
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 
 

INFORMACIÓN SIMPLIFICADA PARA FAMILIAS 
 
 
 
 

“Traballemos xuntos cumprindo as medidas para  facer do noso centro unha 

contorna segura e saudable.” 

 
 
 
 
 
 

 
CURSO 2021-22 



2 

 

 

 
 
 

 

ÍNDICE 

1.- ANTES DE VIR AO INSTITUTO..................................................................................... 3 

2.- ENTRANDO E SAÍNDO DO CENTRO ............................................................................ 4 

3.- UNHA VEZ NO INSTITUTO .......................................................................................... 8 

4.- TITORÍAS COAS FAMILIAS E CANLES DE INFORMACIÓN ............................................10 

5.-XESTIÓN DOS GROMOS ............................................................................................11 

6.- EQUIPO COVID E CONTACTO ....................................................................................12 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
“Con actitude positiva e colaboración podemos facer que un curso atípico 

sexa marabilloso” 
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1.- ANTES DE VIR AO INSTITUTO. 
 

 Para a detección precoz no alumnado, realizarase unha avaliación 

dos síntomas de forma diaria antes de chegar ao centro, a fin de 

comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS- CoV-

2. Utilizarase a enquisa clínico-epidemiolóxica que podedes atopar 

na pestana COVID-19 da web do centro ou mesmo nun dos 

apartados desta ligazón.Non hai que enviar nin traer a enquisa 

cuberta ao centro educativo.

 No caso de que se detecte sintomatoloxía compatible na casa, o 

alumnado non acudirá ao centro e contactarán 

inmediatamente co seu centro de saúde de referencia.
 

Ademais, comunicarase esta ausencia ao centro educativo e esta 

información será comunicada ao equipo COVID.Para a xustificación 

da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, 

abondará co comprobante da familia. 

 

 A familia do alumnado con sospeita   de contaxio, deberá 

solicitar unha consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe 

a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita  

para  ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico 

de atención primaria.

Lembrade que se o alumnado non acode ao centro hai que comunicalo 

e ademais é necesario informar do resultado da proba  á 

persoa coordinadora COVID do centro. 


 

 Os convivintes dunha persoa con síntomas compatibles coa COVID que 

se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que 

sexan prescindibles ata que se confirme o resultado. Ademais, os 

convivintes que non dispoñan dunha pauta de vacinación completa e 

tampouco foran diagnosticados de COVID-19 nos últimos 6 meses 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfernandoblanco/node/524
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfernandoblanco/node/523
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deberán seguir as indicacións do protocolo de vixilancia e control 

epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 e absterse de asistir ao 

centro educativo ata que se resolva a situación do caso sospeitoso.

 
 O alumnado que conviva cunha persoa positiva será considerado contacto 

estreito ,excepto que a central de seguimentos de contactos lle indique o 
contrario. Tendo en conta isto,as persoas convivintes do caso positivo que 
estean vacinadas coa pauta completa ou aquelas que fosen diagnosticadas 
da COVID nos últimos 6 meses poderán acudir á escola, ex tremando sempre 
as medidas de prevención. Pola contra, os convivintes que non dispoñen 
dunha pauta de vacinación completa e tampouco foron diagnosticados da 
COVID-19 nos últimos 6 meses deberán absterse de asistir ao centro e 
esperara as indicacións da Central de Seguimentos de Contactos en 
corentena. 
 

 Lembrade na casa a necesidade de traer a máscara pois 
esta é un dos principais elementos de control da 
transmisión virus,  
complementada co resto das medidas, lavado de mans e mantemento 

da distancia interpersoal de seguridade.  
 

Ademais, ata o momento, o seu uso é obrigatorio sempre: no 

transporte ,no centro educativo, no recinto durante a clase e nos 

cambios entre elas, corredores, cambios de aula, recreos, entradas e  

saídas, ascensor…. 
 

Sempre debemos levar a máscara, ben colocada e en bo estado, polo 

noso ben e o dos demais. 
 

Ademais, o alumnado deberá traer unha segunda máscara de 

recambio e unha funda para gardala. 
 

Fixádevos que os vosos fillos e fillas levan ben colocada a máscara 

e insistide nesa necesidade, noutro caso non será efectiva. 
 

Se tendes un momento mirade este vídeo e veredes que hai accións 

que facemos que non están ben. 

https://youtu.be/8fuHSckuzoo
https://youtu.be/8fuHSckuzoo
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 Debemos ter en conta que o alumnado non poderá 

compartir os materiais de uso propio con ningún dos seus/súas 

compañeiros/as, polo tanto debe traer o seu propio material. 
 

