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Páx. 1PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19

ANEXO V: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO
2021-2022”
MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA

1) Denominación do centro, enderezo e teléfonos.

IES PLURILINGÜE FONTEXERÍA
Rúa Agra de Baño 21
15259 Muros
881867110

2) Membros do equipo COVID.

MARÍA JOSÉ LAGO FIÚZA: DIRECTORA
MANUELA LAGO FIÚZA.
M. DEL CARMEN VIGO VALES

881867110 – 881867109

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

Aula ANPA.
Ventilación adecuada, xel  hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables.

mailto:ies.fontexeria@edu.xunta.es


IES PLURILINGÜE FONTEXERÍA
Agra de Baño 21, MUROS – 15259 
Tlf.: 881 867 110
ies.fontexeria@edu.xunta.es

Páx. 2PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19

4) Número de alumnos por nivel e etapa educativa. 

1º ESO A: 20 1º BACH A: 18

1º ESO B: 20 1º BACH B: 24

2º ESO A: 19 2º BACH A: 23

2º ESO B: 18 2º BACH B: 20

  3º ESO A: 22 1º IEA: 9 (* matrícula aínda aberta)

3º ESO B: 21 2º IEA: 9 (* matrícula aínda aberta)

4º ESO A: 21 ESA: 4 (* matrícula aína aberta)

4º ESO B: 21

5) Cadro de persoal do centro educativo.
DOCENTES: 42 -- NON DOCENTES: 6

6) 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.

Persoal non docente, profesorado e comunicación coas familias:
881867110 – 881867109

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

Rexistro nunha táboa na conserxería e secretaría do centro

8) Procedemento de comunicación das incidencias as 
autoridades sanitarias e educativas a través da aplicación
informática.

Aplicación informática “EduCovid”

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

9) Croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito Ver fotos ANEXO 1:
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individual ou croques xenérico que sexa reproducible nos 
restantes espazos. Identificación da posición do profesorado.

- máximo: 23
- mínimo: 18
Espazo mínimo entre centros de mesa 1,20m. No resto das aulas o máximo posible.

10) Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e 
AL, departamento de orientación ou aulas especiais do 
centro. Modelo de cuestionario avaliación de medidas como
anexo ao Plan.

Cando as limitacións de espazo para desenvolver os apoios dentro da aula ordinaria ou
as características e necesidades presentes no alumnado dificulten ou impidan a adopción das
medidas do Plan, as intervencións dos especialistas, no presente curso 2021-22,
desenvolveranse fóra do grupo- clase.

Uso das máscaras dentro   e   fóra da aula. Emprego de pantallas/viseiras no caso
de que o alumnado non poida facer uso das máscaras  e  a  súa  atención  requira  no
respectar a distancia de seguridade.

No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento
deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo pola persoa
coidadora, así como na hixiene de mans nos momentos de entrada ao centro, cambio de
aula e de actividade,   despois de ir ao baño, tras esbirrar ou   tusir, antes   e despois
de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento
da súa autonomía.

Asignarase o aseo  máis  próximo  á  aula  de  referencia  do  alumnado, no que se
intensificará a limpeza e a desinfección como medida de prevención de risco.

O departamento de orientación, no caso dunha escolarización combinada, coordinará
co outro centro   as mesmas medidas, co fin de facilitar a comprensión das mesmas por
parte deste alumnado.

11) Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias. Correo electrónico e atención telefónica na hora de titoría realizada nas salas de recepción
de nais/pais. Non se utilizará o WhatsApp como medio de comunicación entre as familias e
o profesorado.  Porén cando a xuízo do titor/a ou da dirección do centro sexa preciso a
titoría presencial realizarase esta coas debidas medidas de protección.
Utilizarase tamén como mecanismo xeral de comunicación xeral coas familias a páxina
web do centro e outros sistemas como abalarMobil cando proceda.

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

Comunicación telefónica e correo electrónico.

13) Uso da máscara no centro. Obrigatorio en todos os espazos e situacións.
14) Información e distribución do Plan entre a 

comunidade educativa.
Na páxina web do centro e notificacións por Abalar e por correo electrónico ao profesorado
e á Inspección Educativa.
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MEDIDAS DE LIMPEZA

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

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 
(no horario de mañá, despois dos recreos e ao remate das clases). En todo caso nos aseos 
existirá material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente.

