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Id. Medidas de prevención básica 

 

1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

27012036 IES GREGORIO FERNÁNDEZ 

 

Enderezo C.P. 

Rúa Castelao s/n 27600 

Localidade Concello Provincia 

SARRIA SARRIA LUGO 

Teléfono Correo electrónico 

982 870 790 ies.gregorio.fernandez@edu.xunta.gal 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesgregoriofernandez/ 

 

2. Membros do equipo COVID 

Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso 

de desvío a un teléfono móbil) 

620429495 

982870790 

Membro 1 Fernando Díaz Copa Cargo Director 

Suplente Mª Luz Núñez Gómez Cargo Xefa de Estudos 

Tarefas asignadas 

Facer cumprir o Protocolo COVID 19 da Xunta de Galicia a todo o 

persoal. 

Organización do equipo COVID 

Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia 

Contabilizar e distribuír o material de protección. 

Remitir ao persoal do centro, alumnado, familias e Inspección o Protocolo 

Dispor de todos os teléfonos, email e enderezos do alumnado e persoal 

  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesgregoriofernandez/


Membro 2 María Josefa García Fernández Profesora  

Suplente Marisol Rancaño Ulla Profesora  

Tarefas asignadas 

Facer cumprir o Protocolo COVID 19 da Xunta de Galicia a todo o 

persoal. 

Contabilizar e distribuír o material de protección. 

Regulación da circulación no interior e exterior  do centro. 

Dispor de todos o teléfonos, email e enderezos do alumnado e persoal 

Membro 3 Ana Isabel López Valín Profesora  

Suplente Isabel Rodríguez Mate Profesora  

Tarefas asignadas 

Facer cumprir o Protocolo COVID 19 da Xunta de Galicia a todo o 

persoal. 

Contabilizar e distribuír o material de protección. 

Vixiar que se cumpran as normas de distanciamento. 

Dispor de todos o teléfonos, email e enderezos do alumnado e persoal 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro CENTRO DE SAÚDE DE SARRIA Teléfono 982 532412 

Contacto Dra. AMALIA Mª. ÁLVAREZ FLOREZ 

Enfermeira: MERCEDES BESTEIRO REIJA 

Entre as medidas de prevención básicas recollidas no protocolo da Xunta de Galicia, o noso centro 

educativo prestará especial atención ás seguintes: 

- Establecemento dunha canle de comunicación cos membros da comunidade educativa fluída e 

actualizada, sobre todo, a través da web do centro e da aplicación abalarMóbil e, en particular, coa 

periodicidade que estableza a dirección, informará ao consello escolar do centro sobre as medidas 

adoptadas e de ser o caso da evolución dos diferentes escenarios. 

- Realización diaria da enquisa de autoevaluación clínica que se describe no Anexo I. O persoal 

docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto enquisa diaria de síntomas 

para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha infección por 

SARSCoV-2, que debe realizarse antes da chegada ao centro. A enquisa non ten que comunicarse 

ao centro educativo, senón que o persoal do centro educativo deberá adoptar as medidas oportunas 

en función do resultado da auto avaliación e comunicar ao centro a ausencia. 

- Cada día, antes de acudir ao centro, os pais,/nais/titores legais realizarán unha valoración dos 

síntomas recollidos no Anexo I ao alumnado a fin de comprobar se estes son compatibles cunha 

infección por SARS-CoV.2. Ante a aparición de, polo menos, un dos síntomas que describe a 

enquisa de autoavaliación, os titores non enviarán ao alumno/a a clase e solicitarán consulta co seu 

médico ou pediatra. En caso de que un alumno/a que estea no centro teña algún síntoma compatible 

coa infección por SARS-CoV-2 de acordo coa enquisa de autoavaliación, deberá permanecer no 

espazo de illamento habilitado no centro ata que o responsable veña a recollelo. As familias e o 

alumnado maior de idade asinarán unha declaración responsable comprometéndose a non enviar ao 

alumno/a ao centro ou no caso de alumnado maior de idade a non acudir ao mesmo, caso de 

presentar sintomatoloxía compatible, Anexo II. 

