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1 -  NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO

Seguindo as Instrucións do 30 de xullo de 2020 engádense as seguintes normas ás NOFC aprobadas
nas sesións ordinarias de fin de curso 2019-20 dos órganos colexiados do centro que terán carácter
supletorio mentres se  permaneza na situación derivada da Covid-19.

1.1  INICIO DE CURSO: INCORPORACIÓN GRADUAL DO ALUMNADO:

Calendario da incorporación:

MÉRCORES 23: 1º ESO: 8:30

2º ESO: 11:00

1º BACHARELATO: 12:45

1º DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO MEDIO: 11:00

XOVES 24: 3º ESO : 8:30

2º BACHARELATO : 11:00

2º DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO MEDIO: 11:00

VENRES 25: 4º ESO: 8:30

LUNS 28:  ESA : 18:00 Presentación no Salón de Actos

- Todo alumnado debe asistir ao centro con máscara, auga e panos desbotables, traerá tamén un
caderno e estoxo con material escolar. E unha máscara de remuda convenientemente gardada. É
recomendable que traian auga xa que a fonte e as billas non poderán ser utilizadas.

- Excepto 1º ESO, o resto de alumnado da ESO debe traer unha mochila para o reparto de libros que
se realizará o día da incorporación.

- Na hora da súa primeira incorporación ao centro o alumnado farao na pista de baloncesto ou no
salón de actos no caso de chuvia (ESO e Bacharelato) e na porta dianteira dos talleres ( Ciclo Medio
IEA) gardando a distancia de seguridade. O equipo directivo irá nomeando ao alumnado segundo o
grupo que lle corresponda e dirixiranse a súa aula acompañados dos seus titores/as na primeira hora
na que estean no centro.
Despois deste primeiro momento seguirán o horario  de clase que copiarán na aula.

-  Autobuses:  o  alumnado  terá  servizo  de  autobús  escolar,  ao  inicio  da  xornada  para  o  grupo
convocado a primeira hora o mércores 23 e unha vez rematada a xornada os grupos que iniciaron as
clases.  O xoves 24 terán autobús, 1º,2º,3º da ESO para a entrada e saída. O venres engadirase o
alumnado de 4º ESO.
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O autobús será utilizado polo alumnado da ESO que o solicitase na matrícula e o alumnado de
postobrigatoria que solicitase o uso do transporte do centro. A este alumnado entregaranse carnés ao
longo de cada día.
.
O alumnado que solicitou o uso excepcional do transporte escolar do IES As Insuas non poderá
facer  uso  deste  ata  que  chegue  a  autorización  correspondente  desde   o  Servizo  de  Transporte
Escolar. Cando esta chegue comunicaráselle ao alumnado que terá que seguir as indicacións en
canto a ubicación, normas, etc que se indiquen no transporte escolar do IES As Insuas.

Recomendacións:

- O alumnado esperará na parada do autobús, mantendo a distancia de 1,5 m en todo momento.

-  Evitará  aglomeracións  no  momento  da  chegada  do  bus.  Deberá  seguir  as  indicacións  do
profesorado de garda cando se dirixa da parada traseira do instituto ou viceversa.

-  No  momento  de  acceder  ao  autobús,  todo  o  alumnado  deberá  hixienizar  as  mans  con  xel
hidroalcólico-

- O alumnado ocupará os mesmos asentos en todos os servizos tal e como lle indique o condutor/a.
No caso de non cumprir esta recomendacións, o condutor/a notificarao a dirección do centro.

1.2  - ENTRADAS E SAÍDAS

As  familias  deben  responsabilizarse  de  facer  a  enquisa  de  autoavaliación  (Anexo  I)  .  Na
primeira  semana  do  curso,  todas  as  familias  remitirán  ao  centro  a  declaración  de
responsabilidade asinada.

O alumnado de 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO A, e  4º ESO  utilizarán a  entrada principal traseira
durante toda a xornada lectiva, proceda ou non dos autobuses.  
O alumnado de 3º ESO B e C, e Bacharelato utilizarán a  entrada da Biblioteca durante toda a
xornada lectiva, procedan ou non dos autobuses.
O alumnado de IEA utilizará a entrada exterior da cada taller, segundo o seu horario. Será a súa
porta de entrada e saída. 
O alumnado de  CUALE e ESA utilizará a entrada principal dianteira durante toda a xornada
lectiva.
O persoal  docente e non docente utilizará a  entrada principal  dianteira  durante toda a  xornada
lectiva.