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.

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.

Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras ( todas con bolsa interior e protex idas con
tapa) de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto
accidental.
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16) Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia 
semanal ou mensual de tarefas. (no caso de que existan dúas
ou mais persoas de limpeza polo menos unha delas realizará
o seu traballo en horario de mañá).

Horario de mañá: 09:45 – 17:15 horas.
Horario de tarde: 12:00 -- 20:30 horas.

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

O persoal de limpeza usará luvas e máscara. Logo de cada limpeza, os
materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de xeito
seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.

18) Cadro de control de limpeza dos aseos.
Na parte interior das portas dos aseos haberá un cadro de control de limpeza no que o
persoal de limpeza asinará por horas.

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

Na mesa do profesorado nas aulas haberá un checklist para anotar as horas de ventilación
das aulas, indicando a hora e o profesor/a que realizou a ventilación.

20) Determinación dos espazos para a xestión de residuos. Na fracción resto.

MATERIAL DE PROTECCIÓN

21) Rexistro e inventario do material do que dispón o centro.
A Secretaria rexistrará todas as compras de material e consignará o seu uso, distribución e
reposición.

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

Mediante o proveedor pertinente.
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23) Procedemento de distribución e entrega de material e da súa
reposición.

Segundo as necesidades e características do material, e coas garantías hixiénicas 
correspondentes.

XESTIÓN DOS ABROCHOS

24) 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 algunha persoa  con  síntomas  ou  diagnosticada  de  COVID-19.  Tampouco
acudirán aos centros as 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 en base ao documento
técnico elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: “Guía
de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, en virtude
da mesmas:
-  levarase a un espazo separado de uso individual,  colocaráselle  unha máscara cirúrxica
(tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase
coa familia, no caso de afectar a alumnado. A persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu
centro de saúde de Atención Primaria para solicitar consulta,ou ao teléfono de referencia do
SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou
dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a que inicie síntomas debe
abandonar o centro protexido por máscara cirúrxica, e  pedirá cita telefónica co seu MAP.
De confirmarse o positivo, o equipo Covid do centro educativo incluirá á rede de contactos a
través da aplicación “EduCovid” para a identificación por parte da Autoridade Sanotaria.
No suposto de aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun cento educativo
tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo
formado na COVID-19 incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual
afectado/a; os que teñan a consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as
afectados/as e do seu profesorado, así como de quen poida ser unha persoa próxima que
estea vencellada  ao  centro  educativo.  A  aplicación  xerará  unha  alerta  no  Central  de
seguimento  de Contactos  (CSC)  quen  se  encargará  da  vixilancia  evolutiva  das  persoas
identificadas como contactos. Cando o fluxo de información proceda da autoridade sanitaria
incorporarase a mesma información.
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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.  Se non houbese cita para as ese mesmo día, acudirá ao PAC para a
valoración polo médico de atención primaria.
Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as instrucións da
Autoridade  Sanitaria,  sendo posible que nun 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.

25) Deben determinarse as persoas que realizarán as 
comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e 
educativa, que serán as integrantews do equipo COVID.

MARÍA JOSÉ LAGO FIÚZA: DIRECTORA DO CENTRO 
MANUELA LAGO FIÚZA.
M. DEL CARMEN VIGO VALES.

XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE

26) Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa 
xefatura territorial e de solicitude, de ser o caso de persoal
substituto.

A establecida pola Consellería.

MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO

27) Determinación das entradas e saídas, organización das 
mesmas con horarios de ser o caso. Regulación da entrada de
acompañantes do alumnado. 

O alumnado de 1º ESO, 2º ESO e  3º ESO A utilizarán a entrada principal traseira durante 
toda a xornada lectiva.
E 3º ESO B, 4º ESO e Bacharelato utilizarán a entrada da Biblioteca durante toda a 
xornada lectiva, procedan ou non dos autobuses.
O alumnado de IEA utilizará a porta exterior de cada taller.
O alumnado de CUALE e ESA utilizará a porta principal dianteira durante toda a xornada 
lectiva.
O persoal docente e non docente utilizará a entrada principal dianteira durante a xornada 
lectiva.
O mesmo percorrido se fará para as saídas.
O alumnado non poderá permanecer nas entradas e saídas, debendo acudir a súa aula de 
referencia tan pronto chegue ao centro.