- No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable, como consecuencia de 

patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia, os criterios sanitarios -que rexerán 

asistencia a clase ou, de ser o caso, a escolarización domiciliaria- serán os que recomenden médico 

ou pediatra de acordo co establecido na resolución que se dite instrucións para a atención educativa 

ao alumnado vulnerable ou alumnado con conviventes vulnerables durante o curso 2021/22 como 

consecuencia da pandemia da Covid-19.  



- Comunicacións obrigatorias de sintomatoloxía ou de confirmación. 

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID (polo menos unha das relacionadas no 

anexo I) no persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e inmediatamente 

darán coñecemento ao equipo COVID. Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo 

domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos da 

mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a realización dun 

test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran manténdose o illamento ata coñecer 

o resultado da proba. 

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao centro e 

el/ela ou a súa familia contactará co centro de saúde de referencia do alumno/a dentro das seguintes 

24 horas e con algunha das persoas membros do equipo COVID a maior brevidade posible. 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. 

- 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. 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 maña 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. Este espazo contará con ventilación adecuada, xel hidroalcohólico, 

papeleira de pedal e panos desbotables. 

 

Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou profesional) que se 

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

confirme o resultado. Ademais, os conviventes que non dispoñan dunha pauta de vacinación 

completa e tampouco foran diagnosticados da COVID-19 nos últimos 6 meses deberán seguir as 

indicacións do Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV- 2 

(Covid- 19) no ámbito educativo non universitario de Galicia e absterse de asistir ao centro 

educativo ata que se resolva a situación do caso sospeitoso. 

O alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva serán considerados contactos 

estreitos, excepto que a Central de Seguimento de Contactos lles indique o contrario. Tendo en 

conta isto, as persoas conviventes do caso positivo que estean vacinadas coa pauta completa ou 

aquelas que fosen diagnosticadas da COVID nos últimos 6 meses poderán acudir tanto á escola 

como ao seu posto de traballo, extremando sempre as medidas de prevención. Pola contra, os 

conviventes que non dispoñan dunha pauta de vacinación completa e tampouco foran 

diagnosticados da COVID-19 nos últimos 6 meses deberán absterse de asistir ao centro educativo e 

esperar as indicacións da Central de Seguimento de Contactos en corentena. 

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade, xuntamente coa Consellería de Sanidade, 

dispón da canle informática denominada “EduCovid”, específica para a comunicación dos datos 

básicos dos contactos próximos dos casos confirmados. A información será accesible para o persoal 

sanitario que determine a autoridade sanitaria e utilizarase para que a Central de Seguimento de 

Contactos alerte da existencia de casos positivos confirmados no centro. 

 



4. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe) 

Habilítanse os seguintes espazos específicos de uso individual no centro: 

- 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. 

Estes espazos contan con ventilación exterior, papeleira de pedal, desinfectante, xel 

hidroalcohólico, luvas e  panos desbotables. Están debidamente sinalizados como espazos de 

illamento. 

Os EPIs e as máscaras estarán dispostos para usar nos armarios de limpadoras situados na 

planta baixa do edificio 100 e no espazo de illamento do edificio 300. 

 

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o 

número total) 

ESO 1º  9 

ESO 2º  21 

ESO 3º  29 

ESO 4º  16 

1º BACHARELATO  19 

2º BACHARELATO  13 

1º FP Básica Fabricación e Montaxe 20 

2º FP Básica Fabricación e Montaxe 10 

1º FP Básica Servizos Administrativos 13 

2º FP Básica Servizos Administrativos 4 

1º CFGM Mantemento Electromecánico 10 

2º CFGM Mantemento Electromecánico 10 

1º CFGM Mecanizado 7 

2º CFGM Mecanizado 7 

1º CFGM Xestión Administrativa 9 

2º CFGM Xestión Administrativa 10 

1º CFGS Administración e Finanzas 15 

2º CFGS Administración e Finanzas 14 

1º CFGS Mecatrónica Industrial 14 

2º CFGS Mecatrónica Industrial 8 

ZSGS Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos grupo A (Adultos) 8 

ZSGS Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos grupo B (Adultos) 7 

ESA nivel 1 grupo A (Adultos) 7 

ESA nivel 2 grupo A (Adultos) 16 



 

6. Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos)   

Profesorado de ensino secundario 41 

Profesorado Técnico de Formación Profesional 16 

Orientación 1 

Mestres 2 

Persoal non docente 7 

TOTAL 67 

 

 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo) 

Etapa ESO Nivel 1º Grupo A 

Aula 
315 Nº de alumnado 

asignado 
9 Nº de profesorado 

asignado 
15 

 

Etapa ESO Nivel 2º Grupo A 

Aula 
321 Nº de alumnado 

asignado 
21 Nº de profesorado 

asignado 
16 

 

 

Etapa ESO Nivel 3º Grupo A 

Aula 
319 Nº de alumnado 

asignado 
29 Nº de profesorado 

asignado 
15 

 

 

Etapa ESO Nivel 4º Grupo A 

Aula 
322 Nº de alumnado 

asignado 
16 Nº de profesorado 

asignado 
19 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo A 

Aula 
113 Nº de alumnado 

asignado 
19 Nº de profesorado 

asignado 
19 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 2ª Grupo A 

Aula 
120 Nº de alumnado 

asignado 
13 Nº de profesorado 

asignado 
16 

 

Etapa FP Básica – Fabricación e Montaxe Nivel 1º Grupo A 

Aula 
419 Nº de alumnado 

asignado 
20 Nº de profesorado 

asignado 
6 

 

Etapa FP Básica - Fabricación e Montaxe Nivel 2º Grupo A 



Aula 
401B Nº de alumnado 

asignado 
10 Nº de profesorado 

asignado 
6 

 

Etapa FP Básica - Servizos Administrativos Nivel 1º Grupo A 

Aula 
110 Nº de alumnado 

asignado 
13 Nº de profesorado 

asignado 
6 

 

Etapa FP Básica - Servizos Administrativos Nivel 2º Grupo A 

Aula 
108 Nº de alumnado 

asignado 
4 Nº de profesorado asignado 6 

 

 

 

Etapa CFGM Mantemento Electromecánico Nivel 1º Grupo A 

Aula 
420 Nº de alumnado 

asignado 
10 Nº de profesorado 

asignado 
4 

 

Etapa CFGM Mantemento Electromecánico Nivel 2º Grupo A 

Aula 
421B Nº de alumnado 

asignado 
10 Nº de profesorado 

asignado 
4 

 

Etapa CFGM Mecanizado Nivel 1º Grupo A 

Aula 
418 Nº de alumnado 

asignado 
7 Nº de profesorado 

asignado 
4 

 

Etapa CFGM Mecanizado Nivel 2º Grupo A 

Aula 
CNC Nº de alumnado 

asignado 
7 Nº de profesorado 

asignado 
4 

 

Etapa CFGM Xestión Administrativa Nivel 1º Grupo A 

Aula 
117 Nº de alumnado 

asignado 
9 Nº de profesorado 

asignado 
5 

 

Etapa CFGM Xestión Administrativa Nivel 2º Grupo A 

Aula 
128 Nº de alumnado 

asignado 
10 Nº de profesorado 

asignado 
4 

 

Etapa CFGS Administración e Finanzas Nivel 1º Grupo A 

Aula 
127 Nº de alumnado 

asignado 
15 Nº de profesorado 

asignado 
7 

 

Etapa CFGS Administración e Finanzas Nivel 2º Grupo A 

Aula 126 Nº de alumnado 14 Nº de profesorado 5 



asignado asignado 

 

Etapa CFGS Mecatrónica Industrial Nivel 1º Grupo A 

Aula 
417 Nº de alumnado 

asignado 
14 Nº de profesorado 

asignado 
6 

 

