

superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos 2 veces ao día. En todo caso 

nos aseos existirá material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente.  

Haberá sempre xabón en todos os aseos  

 - As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas do persoal 

docente, non docente e alumnado, tales como áreas de descanso, vestiarios, taquillas, aseos. 

 - Do mesmo xeito, realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo 

compartidos, en cada cambio de quenda, e ao finalizar a xornada, deixando que actúe o 

produto de limpeza, con especial atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de 

manipulación, sobre todo naqueles utilizados por máis dun usuario quen realizará ao finalizar o 

uso individual a limpeza dos elementos utilizados. Cada usuario ao terminar de utilizar un 

ordenador de uso compartido, limpará a superficie do teclado, do rato e da pantalla con xel 

desinfectante. Haberá produto desinfectante que o profesor ou persoa responsable deberá 

pulverizar e cada usuario pasar un pano desbotable a continuación. 
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 - Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recen preparada ou 

calquera dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio 

de Sanidade. No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 

 - Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados 

desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

 - Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais 

recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 

 - Ventilar cando menos 15 minutos ao inicio e remate da xornada (mañá e tarde), 

durante a totalidade dos recreos, cando menos 5 minutos entre clase e clase e de 2 a 5 minutos 

cada 15 a 20 minutos durante a duración destas. 

- As portas da clase deberán permanecer sempre abertas,coas ventás abertas para favorecer a 

circulación de aire e, especialmente se as ventás se atopan pechadas. As ventás  dos corredores 

deberán permanecer abertas para facilitar a ventilación.  

- Existen medidores de CO2 a disposición do profesorado para verificar que a ventilación é a 

axeitada: os niveis óptimos de ventilación están entre os 420 e 800 ppm, non debendo 

superarse nunca os 1000 ppm. 

- Hai selladores de paraugas a disposición de profesores e alumnos. E tamén se instalaron 

dispensadores automáticos de xel hidroalcólico nas principais entradas para maior comodidade 

e para minimizar o contacto de usuarios do centrocoas mesmas superficies. 

 -Haberá un control de checklist de control de ventilación. O profesorado deberá facelo 

entre clase e clase e sempre que entre na aula. 

 -Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas 

abertas o maior tempo posible. 

 - Débese aumentar a subministración de aire fresco. 
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 - 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 ousala. 

18) Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza. 

O persoal de limpeza disporá de luvas, máscaras, xeleshidroalcólicos, desinfectantes, 

ademais da roupa e complementos de traballo empregado habitualmente como batas, 

pantalóns e calzado. 

19) Cadro de control de limpeza dos aseos. 

Utilizarase o modeloANEXO I: Cadro control limpeza aseos 

20) Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas. 

Utilizarase o modeloANEXO II: Checklist ventilación 

21) Determinación dos espazos para a xestión de residuos. 

  - Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de 

mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” serán refugados en papeleiras con 

bolsa protexidas con tapa e accionados por pedal. 

 - Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex) debe depositarse na 

fracción resto. 

 - Haberá unha papeleira con tapa e accionada a pedal no espazo de illamento COVID. 

 -No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres 

se atope no centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou 

outros produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha 

segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto. 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. 
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MATERIAL DE PROTECCIÓN 

22) Rexistro e inventario do material do que dispón o centro. 

O secretario do centro levará, de xeito separado das restantes subministracións, e en 

colaboración co equipo COVID, un control, rexistro e inventario actualizado de todos os 

produtos/materiais que se compren por mor da COVID-19, co obxecto de coñecer con detalle 

os sobre custos derivados das medidas de prevención e hixiene aplicadas, e vixiar o consumo 

axeitado dos mesmos.  

23) Determinación do sistema de compras do material de protección. 

 As necesidades de compra de produtos/materiais de limpeza, protección, hixiene e 

desinfección por mor da COVID-19, serán xestionadas directamente polo secretario do centro e 

actuarase segundo o seguinte protocolo: 

1º O equipo COVID, xunto co secretario, estudará a necesidade de dispoñer de 

determinados produtos/materiais de protección. Asemade, os membros do persoal de limpeza 

informarán regularmente ó secretario, sobre o consumo que se fai dos produtos/materiais de 

limpeza, hixiene e desinfección aprovisionados e distribuídos polos diversos espazos do centro. 

2º Con antelación suficiente, á vista das necesidades non cubertas, dos consumos, e 

segundo as existencias que haxa de cada produto en particular, o secretario, en coordinación co 

equipo COVID, cursará os pedidos correspondentes para poder dispoñer dos mesmos antes de 

esgotalos, e informará ao persoal de limpeza. 

3º Cando chegue a compra ó centro, o responsable da mesma deberá comprobala 

debidamente, incluído o albarán se é o caso. Se o secretario non estivera dispoñible nese 

momento será comprobada, polo persoal de limpeza, por algún membro do equipo COVID, ou 

persoa en quen se delegue, informando finalmente ao secretario para que a valide. 
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4º Unha vez validada a mercancía e á vista da factura, o secretario cubrirá o documento 

de mandamento de pago correspondente, co visto e bo da directora, para proceder ao pago da 

mesma.  

5º En caso de ser necesario efectuar un pago anticipado á recepción da mercancía a 

determinado provedor, seguiranse os pasos indicados nos puntos 1, 2 e 3 anteriores (ademais, 

deberá cubrirse no punto 2, o documento de mandamento de pago correspondente para 

efectuar o pago anticipado). 

24) Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición. 

Correspóndelle ao equipo COVID, xunto coa secretaría, organizar a distribución de 

material, levar a súa contabilización e inventario separado e certificar os consumos e gastos 

producidos. 

Os produtos comprados quedarán depositados nun espazo do centro, e o control de 

existencias levarase a cabo por medio dun rexistro, empregando para iso unha folla de cálculo, 

no que se anotarán as entradas e saídas de produtos/materiais. As entradas quedarán 

rexistradas, tendo como soporte documental os albaráns e facturas correspondentes, e para as 

saídas cubrirase un documento/certificado no que figure o produto/material, a cantidade e o 

destino das mesmas, que irá asinado polo secretario co visto e bo dos membros do  equipo 

COVID. 

XESTIÓN DOS GROMOS 

25) A determinación das medidas pode ser referida a xenérica do protocolo das consellerías, 

unha propia do centro ou unha remisión ao Plan de continxencia. 

- Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por 

diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con 
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algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco aquelas persoas en 

espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

- Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a 

desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo as medidas de 

prevención e control levaranse a cabo por parte do SERGAS. Seguirase de inmediato este Plan 

de continxencia:  

 Levarase ao espazo de illamento COVID  (zona posterior da capela e sempre polo 

exterior)     

 Abrirá un conserxe por dentro a capela e o/a profesor/a de garda acompañará ó 

alumno polo exterior, para acceder á capela dende fóra. 