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

A circulación no centro realizarase sempre pola dereita.
O uso do elevador so se fará con autorización da dirección e so unha persoa de cada vez.
Os tramos de escaleiras a utilizar estarán sinalizados adecuadamente, xa que se dispón de un
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tramo para subir e outro para baixar.

29) Previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no 
centro, coa premisa de que a de prevención prima sobre 
calquera outra en relación coa súa ubicación.

Nas entradas, saídas, corredores e aulas.

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

O alumnado de 1º ESO, 2º ESO e 3º ESO A, utilizarán a entrada principal traseira. E 3º ESO
B, 4º ESO e Bacharelato utilizarán a entrada da Biblioteca, procedan ou non dos autobuses.
O alumnado de IEA utilizará a porta exterior de cada taller.
O alumnado de CUALE e ESA utilizará a porta principal dianteira durante toda a xornada
lectiva.
O persoal docente e non docente utilizará a entrada principal dianteira.
O mesmo percorrido se fará para as saídas.

31) Asignacións do profesorado encargado da vixilancia. O establecido nos horarios do profesorado.

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS

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

Por vía telemática.

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

Por teléfono e correo electrónico. Porén cando a xuízo do titor/a ou da dirección do centro 
sexa preciso a titoría presencial realizarase esta coas debidas medidas de protección.

37) Normas para a realización de eventos.

Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. No caso
de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención (usos obrigatorio de
máscara) e aforos (50 por cento da capacidade) sempre que se permita manter a distancia de 
seguridades de 1,5 metros entre persoas.

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO

38) Establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos 
no centro educativo, establecemento dun espazo de espera

O alumnado de 1º ESO, 2º ESO e 3º ESO A utilizarán a entrada principal traseira. E 3º 
ESO B,  4º  ESO e Bacharelato utilizarán a entrada da Biblioteca, procedan ou non dos
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para o alumnado transportado. Criterios de ser o caso de
priorización do alumnado para o uso do transporte.

autobuses.
O alumnado de IEA utilizará a porta exterior de cada taller.
O alumnado de CUALE e ESA utilizará a porta principal dianteira durante toda a xornada 
lectiva.
O persoal docente e non docente utilizará a entrada principal dianteira.
O mesmo percorrido se fará para as saídas.
O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano
autonómico ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa
obriga do emprego de máscara. Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso
escolar para realizar unha mellor trazabilidade de contactos , salvo que, en base á situación
epidemiolóxica, as autoridades sanitarias determinen un uso máis restritivo do mesmo.
Con carácter  xeral  cando se establezan  limitacións  de capacidade  dos  vehículos  quedan
suspendidas as autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar a
todo o alumnado con dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 km).
No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo o
alumnado o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao centro educativo,
tendo en conta que a administración adoptará as medidas para que o transporte se realice en
condicións de seguridade.

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS

39) Realizaranse as previsións que sexan precisas noutros 
espazos do centro tales como aulas especiais (tecnoloxía, 
música, debuxo, inglés, laboratorios,...) ximnasios, pistas 
cubertas, salóns ou calquera outro espazo de uso educativo.
As previsións incluirán as normas de uso e limpeza.

Nas aulas de desdobre, talleres, laboratorios, aulas de musica, debuxo ou informática
extremaranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis compartido.

Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas .O
material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe de ser
desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. Implicárase ao alumnado
na concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo.

Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con
medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material.

En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos
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e minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que do alumnado estea 
encarado a unha distancia inferior a 1,2 metro.

Nos casos de utilización de instrumentos de vento ( especialmente no caso de frauta) nas 
clases de música ou nos exercicios de canto a distancia interpersoal elevarase a 3 metros.

Non se permitirá o uso das pistas deportivas do centro polas tardes.

A última hora da xornada de maná ou tarde, se o alumnado ten que desprazarse a unha aula 
específica terá que levar todo o seu material, non se pode volver a aula de grupo.

40) Existirán determinacións específicas para a materia de 
educación física.

No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen
no exterior,  de  maneira  individual,  a  máis  de  2  metros.  Cando  se  compartan  materiais
procurarase a súa limpeza  procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a
realización de hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da mascara nos ximnasios
ou polideportivos pechados con ventilación reducida. Estarán abertos os vestiarios para o
seu uso ao rematar a clase cun terzo do seu aforo.O alumnado deberá gardar o seu material
nunha bolsa pechada e colocalo onde indique o profesorado.