Etapa CFGS Mecatrónica Industrial Nivel 2º Grupo A 

Aula 
403 Nº de alumnado 

asignado 
8 Nº de profesorado 

asignado 
6 

 

Etapa ZSGS Sistemas de telecomunicacións e 
Informáticos 

Nivel Adultos Grupo A 

Aula 
108 Nº de alumnado 

asignado 
8 Nº de profesorado asignado 3 

Etapa ZSGS Sistemas de telecomunicacións e 
Informáticos 

Nivel Adultos Grupo B 

Aula 
CNC Nº de alumnado 

asignado 
7 Nº de profesorado 

asignado 
3 

 

Etapa ESA (Adultos) Nivel 1 - 3 Grupo A 

Aula 
113 Nº de alumnado 

asignado 
7 Nº de profesorado 

asignado 
4 

 

Etapa ESA (Adultos) Nivel 2- 4 Grupo A 

Aula 
115 Nº de alumnado 

asignado 
16 Nº de profesorado 

asignado 
4 

 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas que xa 

figuren no protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo) 

 Consideracións  xerais  na aula ordinaria 

Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas: 

- A aula será aberta polo/a subalterno/a ou o/a limpador/a e será quen accione o interruptor da 

luz eléctrica, a primeira hora da mañá. 

- A aula ventilarase 15 minutos ao inicio e o remate da xornada (mañá e tarde), durante a 

totalidade dos recreos, cando menos 5 minutos entre clase e clase, e de 2 a 5 minutos cada 15 a 

20 minutos durante as sesións. 

O persoal de limpeza/conserxería será o encargado de abrir as ventás a primeira hora. 

No período de lecer e na última hora, o/a profesor/a saínte será quen deixe abertas as 

ventás da aula. 

Nas aulas ocupadas polas tardes/noite será o profesorado que imparta as clases nestes 

horarios o encargado de ventilar mínimo 15 minutos. 

- As portas das aulas deberán permanecer sempre abertas, así como as ventás e portas dos 

corredores para facilitar a renovación constante de aire nas aulas. A ventilación cruzada, 

consistente na apertura de xanelas e portas en lados opostos da habitación, é máis efectiva que 



a apertura nun só lado e por tanto preferible. En moi poucas ocasións se alcanza a ventilación 

suficiente sen ventilación cruzada. Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se 

debe usar a función de recirculación do aire interior. 

No caso de temperaturas extremas invernais é mellor realizar maior número de ventilacións de 

menor tempo en lugar de ter as ventas parcialmente abertas. Abrir parcialmente as ventás non 

facilita significativamente a renovación de aire pero baixa a temperatura e diminúe o confort. É 

máis eficiente abrir todas as ventás durante 2 a 5 minutos cada 15/20 minutos.  

- Se un/ha profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de maneira 

consecutiva, desinfectaranse as superficies utilizadas e ventilarase a sala un mínimo de 5 

minutos tras cada sesión ou, en función dos parámetros citados, que garantan a ventilación 

axeitada. 

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

maior tempo posible. 

- O alumnado accederá con máscara ao centro e será obrigatorio o seu uso durante toda a 

xornada lectiva, igual que para o profesorado e resto de persoal non docente 

(independentemente da distancia interpersoal). 

- Á entrada e saída da aula, o alumnado, persoal docente e de ser o caso, non docente,  fará 

unha adecuada hixiene de mans. 

 - O material do alumnado será gardado no propio pupitre, ou noutro lugar diferenciado, como  

casilleiros ou mobles. O alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o 

contacto co do resto dos/as compañeiros/as.  

- O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as. 

- Cando sexa necesario empregar material común (incluídos os ordenadores), deberá levarse a 

cabo unha correcta hixiene de mans antes e despois do seu uso.  

- Nas perchas o material ou roupa colocarase do xeito máis individualizado posible. 

- Distribución de espazos segundo os modelos propostos nos anexos en función do número de 

alumnos. En todos os modelos existen pautas para que a distancia de traballo sexa polo menos 

de 1,2 metros. 

- Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de EF, música, plástica, TICS ou o taller 

de tecnoloxía ou saír ao patio, deberán respectar o percorrido deseñado e a distancia de 

seguridade (1,50 mts) para ese grupo en concreto e na orde de entrada/saída asignada. 

- As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento de iluminación, 

proxectores e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado ou 

persoal non docente, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 

- O incumprimento polo alumnado do uso da máscara nos tempos e lugares que sexan 

obrigatorios e o incumprimento das instrucións do profesorado en aplicación do presente 

protocolo terán a consideración de condutas leves contrarias á convivencia coas sancións 

correspondentes establecidas no RRI. Polo que respecta ao profesorado e persoal non docente 

estarase ao previsto na súa normativa. 

 

 

 

 

 



9. 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) 

PROFESORADO E PERSOAL NON DOCENTE: 

- Vía telefónica (centro ou coordinador do equipo COVID) 

- Correo electrónico: gregoriocovid@gmail.com 

 

FAMILIAS E ALUMNADO: 

- Vía telefónica chamando ao centro (982870790) 

- Correo electrónico: gregoriocovid@gmail.com 

 

10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado) 

As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas no Xade, pero ao figurar 

no específico por COVID-19 quedará eximida a xustificación a efectos de apertura do protocolo 

de absentismo escolar e, ao mesmo tempo, permitirá activar as medidas necesarias en caso de 

confirmación do caso. 

11. Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e 

educativas a través da aplicación informática) 

- Cando a Central de Seguimento de Contactos (CSC) alerte da existencia de casos positivos 

confirmados no centro utilizarase a canle informática para subministrar a identificación dos 

contactos estreitos. 

- Cando ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa positiva de Covid 19 no centro 

de ensino, deberá pórse en contacto coa CSC para identificar os contactos estreitos. Poderá 

facelo a través do numero de telefono especifico para educación, habilitado de 9 a 22h 

todos os dias da semana e que estará dispoñible en EduCovid, na Axuda da aplicación, así 

como tamén nos apartados Equipo e Centro médico. 

 

Id. Medidas xerais de protección individual e colectiva 

- O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do mantemento 

da distancia interpersonal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico. 

- De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal, con carácter xeral, de polo menos 1,5 

metros nas interaccións entre as persoas no centro educativo. 

- O centro educativo deberá informar a todos os membros da comunidade educativa sobre as 

medidas de prevención da transmisión da infección, as medidas de protección que se deben 

empregar e as instrucións para o correcto manexo das mesmas, destacando: 

• O correcto uso da máscara, 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, xa que as mans facilitan a transmisión. 

 Ao tusir ou esbirrar, non retirarse a máscara, e cubrirse a boca e o nariz co cóbado 

flexionado. 

 Usar panos refugables para eliminar secrecións respiratorias e tiralos tras o seu uso a 

unha papeleira con bolsa e a poder ser con tapa e pedal, facendo unha posterior 

hixiene de mans. 

mailto:gregoriocovid@gmail.com
mailto:gregoriocovid@gmail.com
mailto:gregoriocovid@gmail.com


• Hixiene de mans: lavado frecuente, e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo 

menos 40 segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante polo menos 20 segundos, no seu 

defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón. A hixiene de 

mans 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 cada vez que se use material compartido. 

•  A importancia que ten a ventilación dos espazos para evitar a transmisibilidade. 

• 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 alumnado verificarase polo profesorado a realización unha vez 

sentados na aula mediante a formulación de preguntas. 

• Habilitar dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada e en espazos comúns. 

• Aplicar medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de solución alcohólica 

atendendo ás características  do noso  centro. 

• Xerar dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia (xogos de 

mimetismo, acompañamento do lavado, momentos previos ás actividades, entrada no comedor, 

cada vez que van o baño) ademais de medidas de educación sanitaria. Será necesario garantir a 

existencia de xabón e papel para secar as mans. 

• Instalación de portapanos desbotables e dispensadores de xabón nos aseos ou de xel 

hidroalcohólico nos espazos comúns. 

• Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de hixiene respiratoria: 

 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. 

 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 

- Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que conleven a mestura de alumnado de 

diferentes grupos de convivencia ou clases nas que non se poida manter a distancia mínima 

interpersoal. Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar nos centros educativos 

realizaranse sempre que se poida ao aire libre e de acordo ás mesmas condicións que os seus 

homólogos no ámbito comunitario. 

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

establecidas nas medidas deste protocolo. Con anterioridade ao inicio do curso, realizarase unha 

limpeza e desinfección xeral do centro e do mobiliario. 

- O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as. Nas 

aulas, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado (casilleiros) gardará o seu material para evitar 

o contacto co do resto de compañeiros. 

- Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou material de oficina, 

etc.) 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. 

- Os usuarios dos espazos de atención ao público non poderán empregar os equipos informáticos, 

material de oficina ou outros materiais dos empregados públicos. Cando exista na portaría ou na 

administración do centro un espazo no que se distribúan formularios ou se entregue documentación 



que deba ser escrita facilitarase o material de escritura, porén realizarase previamente a correcta 

hixiene de mans. Para estes efectos existirá ao carón un dispensador de xel hidroalcohólico. Nos 

supostos nos que exista un dispositivo informático a disposición do público xeral, cada usuario 

deberá realizar a hixiene de mans antes do seu uso. 

- Nas mesas, mostradores e despachos de atención ao público, establecerase unha distancia mínima 

de 1,5 metros entre o usuario e o persoal, agás que se habiliten elementos de protección colectiva no 

posto no que se realiza a atención ao público (mamparas, mobiliario con altura suficiente para que 

sirva de barreira física, etc.). 

- O uso das luvas non é recomendable en xeral, pero si nas tarefas de limpeza. As luvas serán 

postas, retiradas segundo as instrucións previstas na infografía e refugaranse na fracción resto. 

 

12. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico 

que sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado) 

Os postos escolares manterán unha distancia, con carácter xeral, de polo menos 1,2 metros 

respecto de todos os postos que os rodean medidos desde o centro da cadeira. Estarán 

orientados nunha mesma dirección e durante todo o curso escolar o alumnado terá asignado o 

seu posto fixo na súa aula. 

Achéganse os planos de colocación de pupitres nas aulas, tendo en conta sempre a distancia de 

1,2 metros entre postos nos anexos sobre os planos de aulas. Anexo III. 

 

13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non 

permita as distancias mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos) 

Todas as aulas teñen os postos escolares situados a 1,2 metros de distancia. As aulas utilizadas 

para apoios ou desdobres deberán de ser ventiladas durante 15 minutos entre clase e clase e de 2 

a 5 minutos cada 15/20 minutos dentro da sesión. 

 

14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo 

cuestionario de avaliación (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e 

AL, departamento de orientación ou aulas especiais do centro e modelo de cuestionario 

avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante ao que figura no 

protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario 

de Galicia para o curso 2020-2021) 

Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, adóptanse 

as seguintes medidas xerais: 

- Uso obrigatorio de máscara como norma xeral. Como o punto anterior non sempre pode ser 

cumprido debido ao traballo específico que se realiza nas aulas de PT e AL, cando sexa 

necesario, aconséllase ao profesorado destas dúas especialidades que empreguen viseiras 

protectoras, xa que, en moitas ocasións, o seu labor é incompatible co emprego da máscara. 

- Hixiene de mans ao entrar e saír neste tipo de espazos ou aulas especiais. 

- Como norma xeral, o alumnado cando accede a un espazo diferente á aula ordinaria deberá  

hixienizar os pupitres e cadeiras ao entrar. O profesorado para a desinfección de superficies 

evitará que o alumnado poida manipular directamente os produtos desinfectantes, é dicir, será 

o profesor o que use o produto desinfectante. 

- Para os materiais e equipos de uso compartido, deberá realizarse unha adecuada desinfección  

antes e despois da súa utilización. 

- Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas, o profesor/a correspondente 



realizará unha ventilación de polo menos quince minutos. 