 Proporcionarase  unha nova máscara cirúrxica, tanto á persoa que presenta 

síntomas como á persoa que quede ao seu coidado). 

 No caso do alumnado, contactarase coa familia.  

 A familia ou o alumno se é maior de idade chamará ao seu centro  de saúde de 

Atención Primaria de referencia, segundo onde viva  ou ao teléfono de 

referencia do SERGAS, se procede, e seguiranse as súas instrucións.  

 En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria 

chamarase dende o centro ao 061 

 O profesor de garda informará de inmediato ó equipo COVID. 

 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. Informará 

de inmediato ó equipo COVID. 

 No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no 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 teñen a consideración de 

contactos estreitos, compañeiros-asafectados-as e do seu profesorado, así como 
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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. 

 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 diagnosticado  da COVID 19 seguíranse as 

recomendacións da Autoridade Sanitaria , sendo posible que no centro teña que 

estar illada unha parte dun centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo 

o funcionamento do resto da forma habitual en función do número de contactos 

identificados en cada abrocho. 

26) Persoas que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e 

educativa. 

 A coordinadora do equipo COVID é a 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 e o SERGAS. 

De non poder facelo, será substituída por outra das persoas membros do equipo COVID. 

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

27) 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 deberá dirixir a súa solicitude á 

dirección do centro.(Anexo III do plan de adaptación) (Anexo XII do protocolo da Consellería) 

 - Canle de comunicación coa Xefatura Territorial 
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Correo electrónico e teléfono. 

 - Canle de solicitudes de persoal substituto 

Correo electrónico e aplicación Persoal Centros 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

28) Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o 

caso. Regulación da entrada de acompañantes do alumnado. 

Establecemos aquí horarios e aulas ás que se acceden ás primeiras horas de mañá e de tarde.  

- O alumnado de CICLOS Mantemento e Electricidade  entrarán ás 8:30 e sairán ás 

14:00. Irán polo acceso lateral dereito dos xardíns cara a zona de talleres. 

- O alumnado do Ciclo de Automociónentrará ás 8:30polo acceso lateral esquerdo do 

xardín. Suben polas escaleiras correspondentes   e accederán ao mesmo polo portalón do taller  

se teñen aí as clases  . Se van ás aulas 400 subirán polas escaleiras. Sairán ás 14:00 polo mesmo 

lugar que entraron. 

- O alumnado de Administrativo, ciclos medio e superior, entrarán ás 8:40  e sairán ás 

14:10. Acceden pola porta principal, soben polas escaleiras centrais ata as súas aulas. No 

segundo tramo das escaleiras, dende o descanso ata a primeira planta, seguirán a dirección das  

frechas  

- O alumnado da ESO entrará ás 8:30 e sairá ás 13:50. Na quenda dos luns pola tarde 

sairán ás 17:30. 

. Para a aula Biblioteca accederase pola entrada principal. 

. Para a aula  105 accederán pola porta lateral dereita do edificio principal  (taquillas).  

. Para dirixirse ás aulas 402 e Música  accederán polo lateral dereito dos xardíns ata o edificio 

que corresponde ( o de  Automoción ) 
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. Para dirixirse á 204 entrarán pola porta principal, escaleiras principais e seguirán o sentido da 

frecha no primeiro tramo.  

. Para dirixirse á aula 101 entrarán pola porta principal do edificio. 

. Para acceder o ximnasio e Tecnoloxía irán pola parte dereita do xardín . 

- O alumnado de Bacharelato entrará ás 8:30 e sairán ás 14:00.  

. Para as aulas  102, 103 e 104 accederase pola porta lateral dereita do edificio principal  

(taquillas) 

.  Para acceder ó Laboratorio de Física entrarán  pola porta principal, subindo polas escaleiras 

centrais. Dende o descanso ata a primeira planta seguirán a dirección das frechas . 

.  Para acceder ó Laboratorio  de Ciencias farán o mesmo recorrido que para o laboratorio de 

física pero Continuarán subindo á segunda planta  polas escaleiras fronte á dirección. 

. Para acceder ás aulas 301 e  302 , entrarán pola porta principal e subirán polas escaleiras.  No 

segundo tramo das escaleiras, seguirán a dirección das frechas e subirán á seguinte planta polas 

escaleiras fronte a aula 204. 

. Para acceder á aula de Plástica entrarán pola parte lateral dereita do edificio principal ( zona 

taquillas) . 

. Para acceder ó Salón de Actos entrarán pola entrada principal e irán directamente  

- O alumnado de FP Básica entrará ás 8:30 e sairá ás 14:00 horas 

Para dirixirse ás aulas 401 e 403  ou ó Taller de Automoción irán  polo acceso lateral esquerdo 

do xardín. Accederán ao taller polo portalón do mesmo se teñen aí as clases . Se van ás aulas 

400 subirán polas escaleiras. Sairán ás 14:00 polo mesmo lugar que entraron. 

Para dirixirse  ás aulas FP Básica Electricidade e Aula Electricidade 4  accederán polo lateral 

dereito dos xardíns , subirán as escaleiras que levan ó edificio de Mantemento e Electricidade e 

bordearano polo lado esquerdo ata ver a entrada directa a esas aulas. 
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 Aviso por cuestións do transporte:  
- O alumnado, que non sexa da ESO (estesxasaen 10min como indica arriba) e que 

usa a liña de transporte de Corcubiónsairáás 13:55h naquenda de mañá e ás 
17:35h naquenda de tarde, para que poidanchegar antes da saída do bus. 

- Todo o alumnado que precise saír antes para collerliñas do IES Agra de  Raícesou 
autobuses de liña , deberán solicitar permiso áXefatura de estudos , que dará 
traslado ó profesorado desas horas . Este alumnado sairá 10 min antes da saída 
oficial, 13:50 e 17:30h. 

 
- O alumnado CUALE terá clase en horario de tarde na aula 104 . 

Accederá á mesma pola entrada  principal  

- O alumnado de EPA entrará ás 18.30 e sairá ás 22:30 horas  

Usarán as aulas 102 e 103 ás que accederán pola entrada lateral dereita  

do edificio . (zona taquillas) 

- O alumnado de EOI ocupará as aulas que se designen por parte da dirección do centro 

e tralo establecemento de grupos e horarios por parte da xefatura de estudos da propia EOI . 

-O profesorado  entrará e sairá a primeira e últimas horas pola entrada lateral de titorías 

para deixar espazo na entrada principal do edificio  e no resto das horas  pola porta principal. 

Utilizará preferentemente  as  escaleiras do salón de actos para acceder á primeira e /o 

segunda planta para subida e baixada. 

No resto dos edificios accederá e sairá pola entrada principal cando teña saído o 

alumnado. 

-Con carácter xeral, e salvo razón xustificadas ou relacionadas con procesos 

administrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a 

entrada dos proxenitores no centro educativo. 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. 