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

Con carácter xeral, o alumnado debe permenacer no seu sitio durante os cambios de clase.

No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor/a 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. Agardarán
polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia de
seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de alumnado.
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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, ventilarase a aula e o grupo entrante  hixienizará pupitres ou
mesas e cadeiras.

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

A biblioteca poderá ser usada de acordo co aforo xeral previsto para as bibliotecas 
públicas. 
A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de 
acceso á biblioteca, se fose posible mediante petición previa. O alumnado debe hixienizar
as mans antes e despois da estancia na sala.

O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que poden
ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos 
dispoñibles.

Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado.

O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual.

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

43) Poderanse asignar grupos de aseos a alumnado de etapas 
educativas con carácter exclusivo en atención á realidade do
centro.

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior ao 50% do seu aforo. O
alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.

A porta dos aseos estará aberta para indicar que non hai ninguén dentro, ao entrar pechar a
porta principal para indicar que está ocupado, neste caso, esperar a que se saia para poder
entrar.

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

O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado 
unicamente poderá usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro.

No caso de alumnado con NEE, o persoal coidador que acompañe ao alumnado ao aseo 
deberá portar as proteccións individuais axeitadas.

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS

44) As determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, 
de ser o caso incluso as divisións dos mesmos, e do uso e 
orde no recreo realizarase pormenorizadamente no plan con
asignación de espazos a grupos ou niveis e coas previsións 
propias para os grupos.

Establécense as siguentes zonas en recreos no horario habitual:
1 Vestíbulo e xardín dianteiro: 
2 Pista Baloncesto: 
3 Pista Fútbol: 
4 Ximnasio: 
5 Biblioteca – Parte exterior talleres

Estes espazos rotarán semanalmente para o alumnado, no caso do profesorado será fixa a súa
localización durante o curso.

Priorizarase a realización no exterior.

No ximnasio existirá a oferta de actividades físicas cumprindo normas e medidas sanitarias e
de hixiene. A participación será voluntaria e previa inscrición.
Para o profesorado de garda ver quendas nas gardas de recreo.

45) Nas determinacións figurarán os criterios para a asignación 
do profesorado de vixilancia. Existirá un cadro que defina os
horarios dos grupos de convivencia estable.

Un profesor/a de garda por cada espazo .

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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46) Nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o
uso e hixiene dos elementos e ferramentas que poidan ser
utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en
función das diferentes ensinanzas os detalles de utilización
do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos
protocolos de prevención.

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.
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 ou alumno/a.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE

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

Uso das máscaras dentro e fóra da aula.
Emprego de pantallas/viseiras no caso de que o alumnado non poida facer uso das
máscaras e a súa atención requira no respectar a distancia de seguridade.
No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste
nas entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo pola persoa coidadora, así
como na hixiene de mans nos  momentos  de entrada  ao centro, cambio de aula e de
actividade,   despois de ir ao baño, tras esbirrar ou   tusir, antes   e despois de comer e
naqueles casos que sexa preciso,  dando  sempre  marxe  ao  desenvolvemento da súa
autonomía.
Asignarase o aseo máis próximo á aula de referencia do alumnado, no que se intensificará a
limpeza e a desinfección como medida de prevención de risco.
O departamento de orientación,  no caso dunha escolarización combinada, coordinará co
outro centro   as mesmas medidas, co fin de facilitar a comprensión das mesmas por parte
deste alumnado.

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

As recollidas no “Plan de adaptación á situación COVID 19 no curso 2021-2022”.

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO

49) Para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores 
e departamentos estableceranse as medidas que sexan 
oportunas en función do número de persoas e aforos 
dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de

Todas as reunións do profesorado realizaranse no Salón de Actos cumprindo as normas de 
protección e o aforo.

O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas de profesores e departamentos que
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vending ou cafeteiras.

permita cumprir a distancia de seguridade de 1,5 metros, marcando os espazos susceptibles
de utilización e lembrando a necesidade de hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio
de profesor/a e dos elementos de uso común como teclados, pantallas ou maquinas
expendedoras.

