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GUÍA RESUMO DO PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 NO CURSO 2021-2022 

- Realizar autoenquisa diaria (Anexo I).  

  NON acudirán ao centro: 

 

o Alumnado 

o Persoal docente 

o Persoal non docente  

 

 

 Inmediatamente darán coñecemento ao Coordinador do Equipo Covid1. 

 

- Síntomas no centro:  

o O alumnado deberá ser trasladado ao espazo de illamento (No edificio 100, o salón da 
antiga vivenda subalterno/a. Como segunda opción establécese o espazo situado entre 
a aula de plástica e o laboratorio situado no edificio 300. En caso de que os dous 
espazos estean ocupados os restantes casos agardarán acompañados por algunha 
persoa traballadora do centro educativo nun lugar cuberto exterior ao edificio ou 
noutro lugar interior coa ventilación adecuada). 

Será o delegado/subdelegado da clase o que avisará ao profesor de garda do edificio e 
na súa ausencia e por orde, avisará ao coordinador do equipo COVID ou aos xefes de 
estudos do centro para ir buscar o alumno/a con sospeita de síntomas. 

o O/A traballadora abandonará o centro cunha máscara cirúrxica. 

- Para a xustificación da ausencia, non será necesaria 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. 

Medidas xerais de protección individual e colectiva 

- O uso da máscara será OBRIGATORIO con independencia do mantemento da distancia 

interpersoal. O alumnado debe levar unha segunda máscara nun estoxo. 

- Á entrada e saída do centro e das aulas, esixencia a todas as persoas da realización da hixiene 

de mans. 

- A distancia interpersoal, con carácter xeral, será de polo menos 1,5 metros nas interaccións 

entre as persoas no centro educativo.  

- A distancia a manter entre postos será cando menos de 1,2 metros. Asignáranse postos fixos 

e orientados nunha mesma dirección para todo o curso e daráselle ao Equipo Covid un plano 

nos primeiros días de clase coa colocación do alumnado da aula. Calquera modificación será 

comunicada para ter claros os contactos estreitos. 

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

(antes e despois). O alumnado NON compartirá material de uso propio. O material compartido 

                                                           

1 Contacto estreito: persoa que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia de menos de 2 
metros do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara. 

- Que teña síntomas compatibles coa Covid (polo menos un). 

- Os que se atopen en illamento por diagnóstico Covid. 

- Estar en período de corentena domiciliaria por ser contacto 

estrito, (se se convive cunha persoa positiva). 

- As persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 
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en aulas especiais debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a 

clase. 

- Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado...) 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, os proxectores, dispositivos de funcionamento da iluminación e 

restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado ou persoal 

non docente. 

- VENTILACIÓN dos espazos:  

Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuentes nas instalacións. 

o 15 minutos ao inicio e ao remate (mañá e tarde). 

o Durante a totalidade dos recreos 

o Cando menos 5 minutos entre clase e clase 

o De 2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos durante as sesións. 

o As portas das aulas deberán permanecer sempre abertas, coas ventás abertas para 
favorecer a circulación do aire.  

o Manter as xanelas abertas o maior tempo posible.  

o De estar nunha mesma aula con diferentes alumnos/as de maneira consecutiva, 
desinfectaranse as superficies utilizadas e ventilarase a sala un mínimo de 5 minutos 
tras cada sesión. 

- NON se poden aglomerar as persoas, debendo en todo momento garantir as medidas de 

distanciamento físico interpersoal.  

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

Se teñen que cambiar de aula irán de 1 en 1, deixando distancia de seguridade. Se hai outro 

grupo na aula sairá antes de entrar o novo grupo. Ventilarase a aula e o grupo entrante 

hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 

- Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo o profesorado velará pola 

orde dos movementos e fluxos do alumnado. 

- O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva velará porque o material estea 

recollido polo alumnado e que estea preparado para saír ordenadamente e coa distancia de 

seguridade. 

- 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.  

- As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de 

ensino a distancia, o modo de prover o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir 

a ensinanza telemática.  

 

CORRESPONDE AO PROFESORADO MANTER UNHA CONDUTA EXEMPLAR NO CUMPRIMENTO 

DAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 
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PORTAS DE ENTRADA AO CENTRO 

1. Porta principal do edificio 100 (Bacharelato, Ciclos formativos e FP Básica da familia de 

Administración e Xestión; ESA e Ciclo Superior de Adultos de Sistemas de Telecomunicacións e 

Informáticos) e porta traseira dos soportais, 100-C. 

2. Portas laterais esquerdas para a entrada ao edificio 300 (planta baixa e 1º andar) co acceso 

polo aparcadoiro (ESO). 

3. Porta de entrada ao edificio 400 situada na súa parte frontal, xunto ao comedor escolar 

(Ciclos formativos das familias de Mantemento e Mecanizado e FP Básica de Fabricación e 

Montaxe). 

PORTAS DE SAÍDA DO CENTRO 

1. Porta principal do edificio 100 (Bacharelato, Ciclos formativos e FP Básica da familia de 

Administración e Xestión; ESA e Ciclo Superior de Adultos de Sistemas de Telecomunicacións e 

Informáticos) e porta traseira dos soportais, 100-C. 

2. Porta principal do edificio 300. 

3. Porta principal do edificio 400. 

Non se permite a saída polo aparcadoiro do centro. 

 

 