- As aulas estarán abertas para que o alumnado non se agrupe nos corredores e vaian 

entrando segundo cheguen. 
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- Pola tarde entrarán e sairán polos accesos asignados. O horario será o habitual, 

excepto para os ciclos de administrativo, que entrarán ás 16:10.A súa hora de saída será ás 

18:40 horas. 

- As entradas e saídas serán ordenadas e continuas, mantendo sempre a distancia de 

seguridade. O profesorado de garda velará para que o fluxo de entrada e saída sexa o 

adecuado. 

- Haberá frechas indicando o sentido dos fluxos. 

- Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións nos patios ou 

que xogue nos mesmos, polo que se regularán as saídas directamente ao exterior do recinto. 

- O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída velará porque 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 

29) Determinación das portas de entrada e saída, das circulacións no centro educativo, uso de 

elevadores, núcleos de escaleiras, etc. 

- As portas de entrada e saída, así como os núcleos de escaleiras utilizados, quedan 

reflectidos no apartado anterior. 

- Nos corredores e escaleiras, estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes en 

ambas marxes do corredor de forma que indiquen a circulación pola dereita de forma individual 

respectando a distancia de seguridade. Estas circunstancias serán convenientemente 

sinalizadas mediante carteleira ou dispositivos visuais tanto no chan como nas escaleiras. 

- O uso do elevador quedará limitado as persoas que o precisen por motivos de 

mobilidade e deberán usar sempre a máscara. A menos que sexa imprescindible, só poderá ir 

unha persoa ó mesmo tempo e procurará non tocar nada excepto o botón para subir ou baixar 

(co reverso da man ). 
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- As circulacións polo centro serán ordenadas,  mantendo sempre a distancia de 

seguridade e circulando en todo momento  polo lado dereito. 

30) Carteleira e sinaléctica no centro. 

- Asignaranse espazos preferentes no centro á información, carteleira e sinaléctica 

referente ás medidas de prevención. 

- Eliminarase calquera outra información non imprescindible das paredes dos corredores 

e aulas. 

- Colocaranse carteis en tamaño grande en aulas, corredores, portas, aseos, etc. 

lembrando as medidas de prevención, hixiene e organización do centro. 

- Haberá sinais de sentido da circulación e accesos en chans, escaleiras e outros lugares 

necesarios. 

31) Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado. 

- O profesorado de garda de transporte velará para que as entradas e saídas do 

alumnado transportado se efectúen adecuadamente, en filas, mantendo sempre a distancia de 

seguridade e usando a máscara. 

32) Asignacións do profesorado encargado da vixilancia. 

-O profesorado de garda, durante as entradas e saídas, controlará a circulación do 

alumnado, coidando sempre que se respecten as distancias de seguridade, o uso das máscaras 

e os accesos correctos de cada grupo á súa aula. 

- O profesorado de garda evitará a formación de agrupacións de alumnado no recinto, 

así como  as agrupacións na vía pública fóra do recinto escolar. 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 
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33) Previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou 

posteriores ao servizo de comedor. Deberán ser coordinadas co organizador do servizo. 

-Consideracións xerais sobre actividades complementarias e extraescolares no centro 

educativo: 

1. Deben manterse os grupos de convivencia estable ougardarse as distancias de seguridade 

previstas nos protocolos con carácter xeral.  

2. Cómpre priorizar as actividades no exterior pero evitando igualmente aglomeracións.  

3. Deberase levar rexistro das persoas que participan nestas actividades, así como o lugar que 

ocupan, non podendo cambiar de compañeiros/as para limitar as interaccións e facilitar a 

localización de posibles contactos estreitos.  

4. É preciso extremar as medidas de hixiene e ventilación antes, durante e despois da 

actividade. 

5. Cando a actividade implique saída do centro e visita a algún lugar deberá coñecerse con 

antelación o protocolo COVID da instalación e deberá ser asumida e explicada ao alumnado.  

6. O número de profesorado acompañante debe ser tal que permita garantir as medidas de 

seguridade sanitarias nas visitas e saídas do centro educativo. Pódese tomar como referencia o 

establecido nas NOFCO e axustalo á situación da actividade para garantir a seguridade sanitaria. 

7. Cando a actividade implique uso de transporte deberán extremarse as medidas de hixiene, 

por suposto será obrigatorio o uso de máscara e anotarase o lugar que ocupa o alumnado que 

será fixo nos dous sentidos do traxecto. 

 8. Cando as actividades supoñan a entrada no centro de persoalalleo este deberá coñecer 

previamente e asumir nasúatotalidade o protocolo COVID e o Plan de adaptación do centro e 

asinar o compromiso de realizar a enquisa de autoavaliación antes da actividade. En ningún 

caso acudirá se teñen síntomas de igual xeito que o persoal do centro. Tanto si se trata de 

actividades esporádicas como regulares o Equipo Covid estará informado en todo momento así 

como profesorado afectado e o PND que deba atendelo e levaraserexistro da súapresenza e 

interaccións.  
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9. Estas persoasalleas extremarán a hixiene á entrada e saída do centro, gardarán o uso de 

máscara e distancia de seguridade.  

10. As persoas que accedan a centros de xeito regular en virtude de convenios, tales como 

persoal da ONCE ououtras entidades que apoien o proceso de ensinoaprendizaxena atención 

ádiversidade, deberán asinar a declaración responsable que asina o alumnado, coñecer e 

asumir o protocolo do centro e extremar as precauciónsnassúasinteracciónsco resto da 

comunidade educativa.  

11. No caso de acceso ao centro de persoasalleasaopersoal deberán estar sempre 

acompañadas de persoal do centro.  

12. Posto que en diversas actividades educativo-culturais colaboran concellos, por exemplo, en 

visitas guiadas (museos, etc.) ou en actividades deportivas, o centro educativo trasladará 

aoconcello de referencia este protocolo a efectos de coñecemento e coordinación das medidas 

preventivas.  

13. Os responsables de verificar todo o procedemento serán os membros do Equipo Covid.  

14. Os eventos e celebracións que terán lugar nos centros educativos realizaransesempre que 

se poda aoi aire libre e acorde ásmesmascondicións que os seus homólogos no ámbito 

comunitario. 

-Consideraciónsxerais sobre actividades complementarias e extraescolares organizadas 

por ANPAS, concellos, etc no centro educativo: 

De darse o caso da organización deste tipo de actividades no centro,aplicarase a 

normativa establecida no protocolo de adaptación ao contexto da covid nos centros de ensino 

non universitario de Galicia no curso 2021-22 (versión 06/07/2021). 

-As actividades complementarias como as establecidas no Contrato-Programa faranse 

de modo organizado primando as medidas sanitarias . 

34) Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar. 

As reunións do Consello Escolar realizaranse preferentemente, de xeito telemático. 
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Seguindo o indicado no Protocolo COVID: "nas sesións que se celebren a distancia deben 

garantirse a identidade dos membros que participen, o contido das súas manifestacións e o 

sentido do seu voto. A estes efectos considérase validamente emitido o voto formalizado na 

propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico. 

Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos 

perentorios, as convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de 

medios electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, a documentación da mesma e 

un documento no que se poida formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das 

votacións." 

35) Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias. 

Na realización de reunións de titorías e nas comunicacións por outros motivos coas 

familias priorizarase a comunicación mediante videconferencia, correo electrónico ou teléfono.  

Se non fose isto posible por imposibilidade dos proxenitores ou a xuízo do titor/a ou da 

dirección do centro  sexa preciso a titoría presencial , realizarase ésta coas debidas medidas de 

protección.Neste caso, a reunión presencial levaranse a cabo na sala de titorías, onde se 

garantirá a distancia de seguridade e será obrigatorio o emprego de máscara e a 

dispoñibilidade de produtos de limpeza. Nestas reunións presenciais, de terse que producir, 

evitarase a coincidencia horaria coas entradas e saídas das clases ou o recreo.  

Como mecanismo de comunicación xeral coas familias utilizarase a páxina web do centro e 

outros sistemas (abalar Móbil) cando proceda. 

36) Normas para a realización de eventos. 

Evitaranse os actos, eventos e celebracións con grande afluencia de persoas. Naqueles 

que se realicen, cumpriranse estritamente as medidas de prevención, distanciamento e aforos.  
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MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

37) Establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, 

establecemento dun espazo de espera para o alumnado transportado. 

O profesorado de garda de transporte vixiará que o alumnado transportado, tanto nas 

entradas como nas saídas, circule en fila e mantendo as distancias de seguridade durante todo 

o traxecto. 

O alumnado entrará directamente para a aula que lle corresponda no seu horario . 

 

 Importante:  
- O alumnado  de bacharelatoque usa a liña de transporte de Corcubiónsairáás 

13:55h naquenda de mañá e ás 17:35h naquenda de tarde, para que 
poidanchegar antes da saída do bus. O alumnado da ESO sairáás 13:50. 

 
- Todo o alumnado que precise saír antes para collerliñas do IES Agra de  Raícesou 
autobuses de liña , deberán solicitar permiso áXefatura de estudos , que dará 
traslado ó profesorado desas horas .De ter concedido este permiso, este alumnado 
sairá con 10 minutos de antelación sobre o horario normal. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

38) Previsións noutros espazos do centro tales como aulas especiais (tecnoloxía, música, 

debuxo, idiomas, laboratorios, ...) ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera outro espazo 

de uso educativo. As previsións incluirán as normas de uso e limpeza. 

Ao inicio das actividades nestas aulas, o alumnado deberá ser informado sobre as 

medidas e recomendacións a seguir e dotarase a estes espazos de carteis informativos.  

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 
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39) Determinacións específicas para a materia de educación física. 

1. PROGRAMACIÓN: 

a. Durante o primeiro trimestre, traballaranse contidos tendo en conta aqueles 

factores que poidan  diminuír  o risco de contaxio: espazos o aire libre, e 

actividades sen material. 

2. DISTANCIAS: 

a. Fomentaranse   actividades sen contacto físico e nas  que se poda manter o 

distanciamento físico de, polo  menos, 1.2 metros. 

b. Evitaranse as actividades nas que non se poida respectar o distanciamento e que 

pola súa natureza (por exemplo, altas intensidades) non sexa posible ou 

recomendable o uso de máscara. 

c. Adaptaranse as regras dos xogos e deportes colectivos de xeito que controlen 

mellor o acercamento físico. 

d. Cando a actividade se realice a maior velocidades a distancia interpersoal será 

aumentada a un mínimo de 5 metros. 

3. ESPAZOS: 

a. Utilizaremos de maneira prioritaria espazos fora e dentro do centro o aire libre 

(patios, zonas verdes, instalacións públicas e parques próximos) fronte os 

pechados (salas polivalentes, ximnasios e pavillóns) sempre  que a climatoloxía o  

permita. 

4. MATERIAIS: 

a. Evitaremos actividades nas que se toquen superficies. 

b. Utilizarase sobre todo  material mais sinxelo de desinfectar. 

c. Evitarase en todo o posible compartir material. 

5. GRUPOS: 

a. No caso de actividades grupais, se fora posible, o alumnado será organizado  en 

subgrupos estables en función das súas relacións sociais fóra da aula, para 

facilitar o labor dos rastreadores no caso de contaxio. 
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40) Proceso de cambio de aula ou a visita á aula especial ou espazos de uso educativo. 

Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de 

clase. No caso de ter que trasladarse a outra aula, a saída será ordenada e continua, de un en 

un, deixando a distancia de seguridade. Esperarán en liña a que saian os da outra aula, e coa  

máscara  

 Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo 

anterior antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións 

de alumnado durante a espera, o/a profesor/a ventilará  a aula e o grupo entrante hixienizará 

pupitres ou mesas e cadeiras. 

41) Normas de uso da biblioteca acomodadas as xerais establecidas no protocolo. 

- O espazo da Biblioteca vai estar sinalizado de xeito apropiado  para o seu uso como 

aula (cando sexa requerida polo profesorado), lugar de reunión dos integrantes do club de 

lectura, para a realización de determinadas actividades (como a celebración do Samaín) e como 

centro de préstamo e devolución de fondos: especialmente as sendas de entrada e saída, a 

zona para deixar os fondos a devolver, o espazo para pedir e recoller os fondos en préstamo, os 

postos de lectura e traballo e os lugares para revisar os fondos dispoñibles. 

 

- A biblioteca vai estar provista de dispensadores de xel hidroalcólico, xel desinfectante 

e papel de limpeza para s labores de desinfección pertinentes. Haberá cartelería informativa ao 

repecto. 

Este espazo estará convenientemente ventilado, respectando as indicacións xerais de 

ventilación cruzada e empregarase un medidor de CO2 para verificar a calidade da renovación 

do aire cando o número de usuarios se acerque ao aforo acordado. 

 - Os labores de desinfección serán levadas a cabo: 

  * Polo profesorado e alumnado que fagan uso da biblioteca como aula didáctica 

ou lugar de reunión, tal como vén recollido no Plan do centro. 
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  * Polo persoal de Biblioteca tras os períodos de préstamo e devolución de 

fondos. 

  * Polo persoal de limpeza, tal como vén recollido no Plan do centro. 

- A atención, préstamo e devolución de libros e outros fondos será levada a cabo 

exclusivamente polos membros do equipo de Biblioteca. 

Establécense os horarios de recreo para préstamo e devolución de libros e outros fondos:

 11.00 – 11.30 : Alumnado da ESO e Bacharelato. 

  11.50 – 12.20: Alumnado de Ciclos Formativos. 

En horario de tarde para o alumnado da EPA/ESA, na entrada ou saída das 

sesións, segundo sexa a dispoñibilidade do profesorado, e durante o recreo, de 

20:45 a 21:00h. 