50) O centro incluirá previsións para acomodar ás situacións 
máis seguras a reunión dos órganos colexiados do centro, 
mediante o uso de ser o caso de ferramentas de comunicación
a distancia.

As recollidas no “Plan de adaptación á situación COVID 19 no curso 2021-2022”.

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO

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

Deseñaranse e implementaránse actividades de educación para a saúde que inclúan as
medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para facer do
alumnado axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, estas
actividades débense incluír de maneira transversal nos programas e actividades de educación
e promoción da saúde que xa viñan desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se
poida traballar a saúde de forma integral.

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

A Consellería de Sanidade  continuarán mediante fórmulas de   teleformación,a formación
suficiente para os centros educativos sobre as medidas xerais de prevención e protección.
Dentro da oferta formativa do Plan de formación do profesorado para o curso 2021/2022
incluiranse cursos impartidos por profesionais sanitarios.

53) O plan determinará o profesorado que, en función do seu 
coñecemento e experiencia, será o encargado de coordinar a 
implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas
asesoras de Abalar ou Edixgal e coa UAC. O persoal docente
designado colaborará cos compañeiros que teñan maior 
dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións 
de formación que estean dispoñibles para o conxunto do 
persoal docente e dos contidos existentes.

As aulas virtuais e a plataforma Eva E-Dixgal utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de
educación a distancia e para o alumnado que parcialmente estea en situación de corentena
cando non exista suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo
doutras opcións de formación a distancia que poida por en funcionamento a consellería.
Corrdinador TIC: Javier Alijo Ramas
Coordinador Edixgal e Abalar: Xosé Ramón Farinós.. 
Coordinador Aula Virtual: José Luis Sacau Fontenla.
Durante os primeiros días , en setembro, os/as titores/as, facilitarán ao alumnado a inscrición
na aula virtual e na plataforma Eva E-Dixgal así como que se matriculen en cada un dos 
cursos dos que forman parte.
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Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado coñece
o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que
realizar o ensino a distancia.
A aula  virtual  e  a  plataforma  Eva  E-Dixgal,  os  cursos,  e  os  usuarios  terán  que  estar
plenamente operativos e funcionando ao finalizar o mes de setembro.
Crearase tamén un usuario na aula virtual para o/a inspector/a do centro con permiso de
acceso a todos os cursos virtuais e facilitaráselle a dito/a inspector/a 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.

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

55) 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.

Ver Anexo VI.
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ANEXO I : FOTOS AULA 1ºESO (20 mesas)
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ANEXO I : FOTOS AULA 2º Bac (23 mesas)
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ANEXO II: ENTRADAS / SAÍDAS / ESCALEIRAS
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ANEXO III: ENTRADAS / SAÍDAS / ESCALEIRAS/ AULA ILLAMENTO COVID
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ANEXO IV: ZONAS DE RECREOS
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ANEXO V: CONTROL LIMPEZA BAÑOS

CONTROL LIMPEZA BAÑOS
SEMANA DO               AO               DE                         

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

mailto:ies.fontexeria@edu.xunta.es


IES PLURILINGÜE FONTEXERÍA
Agra de Baño 21, MUROS – 15259 
Tlf.: 881 867 110
ies.fontexeria@edu.xunta.es

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 Páx. 23

ANEXO VI:CONTROL VENTILACIÓN

CONTROL DE VENTILACIÓN

SEMANA DO           AO           DE           AULA:                   

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:
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ANEXO VII: 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:

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

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
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Aspecto a considerar

Realizado

SI NON
N
P

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:

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?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
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Aspecto a considerar

Realizado

SI NON
N
P

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:

2.1
5

¿Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o 
procedemento da Consellería de Educación?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.1
6

¿Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e accionados 
por pedal?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
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Aspecto a considerar

Realizado

SI NON
N
P

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)?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

Id. Formación e información dos traballadores
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Aspecto a considerar

Realizado

SI NON
N
P

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?

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 protección 
segundo o marcado pola Consellería?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

Id. Limpeza e desinfección das instalación
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Aspecto a considerar

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?

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 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
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Aspecto a considerar

Realizado

SI NON
N
P

e os elementos de limpeza empregados neste caso?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

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:

3.1
4

¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de
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:
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Aspecto a considerar

Realizado

SI NON
N
P

3.1
5

¿Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder 
a calquera persoa que presente síntomas da enfermidade?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.1
6

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

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
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