2.- ENTRANDO E SAÍNDO DO CENTRO. 
 

 Na entrada do centro disporase de produtos de hixiene  

que permitan ao alumnado, e usuarios dos espazos de 

atención ao público, realizar unha adecuada hixiene das  

mans.
 
O acceso ás aulas farase de xeito graduado por diferentes entradas.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. 
 

Podedes revisar aquí como será o acceso ás aulas segundo as distintas 

ensinanzas do noso centro. 

 
(* Para as saídas do alumnado que non sexa da ESO, revisar excepcións no final deste 

punto.) 

 

 O alumnado da ESO fará a súa entrada ás 8:30 e sairá da aula ás  

13:50h. Igualmente nas sesións da tarde do luns que sairán ás  

17:30h. Segundo a aula na que teña clase á primeira ou última  

sesión procederase do seguinte xeito: 

-  Para a aula 105 accederán pola porta lateral dereita do 

edificio principal. Entrando no xardíns á dereita, (zona das 

taquillas) e irán directamente para a súa aula. 

- Para a aula Biblioteca accederase pola entrada principal. 
 

- Para as aulas 402 e Música accederán polo lateral dereito dos 

xardíns ata o edificio que corresponde ( o de Automoción). 

- Para a aula 204 entrarán pola porta principal, escaleiras 
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principais e seguirán o sentido da frecha no primeiro tramo. 

- Para a 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 CICLOS Mantemento e Electricidade así como FP 

Básica 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 Automoción entrará ás 8:30 polo acceso 

lateral esquerdo do xardín e accederán ao taller 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. 



7 

 

 

 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 tramos das 

escaleiras, dende o descanso ata a primeira planta, subirán polo 

lado dereito. 
 

 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. Soben polas escaleiras 

correspondentes e 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. 

Nas quendas de tarde das ensinanzas anteriores as entradas e saídas faranse 
igualmente polos accesos asignados. 

 

 Aviso por cuestións do transporte:
- O alumnado, que non sexa da ESO (e ste s xa  saen  10 min  co mo  indi ca arriba) 

e que usa a liña de transporte de Corcubión sairá ás 13:55h na 
quenda de mañá e ás 17:35h na quenda de tarde, para que 
poidan chegar antes da saída do bus. 

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

 
Haberá frechas indicando o sentido dos fluxos.É importante que se 
respecten as sinais e carteis. 
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A partir das 8.20 estarán abertas as aulas, para  que os usuarios do  

transporte escolar poidan ir entrando ás mesmas. 
 
 
 
 

O alumnado de EPA entrará ás 18:30h. e sairá ás 22:30h.  
Usarán as aulas 102 e 103 ás que accederán pola entrada lateral 
dereita do edificio. 

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

Accederá á mesma pola entrada principal. 

 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 . 
 

3.- UNHA VEZ NO INSTITUTO. 
 

 En todas as aulas, na zona máis próxima á porta da mesma, 

colocarase un dispensador de xel hidro-alcohólico, que o alumnado 

deberá utilizar antes de entrar na aula. 

 Lembrade o que comentamos nun punto anterior, o 

alumnado debe traer o seu propio material, gardalo e non 

compartilo.

 O alumnado debe permanecer sempre no mesmo posto da

aula e permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. No caso 

de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para 

que finalice a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida 

organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado. 

 A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a 

distancia de seguridade. Esperarán en liña a que saian os da outra aula 

e con máscara.

 Os panos desbotables que o persoal e o alumnado 

empregue para o secado de mans, desinfección ou para o  

cumprimento da “etiqueta respiratoria” sexan refugados en papeleiras  

con
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bolsa ou contedores protexidos con tapa accionados por pedal. 

 O alumnado desinfectará o posto de traballo (superficie da mesa e da 

cadeira) ao entrar na aula. Será o profesor o que pulverice a 

disolución desinfectante nas mesas e cadeiras, e cada alumno 

procederá á limpeza con papel. Tiraranse os papeis usados na 

papeleira con tapa destinada a estes residuos, isto farase de xeito  

ordenado.

 Deben establecerse distancias mínimas de seguridade de 

polo menos 1.5 metros, tanto nos accesos como nos espazos de 

atención ao público, para evitar a acumulación de persoas 

nas zonas de acceso, espera e atención ao público. 
 