-Como unha medida sanitaria máis para previr a infección por covid, os materiais 

devoltos deberán permanecer separados en caixas identificadas e illadas ata o día seguinte 

(agás que as autoridades sanitarias, educativas e do ámbito bibliotecario estipulen outros 

prazos maiores, o que se notificará).  

-O aforo máximo da biblioteca será de 18 usuarios, repartidos en 12 postos de lectura 

ou traballo e 6 postos itinerantes de consulta de fondos ou de préstamo/devolución. Este aforo 

pode aumentar a 20 no caso da celebración dalgunha actividade concreta, tipo reunión do club 

de lectura  ou Samaín. Neste aforo non se inclúe o profesor de garda de biblioteca nin,no caso 

de actividade, os profesores acompañantes do alumnado. 

Os postos de lectura estarán separados por mamparas, para poder optimizar recursos 

respectando as medidas sanitarias. Haberá 3 mesas con mamparas, o que resultaría nos 12 

postos de traballo apuntados. 

-No relativo á Formación de Usuarios, iranse dando pautas e recomendacións aos 

usuarios que accedan á biblioteca e queiran facer uso da mesma. Farase especial fincapé no 

mantemento das medidas de prevención. 
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42) Aseos. 

O uso dos aseos estará limitado a un alumno/a. Nunca entrarán acompañados. 

O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.  

Unicamente nos aseos dos rapaces dos talleres de Mantemento poderán acudir dous 

alumnos simultaneamente.  

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. 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

43)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. 

Para evitar confluencias e aglomeracións, durante este curso escolar haberá dous 

marcos horarios diferentes para os recreos: 

- ESO E BACHARELATO: 11:00 a 11:30. 

- CICLOS FORMATIVOS: 11:50 a 12:20. 

- FP Básica :                     11.50 a 12:20  

O alumnado da ESO, poderá estar no recreo na pista polideportiva e nos xardíns do recinto ou 

no patio interior. Nos días de chuvia estarán na parte cuberta entre edificios (priorizando 1º e 

2º ESO ), no salón de actos ou no ximnasio mantendo as distancias de seguridade. 

O aforo máximo do salón de actos é de 60 persoas sentadas   e o aforo máximo do ximnasio é 

de 28 persoas  se están sen realizar actividade física e 10 persoas se realizan actividade física.  
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 As cadeiras do salón de actos terán uns adhesivos informativos indicando que lugares se poden 

usar e cales non. 

O alumnado de bacharelato poderá saír do centro (sempre que sexa maior de 18 anos 

ou teña permiso dos seus proxenitores para iso) ou quedar nas instalacións dos xardíns .  

Os días de choiva poderán estar nas zonas cubertas exteriores (de non estar o alumnado da 

ESO) ou permanecer  na aula na que tiveran clase antes do recreo.  

O alumnado de Ciclos e FP básica poderán saír do centro (sempre que sexa maior de 18 

anos ou teña permiso dos seus proxenitores para iso) ou quedar nas instalacións dos xardíns .  

Os días de choiva poderán estar nas zonas cubertas exteriores ou permanecer na aula 

na que tiveran clase antes do recreo  acompañados por un profesor. 

44) Criterios para a asignación do profesorado de vixilancia. 

Nos períodos de recreo, haberá un mínimo de dous profesores-as de garda. Velarán en 

todo momento polo mantemento das normas de seguridade e hixiene: uso de máscaras, 

cumprimento das distancias de seguridade, evitar confluencias nos aseos, etc. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

45) Uso e hixiene dos elementos e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as 

alumnos/as en función das diferentes ensinanzas. Detalles de utilización do equipamento 

e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención . 

Nos ciclos formativos trataremos de impartir os contidos que poidamos online sempre e 

cando non superen o 50 % do módulo nin o 20 % do total das horas , e que o alumnado reúna 

os requisitos necesarios para iso, reducindo así, pero de maneira consensuada no 

departamento, a permanencia no centro educativo . O alumnado será debidamente informado 

dos devanditos contidos ó comezo das actividades lectivas 
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Os talleres dos diferentes ciclos formativos terán as súas propias instrucións de uso nas 

que se garantan as medidas preventivas, de seguridade e de hixiene.  

As xefas e xefes de departamento dos ciclos formativos colaboran co Equipo COVID para 

redactar as normas aquí establecidas. 

Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio 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. 

Con respecto aos Laboratorios de Física e Ciencias Naturais, ambos espazos son 

empregados como aulas ordinarias durante o curso actual e non poderán se utilizadas para a 

realización de prácticas, salvo co grupo usuario destas aulas. 

 

TALLER DE ELECTRICIDADE 

As medidas específicas a levar a cabo para o uso dos talleres de electricidade  serán: 

1. O alumnado entrará nos talleres de forma ordenada, quedando prohibidas as 

aglomeracións e cumprindo  a distancia de seguridade. Deberá, ademais, de desinfectar 

a súa entradas as manscohidroxel.  

 

2. Unha vez no seu interior, deberá de desinfectar o seuposto de 

traballocunpanodesbotable e un produto desinfectante que o profesor oupersoa 

responsable deberá de pulverizar. 

 

3. Queda prohibida o intercambio de materiais didácticos tales como apuntes, lapis, 

bolígrafos,… 

 

4. No caso do uso da ferramenta, as opcións posibles son: 
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a. Se existe un maletín de ferramenta para cada usuario, este deberá de ser o 

responsable do mesmoao longo do curso académico quedando prohibido 

compartir o seucontido con outroscompañeiros. A recollida de dito maletín 

realizarase de forma individualizada, mantendo a distancia de seguridade e 

previa autorización do profesorado oupersoa responsable.  

Unha vez finalizada a actividadeou 5 min antes de rematar a sesión, o alumnado 

depositará toda a ferramenta no maletín e gardarao da mesmamaneira que se 

fixo a súarecollida. 

b. No caso de que non existan ditosmaletíns de ferramentaou non se dispoñaneles 

de toda a ferramenta necesaria, o alumnado, previa autorización do profesor ou 

responsable, deberá de faceramorear a mesma para a realización da 

tarefaouactividade que se estea a desenvolver.  

Unha vez finalizada a actividadeou 5 min antes de rematar a sesión, o alumnado 

deberá de desinfectar as ferramentas as cales se amorearon, foranou non 

empregadas, e devolveranseaoseu lugar de orixe previa autorización do profesor 

oupersoa responsable. 

 

5. En canto aosmateriais para poder realizar as tarefas como paneis, motores, material 

eléctrico diverso, …. as opcións posibles son: 

 

a. Se cada usuario dispón do material para poder realizar a práctica de forma 

individual, este, previa autorización do profesor ou responsable, deberá de 

amorear os mesmos para a realización da tarefaouactividade que se estea a 

desenvolver mantendo a distancia de seguridade. 