O alumnado non poderá permanecer nas entradas e saídas, debendo acudir a súa aula de referencia
tan pronto chegue ao centro (apertura 8h15) hixienizando as mans a chegada e saída e seguindo as
instrucións do profesorado de garda.

O mesmo percorrido se fará para as saídas,  ás 14:10 e ás 17:55  usando os dous tramos de
escaleira.

A circulación nos corredores do centro realizarase sempre pola dereita.  Os tramos de escaleiras a
utilizar estarán sinalizados adecuadamente, xa que se dispón de un tramo para subir e outro para
baixar.   
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O uso do elevador so se fará con autorización da dirección e so unha persoa de cada vez.

Con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas (recollida do alumnado para asistencia médica) 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. 

1.3 – RECREOS

O profesorado de garda irá a buscar aos grupos que lle correspondan as aulas non podendo
saír da aula o alumnado ata que éste chegue.

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

1. Vestíbulo: 2º Bacharelato
2. Pista Baloncesto: 2º ESO (Salón de Actos en caso de chuvia)
3. Ximnasio: 1º Bacharelato e Ciclo
4. Xardín e soportal dianteiro : 1º ESO (Aulas en caso de chuvia)
5. Biblioteca – Parte exterior talleres: 4º ESO (aulas en caso de chuvia)
6. Pista Fútbol: 3º ESO (Aulas en caso de chuvia)

O alumnado menor de idade non poderá saír do recinto escolar.
Priorizarase a realización no exterior. Se se permanece as aulas será acompañado do profesor/a de
garda .
A  subida  as  aulas  tralo  recreo  realizarase  polos  dous  tramos  de  escaleiras  para  evitar
aglomeracións.
O alumnado qu durante o recreo estea comendo ou bebendo deberá sempre facelo no exterior
do edificio (ou no corredor se tivesen que estar na aula por mor da chuvia) e a unha distancia
de 2 metros do resto das persoas.
No ximnasio existirá a oferta de actividades físicas cumprindo normas e medidas sanitarias e de
hixiene. A participación será voluntaria e previa inscrición.

1.4 -  MATERIAL ALUMNADO

Será obriga do alumnado traer ao instituto diariamente:
- unha segunda máscara de  recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario.
- Panos de papel desbotables
- Envase pequeno de xel hidroalcólico
- Botella de auga ( non poderán usar as billas dos baños nin a fonte para beber)

O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as. No
propio  pupitre  colocará   o  material  de  xeito  que  non  permita  ser  manipulado  por  outros
compañeiros/as (por exemplo na bandexa da mesa); no respaldo colgará a cazadora e nas perchas o
paraugas  .  (Quedan inutilizadas as  gabetas).  O alumnado gardará o seu material  en contedores
propios como estoxos ou semellantes.

1.5 - MATERIAL PROFESORADO
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Recomendación xeral para todo o profesorado, usar material propio (portaxiz, rotuladores , lapis
para a pantalla dixital, manexo dos proxectores a través do móbil,...) e limitar o uso de papel ou
aparellos compartidos.

1.6 - AULAS

Hixiene de mans obrigatoria a entradas de aulas evitando aglomeracións.

O  profesorado  rexistrará  obrigatoriamente  nos  primeiros  momentos  da  clase  a  ausencia  do
alumnado en XADE agás na primeira semana no que llo comunicará a persoa titora. 

A norma xeral  é  que  o  alumnado  non  cambiará  de  clase  agás  nos  supostos excepcionais  que
aparecerán nos seus horarios. Cando o alumnado se traslade a outra aula de referencia, utilizará
sempre a mesma mesa e cadeira.
 
O  alumnado  debe  permanecer  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. 

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 no momento da saída e entrada e o grupo entrante hixienizará pupitres ou
mesas e cadeiras.

Nas aulas de desdobre, talleres, laboratorios, aulas de música, debuxo ou informática extremaranse
os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis compartido. O seu uso limitarase a unha
sesión a semana.

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 e
minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que do alumnado estea encarado a
unha distancia inferior a 1,5 metros.

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.

No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no
exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou
imposibilite a práctica. Na medida do posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser
usados por varios alumnos/as e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a
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realización de hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da máscara no ximnasio  se se
considera que a  ventilación  é 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.