 O uso dos aseos estará limitado a unha persoa, excepto 

nos aseos de metal, que poderán ser utilizados por 2

persoas simultaneamente. O alumnado deberá hixienizar as mans á 

saída do mesmo. 
 

 Na entrada e saída e o alumnado non poderá formar agrupacións, 

polo que se regularán as saídas directamente ao 

exterior do recinto. 
 

 No movemento polo centro (entradas, saídas, recreos,

cambios de aula), deberán utilizar sempre a máscara, circular en fila, 

mantendo a distancia de seguridade e sempre pola dereita dos 

corredores. 
 

RECREOS: 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 
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 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. 

  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 sendo maior de 16 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 acompañados dun profesor.

 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 

dun profesor.

 A biblioteca  poderá ser utilizada  no recreo para préstamo seguindo 

as indicacións da coordinadora da biblioteca. Igualmente,  poderá ser 

empregada como lugar de consulta de fondos e de estudio, sempre 

mantendo as mesmas normas preventivas que no resto do centro e 

calquera instrución alí sinalizada.
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4.- TITORÍAS COAS FAMILIAS E CANLES DE INFORMACIÓN. 
 

 Neste curso é recomendable que o fluído de persoal no centro sexa o 

imprescindible. É por isto que, con carácter xeral, e salvo razóns 

xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, ou cando a  

presenza sexa requirida polo propio centro, evitarase  a      entrada dos 

proxenitores no centro educativo de xeito habitual. 
 

 Nas reunións de titoría e nas comunicacións para dar información 

académica ás familias, priorizarase a comunicación por teléfono, 

correo electrónico ou videoconferencia previa cita na hora de Titoría. 

 Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a 

páxina web do centro, o correo electrónico, o teléfono e outros 

sistemas (abalar Móbil).

 As titorías presenciais, de ter que ser, serán curtas e en horarios non 

coincidentes coa entrada e saída nin con intercambios de clase ou 

recreos. 
 

Moitas grazas por entender todo isto e colaborar co centro. 
 

5.-XESTIÓN DOS GROMOS. 
 

Diante dun suposto no que o alumnado sospeite que comeza a desenvolver 

síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo debe avisar ao 

profesor ou profesora que teña na aula, para que chame ao profesorado de 

garda e proceder segundo o plan de continxencia establecido nos seguintes 

puntos. (O alumnado non ten porque comunicar ao profesorado da aula  

eses síntomas, simplemente lle solicita que chame ao profesorado de 

garda co que falará fóra da aula). Actuarase do seguinte xeito: 
 

 Acompañarase ao alumando ao denominado espazo de illamento 

COVID, que non é máis ca un espazo seguro e separado das demais  

estancias.
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 Proporcionáselle unha nova máscara cirúrxica , tanto á persoa que  

presenta síntomas como á persoa que quede ao seu coidado. Isto só 

se fai por razóns de seguridade. 
 Contactarase coa familia para que o veña a recoller e  

chame ao seu centro de saúde de Atención Primaria de referencia. A 
partires de aí seguiranse as instrucións do Servizo Galego de Saúde. 

 

No caso de que un alumno-a estea baixo vixilancia sanitaria por ser 
considerado-a  contacto estreito con caso COVID, poderá solicitar ao SERGAS 
unha acreditación de dita condición para que lle sexa enviada por correo 
electrónico. 

 

6.- EQUIPO COVID E CONTACTO. 
 

O equipo COVID do noso centro fórmano estas tres profesoras: 

  Dona Consuelo Trillo Lago. Directora do centro e coordinadora do equipo, 

dona Bibiana Bértoa Cambón e dona Guadalupe Díaz Blanco. 
 

O contacto para temas relacionados co COVID-19 farase a través da 

dirección de correo electrónico establecida na pestana COVID-19 da web 

do centro ou do teléfono. 
 

Para unha información máis extensa podedes revisar o Plan de adaptación 

do centro á situación COVID, que tendes nesta pestana da web. 

 
 
 

MOITAS GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN 
 

“Non debemos ignorar a realidade do virus, pero si intentar controlar as 

nosas emocións, sobre todo ser calmados. A preocupación é, en certo xeito, 

unha resposta útil, unha especie de ensaio mental ante a previsión dunha 

ameaza. Debemos ser resilientes, posto que nos axuda a recuperarnos de 

algo que nos preocupa.” 

 

Parágrafo de  Daniel  Gole m an nunh a ent revista f ei ta par a u n diario dixi tal . 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfernandoblanco/node/524