 

b. Se non existe a posibilidade de que cada alumnado posúa de forma individual 

dito material, o profesorado oupersoa responsable indicará cales serán as 

tarefas que deberá realizar mentres tanto podendo ser estas a observación, 
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redacción dos pasos a seguir para realizar a tarefa, alternancia na realización da 

tarefa…  

Se a opción escollida é esta última, deberase de desinfectar os materiais que 

compoñen o panel mediante panosdesbotables. 

c. En calquera das dúas opcións anteriores, o material o cal se amoreou, fose ou 

non empregado, deberá de desinfectarse do mesmoxeito que se desinfecta a 

ferramenta indicado no punto nº4. 

 

6. O profesorado oupersoa responsable, durante a execución das tarefasou actividades 

descritas no punto nº5, terá que mantersempreco alumnado a distancia de 

seguridadeao realizar as comprobacións da correcta execución das tarefas asignadas ao 

alumnado.  

En caso de non poder realizar dita comprobación por mor da distancia de seguridade, 

optarase por algunhas das seguintesopcións: 

a. Se o montaxe se realiza en paneis de tipo aglomerado ou similar os cales se 

poidan mover dunxeitosinxelo, o alumnado deixarána mesa que indique o 

profesor dito panel. Unha vez revisado, o alumnado poderárecoller o panel e 

volver aoseuposto de traballo para a súa posta en marcha, corrixir erros etc. 

Todas estas acciónsrealizaransemantendo a distancia de seguridade e sempre 

previa a autorización do profesor oupersoa responsable. 

 

b. Se os paneis non se poden desprazardunxeitosinxelo, o alumnado deberá de 

desprazarse a unha zona ondepoidamanter a distancia de 

seguridadecosseuscompañeiros e co profesor oupersoa responsable. Unha vez 

realizadas as comprobacións, o alumnado volverá aoseuposto de traballo. 

 

7. Aocomezo da clase, o profesorado deberá de recordar as medidas recollidasneste 

documento e que sexan de aplicación durante as sesións que dure o módulo a impartir. 
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Todas estas medidas estarán supedidatasaocumprimento da leivixente. 

 

AULAS DE ADMINISTRATIVO 

1. Máximo 20 alumnos por aula,é dicir , un alumno-a por ordenador. 

Estes  estarán separados por mamparas de cristal que aseguren o non  contacto entre 

o alumnado , xa que a distancia de seguridaderequirida non se pode cumprir por 

cuestión de espazo. 

2.  Nas  entradas de todas as aulas haberá xel hidroalcólico para a correcta hixienización 

das mans, sendo obrigatorio o seu uso cada vez que se entre nas mesmas. 

3.  Na  mesa da-oprofesor-a  haberá unha bandexa con xel, pulverizador  e papel para 

limpar cada equipo cada vez que entre un grupo novo de alumnas-os na aula. 

4.  As clases que poidan impartirse no exterior priorizaranse en lugar da aula física. 

5.   As aulas estarán coas ventás abertas sempre que sexa posible, e ventilaranse sempre 

entre clase eclase. 

6. O alumnado  deste departamento entrará pola mañá dez minutos máis tarde do 

horario habitual, é dicir, ás 8:40, e sairán tamén  10 minutos despois , é dicir, ás 14:10 

para deixar espazo físico a outro alumnado . 

 

TALLER DE AUTOMOCION 

1. A cartelería informativa estará despregada na entrada do taller. 

2. Colgarase igualmente un manual de uso de material e instalacións 

3. Nas prácticas  de taller faranse equipos de 3 e ata 4 alumnos se fora necesario,debido 

ao incremento de alumnado nos cursos de primeiro.Intentarase manter a distancia 

interpersoal de 1,2 metros, e cando isto non poda cumprirse reforzarase as medidas 

preventivas mediante o uso de mascarillas ffp2. 

4. Reforzarase o que xa se facía en condicións normais: uso obrigatorio de  luvas (de vinilo 

ou nitrilo) para tarefas nas que se poida estar en contacto con produtos químicos 
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(aceites, graxas, fluído refrixerante, líquidos hidráulicos, disolventes, pinturas ...). Agora 

a norma será que para entrar no taller é obrigatorio ter luvas, e desta maneira 

poderase compartir ferramentas, máquinas e material. 

Daranse instrucións para poñer e sacar os luvas correctamente tal e como recomendan 

as principais asociacións do sector de talleres de reparación de vehículos). 

5. Usaranse zapatos de seguridade como xa era norma 

6. Usarase buzo de traballo durante a estancia nos talleres  

7. Habilitaranse casilleiros individuais para gardar os zapatos e a funda cada alumno-a. De 

non ser posible o alumnado levará ese material para a casa diariamente. 

8. Entrarase no taller de  forma escalonada en grupos de máximo 6 alumnos. 

9. Ventilaranse ó máximo os talleres tendo o portalón e ventás abertas sempre que a 

climatoloxía o permita. 

10. Haberá papeleiras específicas para tirar os luvas. 

11. No caso de traballar en vehículos alleosó taller, non poderán acceder os alumnos ó seu 

interior. 

12. O alumnado será o encargado de hixienizar correctamente o seu buzo cada día . 

 

Xa que  nun taller de vehículos a pesar de procurar facer equipos de 2 alumnos-as (este curso 

poden ser equipos de 3 ou 4 alumnos, polo número de matriculados) , é necesaria a mobilidade 

e, ás veces as tarefas requiren de 2 operarios NON SE PODE CUMPRIR SEMPRE A DISTANCIA DE 

1.2M. Polo tanto , nos talleres de automoción usarase sempre a pantalla facial adicionalmente 

á máscara. 

 

AULAS DE INSTALACIÓN E MANTEMENTO 

Abrangue as seguintes estancias: 

- Taller 1 : onde se ubican todas as máquinas de arranque de labra 

- Taller 2: onde se ubican as máquinas de soldadura e corte 

- Taller 3: habilitado este ano para impartir o módulo de Montaxe mecánico 
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- Peceira: aula acristalada dotada de mesas, cadeiras e postos de ordenadores 

- Aula de mantemento: aula dotada de mesas e cadeiras. 

- Estancia do departamento 

- Vestiarios 

Por estas dependencias pasan alumnos do ciclo medio de mantemento electromecánico, así 

como do ciclo de automoción e FPB de Automoción, co cal, é extremadamente importante 

incidir en que os alumnos cumpran o protocolo COVID-19.  

- Haberá habilitado un dispensador de hidroxel na entrada principal do taller, na entrada 

de cada taller ( 1,2 e 3 ), nas aulas e no interior dos vestiarios. O alumnado e 

profesorado deberá usar o hidroxel tanto na saída como na entrada ao taller. Así 

mesmo cada vez que vaian aos baños. 

- Utilizarán os vestiarios en grupos de 3 persoas para poder manter a distancia de 

seguridade. Na súa saída deberán botar de novo hidroxel para poder acceder aos 

talleres. 