As indicacións específicas para as aulas de Pedagoxía Terapéutica figuran no protocolo adxunto no
Anexo V.

A última hora  da  xornada de  mañá 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.

As portas e persianas das aulas do  1º e 2º pisos quedarán abertas ao rematar as clases e ao finalizar
a xornada para a súa ventilación.

Hai aulas con máis mesas que alumnado ordinario, xa que se van impartir materias con alumnado
doutro grupo nesas aulas. Estas mesas deben quedar baleiras ao final da aula. O alumnado que
utilice eses postos debe sentarse sempre no mesmo sitio.

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

1.7 - BIBLIOTECA

A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. 

A persoa  responsable  da  biblioteca,  xunto  coa  dirección,  establecerá  un  protocolo  de  acceso  á
biblioteca para o alumnado que non lle corresponda o espazo semanal de recreo, se fose posible
mediante  petición  previa  por  correo  electrónico.  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  aínda que o devolto deberá
permanecer en caixas identificadoras e illadas como mínimo 4 horas antes de volver aos andeis.

 Non se empregarán xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso compartido
mentres dure a situación excepcional.

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

1.8 - ASEOS

O profesorado flexibilizará o permiso para ir aos aseos durante a clase.

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo. O
alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. Usará sempre o aseo máis próximo.
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Como normal xeral, a porta exterior dos aseos estará aberta e cando se estea utilizando pechada ,
neste caso,  débese esperar a que se saia a persoa que estea dentro para poder entrar.

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.

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. O baño adaptado da 2º planta ao lado do ascensor será o
utilizado polo alumnado con NEE.

1.9 - GARDAS

O profesorado rexistrará o seu nome e grupo/s que realice a garda , rexistrándoo no libro de
gardas.

O alumnado menor de 18 anos non poderá saír  do centro.

1.10 - CAFETERÍA

O protocolo  a  aplicar  será  o  que  en  cada  momento  estea  vixente  para  os  establecementos  de
hostalería, incidindo en que o uso da máscara é obrigatorio, agás no momento da alimentación. 
Existirá unha “petición prevía” que se irá organizando de produtos a consumir no recreo que se
repartirán seguindo as normas e medidas sanitarias e hixiénicas. 

1.11 - ANPA

As actividades da ANPA celebraranse preferentemente por medios telemáticos.

1.12 - CONSELLO ESCOLAR

Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático. 

1.13 - TITORÍAS

Nas  reunións  de  titoría  e  nas  comunicacións  por  outros  motivos  coas  familias  priorizarase  a
comunicación por teléfono ou outros medios telemáticos. Porén, cando a xuízo do titor/a ou da
dirección  do  centro  sexa  preciso  a  titoría  presencial,  realizarase  esta  coas  debidas  medidas  de
protección. 
Os/as titores/as irán poñéndose en contacto coas familias.

Utilizarase como mecanismo de  comunicación xeral  coas  familias  a  páxina web do centro e  a
aplicación Abalar Móbil da consellería de Educación. 

As familias que desexen solicitar unha titoría poden facelo chamando por teléfono ao centro para
pedir cita telefónica.
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2.  PRINCIPIOS SANITARIOS

- Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) realizarán unha
auto avaliación dos síntomas de forma diaria segundo o anexo que se adxunta a fin de comprobar se
estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao
centro, pero si comunicar inmediatamente a ausencia ao equipo COVID (881867110 – 881867109).
Utilizarase a enquisa clínico epidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse, cada
mañá, antes da chegada ao centro. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece
na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta co seu
médico ou pediatra.

Para a  xustificación da ausencia,  non  será necesario ningún xustificante médico.  Abondará co
comprobante  dos/as  pais/nais  ou  titores/as  legais.  As  ausencias  derivadas  desta  causa  terán  a
consideración de xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar. 

-  O centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de recepción da información,
aos pais, nais e outras figuras parentais, ou ao alumnado maior de idade, de que o alumnado con
calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro educativo.

- O centro educativo enviará para asinar unha declaración responsable dos proxenitores ao inicio do
curso escolar. Porén, a medición de temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa
COVID-19 será realizada no seo da familia de forma diaria antes de acudir pola mañá ao centro
escolar. 

- Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV2 nun alumno/a, durante a
estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que
deberá  presentarse  no  centro  á  maior  brevidade.  Unha  persoa  da  familia  solicitará  consulta
telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a consulta presencial e a solicitude
dunha  proba  diagnóstica.  Habilitarase,  dende  o  inicio  do  curso,  un  espazo  específico  de  uso
individual  no centro para illar  a  aquelas  persoas  nas  que se detecten síntomas mentres  non se
xestiona  o  seu  traslado  (AULA COVID).  Este  espazo  contará  con  ventilación  adecuada,  xel
hidroalcólico, papeleira de pedal e panos desbotables.

- Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou o
persoal do centro que convivan con ela non poderán acudir  ao centro ata que se coñeza o resultado
da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa
coordinadora COVID do centro.

-  Se  algunha  persoa  é  sospeitosa  de  padecer  a  Covid-19,  os  integrantes  da  comunidade
educativa que puidesen ser sospeitosos de ser contactos estreitos non poderán acudir ao centro
ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. Se o feito se detecta durante a xornada
lectiva, a dirección contactará coa familia para que veña a recoller ao alumno/a.

- Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática, denominada “EduCovid”,
específica  para  a  comunicación  dos  datos  básicos  dos  contactos  estreitos  dos  posibles  casos
confirmados.  A información será accesible  para o persoal  sanitario  que determine a  autoridade
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sanitaria e utilizarase para que o Centro de Seguimento de Contactos ( a partir de agora, CSC) alerte
da existencia de casos positivos confirmados no centro.
A canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto á normativa de protección de datos
os seguintes fluxos de información: 
No caso de comunicación ao centro educativo por parte do seu persoal ou de algún alumno/a da
aparición dun caso confirmado, o equipo COVID do centro incluirá a información dos contactos
estreitos do afectado/a, entre eles o compañeiros/as de aula, os mais próximos dentro da mesma e o
profesorado que imparte clase nese grupo, os compañeiros/as do transporte,  os compañeiros do
transporte  particular  no que viaxan varios nenos do centro,  así  como aquela información sobre
outros contactos vinculados ao centro educativo que poidan achegar voluntariamente os pais, nais
ou  titores/as  legais.  O  rastrexo  doutros  eventuais  contactos  doutros  ámbitos,  incluídos  os  das
actividades  extraescolares  terán  que  ser  recollidos  polo  SERGAS.  A mesma  información  será
remitida cando o CSC, o SERGAS ou a xefatura territorial  da consellería  de Sanidade solicite
información no caso de que exista casos sospeitosos por  sintomatoloxía compatible con COVID
-19 que  estean  a  ser  investigados ou nos  que  existan indicios  de que teñan xurdido no centro
educativo.

No caso de que o Centro de Seguimento de Contactos (CSC) teña confirmación dun caso positivo
dunha persoa que sexa alumno/a do centro  ou dun profesional que traballe no mesmo, incluirá a
información na aplicación informática onde solo resultara visible para o equipo COVID do centro
escolar. 

 A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento o interese xeral na
protección  da  saúde,  polo  que  os  datos  do  alumnado  subministrados  con  consentimento  dos
representantes dos menores que obra nas bases de datos da consellería de Educación poderán ser
subministrados á autoridade sanitaria en cumprimento do deber de colaboración.

O equipo COVID de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos sobre os que
teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo.

3.  ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN

3.1  ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN:

- Débense seguir as instrucións para o correcto uso da mascara, o xeito de poñela e sácala, e de ser o
caso de gardala nos momentos da comida, así como dos protocolos de substitución e lavado.

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

- Ventilar os espazos para evitar a transmisibilidade: realizaranse tarefas de ventilación frecuente
nas instalacións, e por espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e
ao  finalizar  as  clases,  sempre  que sexa  posible  entre  clases,  e  coas  medidas  de  prevención de
accidentes necesarias. Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as
xanelas abertas o maior tempo posible. 

- Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, familias e visitantes)
da realización da hixiene de mans con verificación visual do seu correcto cumprimento, prestarase
especial atención a esta tarefa nos primeiros días do curso polo seu carácter educativo. No caso do
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alumnado  verificarase  polo  profesorado  a  realización  unha  vez  sentados  na  aula  mediante  a
formulación de preguntas.

- Habilitar dispensadores de xel hidroalcólico na entrada e nos espazos comúns.

- Instalación de portapanos desbotables e dispensadores de xabón nos aseos ou de xel hidroalcólico
nos espazos comúns.