- O alumnado usará cada día un EPI distinto ao día anterior, intentado lavar cada muda a 

unha temperatura de 60ºC. 

- Non poderán saír á rúa coa roupa propia do taller. 

- Utilizarán luvas en todo momento cando estean a traballar coas máquinas e 

ferramentas.  

- As máscaras de soldar deberán ser obrigatoriamente desinfectadas cando cambie o 

alumno usuario e deixalas en corentena ata o día seguinte. 

- As gafas de protección deberán ser desinfectadas polo usuario cada día. 

- Os volantes, pancas e mandos de máquinas deberán ser desinfectadas no cambio de 

cada clase. 

- Queda prohibido deixar papeis nas mesas, tanto do alumnado como de profesorado; así 

como nas mesas do departamento. 

- Levarase un control “check-list” para a desinfección das máquinas cada día. 

- O profesorado intentará dar o mínimo posible de apuntamentos en papel impreso.  

- Habilitarase un contedor para depositar luvas e máscaras.  
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NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

46) Medidas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE. 

Este curso faise moi necesario manter unha comunicación estreita coas familias e 

alumnado a nivel xeral, e, sobre todo, tendo moi en conta os casos de ACNEAE, que requiren 

unha supervisión máis directa e un seguimento pormenorizado. 

A través de Departamento de Orientación e titorías supervisaranse os casos, empregando todos 

os medios e recursos dispoñibles. 

As precaucións e medidas e adoptar con este alumnado deben de ser extremas e cautelosas, 

tendo en conta ademais, que parte dos casos atendidos, con casuísticas psicopedagóxicas 

determinadas, requiren que o Departamento de Orientación traballe de maneira específica, en 

colaboración co equipo docente e titores/titoras, para atender axeitadamente as axudas e 

apoios educativos requiridos, tendo en conta , non só as medidas xerais, senón tamén os 

aspectos psicoemocionais do alumnado, que poden afectar ó seu rendemento escolar, e ó 

traballo diario, á metodoloxía empregada e ós recursos que se podan empregar, para atender 

ás Necesidades Educativas presentadas. 

Porén as reunións cos equipos docentes son moi importantes, e titores/as, coas medidas 

necesarias. 

É moi importante, sobre todo, co alumnado de procedencia da etapa de Educación Primaria, 

que accede por primeira vez ó centro, pórse en contacto coas familias, nos casos que se poda 

facer, de maneira presencial, preferiblemente,   para recadar todos os datos necesarios que se 

consideren importantes , sobre todo, no relativo á parte psicoemocional (estado do 

alumno/alumna, inquedanzas, medos ante á nova normalidade), co obxectivo de estarmos 

preto, atendendo esta faceta tan primordial para o desenvolvemento da persoa, que vai 

condicionar, e, máis na situación que estamos vivindo, o proceso evolutivo, persoal e 

académico do alumnado. 
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Por outra banda, teranse moi presente os datos proporcionados a finais de curso, por parte das 

titoras e orientadora dos centros adscritos, nas reunións que se levaron a cabo no seu 

momento coa xefa de departamento de Orientación do IES Fernando Blanco, relativa ós 

informes individualizados do alumnado e as súas circunstancias particulares que poden incidir 

no desenvolvemento académico e persoal. 

Nos casos que se considere, tamén se realizarán, de proceder, avaliacións psicométricas, 

de carácter cuantitativo, para valorar o estado de ansiedade que podamos percibir na 

rapazada,  cumprimentadas con valoracións cuantitativas (escalas de observación, 

cuestionarios...). 

Evidentemente, non só referimos os casos de alumnado de ESO, con Necesidades Educativas , 

senón tamén  de outros cursos e etapas,  que xa temos constatados, ou aqueles que podan  ser 

valorados ó longo deste ano. 

De considerarse necesario, solicitarase o asesoramento do Equipo Específico, 

concretando as  pautas a desenvolver, que sexan necesarias. 

Solicitouse, a través do programa ARCO, 1 profesora especialista de Pedagoxía Terapéutica para 

a atención das necesidades educativas do alumnado. Esta solicitude veu concedida e 

proximamente se incorporará esta profesional.  

47) Medidas que o persoal docente e coidador debe de extremar en relación co alumnado. 

O uso da máscara verase complementado polo uso de pantalla adicional naqueles casos 

nos que sexa necesario. 
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PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

48) Reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos. Previsións para o 

uso de máquinas de vending. 

As reunións do profesorado realizaranse mantendo as normas de protección e as 

distancias mínimas de seguridade. Utilizarase preferentemente para as reunións presenciais o 

salón de actos, utilizando as cadeiras marcadas para o seu uso. 

Na sala do profesorado haberá mamparas de cristal para garantir a seguridade dos que 

traballen alí entre clase e clase. Haberá cartel informativo  sobre o aforo e sobre o uso dos 

ordenadores. 

Ao carón das máquinas de vending haberá un dispensador de xel hidroalcólico e un 

cartel recordatorio do seu uso. Deberá manterse sempre  a distancia de seguridade. 

49) Reunións dos órganos colexiados do centro. 

As reunións de CCP realizaranse por norma xeral no salón de actos a partires das  14:10 

horas. De non ser posible, faranse por videoconferencia. 

As reunións do claustro de inicio de curso serán presenciais no salón de actos posto que 

o aforo o permite. O resto do curso, e cando se considere conveniente, temos que priorizar as 

reunións a través de videoconferencia . 

As reunións do Consello Escolar serán no horario a convir e priorizarase o uso 

davideoconferencia. 
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MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

50) Programas formativos existentes no centro.Educación para a saúde, particularmente na 

prevención fronte á COVID-19. 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. 

Todo profesorado terá a información pertinente sobre os programas formativos de 

educación en saúde que se puideran levar a cabo dende os plans de formación do profesorado. 

Dende o inicio de curso, levaranse a cabo actividades co alumnado de todos os niveis e 

etapas sobre prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2. Estas actividades serán deseñadas en 

detalle nos primeiros días do mes de setembro, e serán impartidas tanto polo profesorado 

como por persoal sanitario do centro de saúde de referencia. 

O equipo COVID será o encargado de explicar a cada grupo de alumnos-as do centro , o  

primeiro día de presenza no mesmo, as medidas mais relevantes, por que se fan e a 

importancia das mesmas. 

Fomentarase, a través da CCP, a inclusión transversal en todas as materias de 

actividades de carácter preventivo fronte ao coronavirus. 

51) Difusión da información das medidas de prevención e a distribución das medidas e 

comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación. 

A páxina web do centro contará cun apartado permanente de información COVID onde 

se lembrarán as normas de seguridade e hixiene, medidas de prevención, comunicacións da 

Consellería de Sanidade e a de Educación, etc.  

A información estará explicada para familias e para o alumnado.  

Como se comentou no apartado anterior, as actividades de información e prevención 

contarán na medida do posible con persoal sanitario do centro de saúde de referencia.   
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52) Profesorado encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a comunicación 

coas persoas asesoras de Abalar e coa UAC. 