-  Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha papeleira
con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre aloxándose do resto das persoas.

-  Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e desinfección .

- Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou material de oficina)
deberán ser usados só pola persoa titular do posto e, de non ser posible, o novo usuario realizará
unha correcta hixiene de mans antes do seu uso. As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos
de  funcionamento  da  iluminación,  os  proxectores,  e  restantes  ferramentas  pedagóxicas  serán
unicamente  usadas  polo  profesorado  ou  o  persoal  non  docente,  coas  medidas  de  seguridade  e
hixiene que procedan.

- Os panos desbotables  para o secado de mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria”
sexan refugados en papeleiras ou contedores con bolsa e protexidos con tapa e accionados por
pedal.  Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na fracción
resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as recollidas
separadas) .

- 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 e ventilación 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.

-  Evitaranse  aquelas  actividades  no  centro  educativo  que  supoñan  a  mestura  do  alumnado  de
diferentes clases, así  como as que exixan unha especial  proximidade. Os eventos deportivos ou
celebracións que teñan lugar nos centros educativos realizaranse sen asistencia de público. 

3.2 - ACTUACIÓNS DE HIXIENE:

- Hixiene de mans: lavado frecuente, e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo menos
40 segundos, ou con xel hidroalcólico, durante polo menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as
mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón. O lavado realizarase cando menos 5
veces ao longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo,
antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo.

- A necesidade dunha hixiene correcta de mans e material cada vez que se use material compartido.

- Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións respiratorias
(esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar contaminados, así como antes
e despois de comer, usar os aseos ou tocar material susceptible de ser compartido.
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3.3 - ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN: 

- De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros nas interaccións
entre as persoas no centro educativo.

- A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula ( nos grupos máis
numerosos están a 1,50 m), para a aplicación do criterio de medición a distancia realizarase dende o
centro das cadeiras.

- O uso da máscara será obrigatorio con independencia do mantemento da distancia interpersoal,
sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico. O alumnado  e o profesorado, así
como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os
espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade.
 A obriga contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de
enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola
súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara,
ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do
uso  da  máscara  deberá  ser  acreditada  polo  pediatra  ou  facultativo  do  alumno/a  ou  da  persoa
obrigada. 

4.  ACCIÓNS  FORMATIVAS  PARA  A MELLORA  DA  COMPETENCIA  DIXITAL  DO
ALUMNADO NECESARIA PARA O SEU DESENVOLVEMENTO NA MODALIDADE DE
ENSINO PRESENCIAL OU, DE SER O CASO, NON PRESENCIAL

O equipo TIC do centro, durante o mes de setembro, antes da asistencia do alumnado ás aulas,
crearanse  os  “cursos”  dentro  das  aulas   virtuais,  e  así  como  os  usuarios  para  o  alumnado  e
profesorado.

 Durante os primeiros días de clase, en setembro, os/as titores/as de cada un dos grupos, facilitarán
ao alumnado a inscrición na aula virtual así como que se matriculen en cada un dos cursos dos que
forman parte. Para isto é preciso que o alumnado dispoña dunha conta de correo única e operativa,
custodiando o seu contrasinal de maneira segura e non compartida. Esta conta de correo deberá
aparecer na Aula Virtual e para iso, todo o alumnado deberá editar a súa conta de usuario/a para
incorporar no campo correspondente o correo electrónico.

 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,  os cursos,  e os usuarios (profesorado e alumnado) estarán que estar plenamente
operativos e funcionando ao finalizar o mes de setembro

 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. 
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5.  ATENCIÓN  AOS  ASPECTOS  EMOCIONAIS  E  SOCIAIS,  MEDIANTE  A
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESIÓN

É o Departamento de Orientación o encargado de coordinar e deseñar as actividades dirixidas a
atender  estes  aspectos,  tendo  en  conta  que  serán  actividades  realizadas  ao  inicio  de  curso  nas
titorías.

Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro,  polo que se desenvolve a Lei
4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de
convivencia  escolar  entenderanse  incluídas  nos  supostos  do  artigo  42  letras  a),  b)  e  d)  coa
consideración  de  condutas  leves  contrarias  á  convivencia  os  supostos  de  incumprimento  polo
alumnado do uso da mascara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento das
instrucións do profesorado en aplicación do presente protocolo. Polo que se respecta ao profesorado
e persoal non docente estarase ao previsto na súa normativa.
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