-Profesor coordinador das TIC: Manuel Jesús García Martínez. 

Este profesor será o encargado da coordinación e implantación das aulas virtuais. 

-Durante os primeiros días de clase, en setembro, o encargado das TICS facilitará ao 

alumnado a inscrición na aula virtual. A continuación, cada profesor matriculará ó seu 

alumnado nos cursos correspondentes 

-A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesorado e alumnado) estarán plenamente 

operativos e funcionando ao finalizar o mes de setembro. Trataremos de que os/as alumnos/as 

estean familiarizados coa contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual. 

- O alumnado,  o profesorado e as familias recibirán información nos primeiros días de 

setembro sobre uso de aula virtual e ABALAR 

-Crearase tamén un usuario na aula virtual para a inspectora do centro con permiso de 

acceso a todos os cursos virtuais e facilitaráselle a dita inspectora o seu usuario e clave.  

-No mes de setembro, os/as titores/as identificaran ao alumnado que, por mor da falta 

de recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no 

caso de ensino a distancia, e o notificarán ao equipo directivo. O equipo directivo realizará unha 

listaxe deste alumnado e as súas necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a distancia 

53) 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. 

54) ANEXOS. 

Neste apartado figuran os anexos nomeados no Plan. No protocolo COVID da Consellería 

de Educación tamén figuran estes e outros anexos. 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/2021_10_01_protocolo_consello_escolar_v2_21_22.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/2021_10_01_protocolo_consello_escolar_v2_21_22.pdf
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ANEXO I 

CONTROL DE LIMPEZA DIARIA DE ASEOS/BAÑOS 

DIA HORA PERSOA SINATURA 
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CONTROL DE VENTILACIÓN DIARIA 

 

AULA: ______________ 

 

DATA: ____ / _______ / ______ 

 

 

 

 

HORA PROFESOR/A SINATURA 
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ANEXOIII.MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE PERSOAL 
ESPECIALMENTE SENSIBLE 

SOLICITANTE 

Nome eapelidos:  

DNI:  Tfno.:  Móbil(obrigatorio):  

Correo electrónico 

(obrigatorio): 

 

Enderezo a efectos de notificacións : 

Código 

Postal: 

  Localidade:   

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO 

Nome do Centro:   

Enderezo:   

CódigoPostal:   Localidade:   

Posto detraballo:   

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 aos efectos da determinación da condición de persoal sensible de conformidade co 
previsto na Resolución do 22 de maio de 2020. 

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

, de de2021 

Sinatura:  

 

 

Á ATENCIÓN DA DIRECCIÓN DO CENTRO 
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ANEXO IV.CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS 

Para facilitar unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación das 

medidas previstas en canto á prevención e protección, tanto de traballadores 

como de alumnos e visitas ao centro, se adxunta a modo de plan de acción o 

seguinte cuestionario como guía de implantación e que pode ser anexado ao 

Plan de adaptación á situación Covid -19 NO CURSO 2021/2022. 

 

 

Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON 
N 

P 

Id. 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 para tomar se 

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 

para tomar se presentan estes síntomas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

1.3 ¿Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún 

traballador ou alumno presenta síntomas da enfermidade no centro 

educativo? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

Id. Medidas Organizativas 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON 
N 

P 

  

 

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 ¿Dimensionaronse 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? Se é necesario, disponse de 

dispensadores xabonosos e/ou de solución alcohólica 

desinfectante ao dispor dos traballadores e dos alumnos? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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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? 

   

 

Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON 
N 

P 

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: 

 

2.8 ¿Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, 

provedores) ao mínimo posible? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.9 Para as aulas ¿Adecuáronse ás pautas marcadas pola 

Consellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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2.1 

0 

¿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? 

   

 

 

Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON 
N 

P 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.1 

1 

¿Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten 

as distancias de seguridade? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.1 

2 

¿Establecéronse normas específicas para o uso de aseos? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.1 

3 

¿Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.1 

4 

¿Establecéronse normas específicas para as salas de reunións? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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2.1 

5 

¿Establecéronse normas específicas para o comedor segundo 

o procedemento da Consellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

 

Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON 
N 

P 

 

2.1 

6 

¿Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e 

accionados por pedal? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.1 

7 

¿Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis 

na área de administración? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.1 

8 

¿Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso 

necesario, hixienízanse antes de cada uso? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.1 

9 

¿Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo 

forza maior (limitacións de mobilidade)? 
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Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

 

 

Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON 
N 

P 

 

 

 

 

Id. Formación e información dos traballadores 

3.1 ¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das 

recomendacións sanitarias que se deben seguir de xeito individual? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.2 ¿Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as 

medidas a adoptar, específicas para o lugar de traballo, así como o 

equipamento de protección a empregar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.3 ¿Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas 

que deben adoptarse cando viaxan ao lugar de traballo? 
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Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.4 ¿Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de 

hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, panos, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.5 ¿Valorouse e  adquiriuse  un  stock  suficiente  de  equipos  de    

 

 

 

 

 

Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON 
N 

P 

 protección segundo o marcado pola Consellería?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

Id. Limpeza e desinfección das instalación 

3.6 ¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e proteccións necesarias 

para poder emprender e manter a actividade e limpeza requirida? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.7 ¿Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa 

súa periodicidade? 
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Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

3.8 ¿Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios 

para limpar os cuartos, con especial énfase nas superficies, 

especialmente aquelas que son tocadas con mais frecuencia como 

as fiestras ou os tiradores das portas, os dispositivos que usan 

habitualmente o alumnado e persoal, mesas e ordenadores? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.9 ¿Déronselle instrucións aos traballadores para depositar o material 

de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) na fracción de 

   

 

 

 

Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON 
N 

P 

 resto (agrupación de residuos domésticos que se obtén unha vez 

realizadas as recollidas separadas)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.1 

0 

¿Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos 

procedentes dunha persoa que presentou síntomas da enfermidade 

e os elementos de limpeza empregados neste caso? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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3.1 

1 

¿Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas 

instalacións, diariamente e adicionalmente con ventilación natural de 

acordo coas pautas de ventilación do Protocolo para o curso 

2021-2022? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

Id. Sinalización 

3.1 

2 

¿Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar 

(lavar as mans, non tocar a cara, tusir en papel desbotable ou no 

cóbado, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.1 

3 

¿Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos, 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON 
N 

P 

 

 

3.1 ¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de    

4 seguridade a manter durante o acceso ao centro educativo e no 

 resto de  zonas  necesarias  (zona  de  comedor,  biblioteca,  etc.), 

 segundo o marcado pola Consellería de Educación? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 



 

 

            

 

58 

 

 

 

 

3.1 ¿Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de    

5 acceder a calquera persoa que presente síntomas da enfermidade? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.1 ¿Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de 

reunións, 

   

6 vestiarios, comedor, etc.)? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 