Anexo IV. 

 

15. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias) 

 As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades: 

- Virtual (opción preferente) a través da plataforma que oferte a Consellería no curso 21/22 ou 

telefonicamente. 

- Presencial: para aqueles casos nos que non sexa posible a opción virtual. Nesta modalidade, a 

reunión levarase a cabo no aula de convivencia do edificio principal, previa cita e garantindo a 

distancia de seguridade. Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente 

hixiene de mans. Cando nalgunha destas reunións sexa necesario a revisión dalgunha proba 

escrita, avisarase con anterioridade para poder facer copias da mesma e evitar a manipulación 

conxunta. 

Tanto na titoría telemática como na titoría presencial será obrigatoria a cita previa, empregando 

calquera das canles reflectidas nas NOFC (abalarMóbil, axenda do alumnado, teléfono). 

 

16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal 

do concello...) 

O plan de comunicación do IES Gregorio Fernández xa establece claramente as canles de 

información e comunicación coa comunidade educativa. Reforzaranse as vías de comunicación 

dixitais, polo que a web do instituto pasará a ser o portal onde se colgue toda a información de 

relevancia a nivel xeral. 

- Como sistema preferente de mensaxería empregaremos abalarMóbil, polo que é 

indispensable que o teñan instalado todas as familias.  

 - Para as familias que non poidan ter a aplicación, empregarase unha vía alternativa, que será o 

correo electrónico ou, en último lugar, a chamada telefónica. 

- A información cos provedores xa se realiza habitualmente por correo electrónico ou teléfono, 

polo que seguiremos a empregar estas vías. 

 

17. Uso da máscara no centro 

- 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 e o persoal non docente, salvo aquel legalmente exento, 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.  Será obriga do alumnado levar cando menos 

unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso 

necesario, como por exemplo no comedor. 

- Poderán retirala exclusivamente no momento de inxerir alimentos ou bebidas. 

- O uso obrigatorio da máscara faise extensiva a toda persoa externa ao centro, que visite o 

Instituto. 

- A obrigación 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 polos servizos de prevención de riscos, no seu caso, para persoal 

docente e non docente. 

- Dentro da información a subministrar ás familias, o alumnado e o persoal dos centros 

incluírase a formación precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa duración ou necesidade 

de lavado e os sistemas de conservación e gardado durante períodos breves de non uso. Para 

isto, o centro utilizará como canle informativa a web do centro. 

Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formación sobre uso de máscaras. 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

- O plan difundirase a través da web do centro 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesgregoriofernandez/ 

- Para dar a coñecelo, enviarase ás familias o link mediante o sistema habitual de mensaxería 

deste  instituto: abalarMóbil. 

- Deixamos a porta aberta a modificacións, xa que as achegas que recibamos por parte da 

comunidade educativa poden dar lugar a melloras no documento e tamén as modificacións 

impostas polas autoridades educativas e sanitarias. 

 

Id. Medidas de limpeza 

 

19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito 

frecuente (non incluír datos de carácter persoal) 

Conserxe/ limpadora (mañá): 

• Ventilación das aulas antes da chegada do alumnado, apertura das aulas e acendido das luces. 

• Limpeza/desinfección dos baños dúas veces ao longo da mañá. 

• Limpeza e desinfección das zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes 

como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, etc. 

• Limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas con tapa), de xeito que queden 

limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 

• Ventilación, limpeza e desinfección dos espazos de illamento e terase especial atención cando 

sexa usado. 

 

- Limpador/as (tarde): 

• Limpeza e desinfección de todo os postos das aulas (mesas e cadeiras) e zonas de uso común 

e nas superficies de contacto máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, 

pasamáns, teléfonos... 

• Limpeza e desinfección dos despachos  e departamentos. 

• Limpeza e desinfección da sala do profesorado. 

• Limpeza/desinfección dos baños unha vez ao longo da tarde. 

• Limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas con tapa), de xeito que queden 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesgregoriofernandez/


limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 

• Ventilación, limpeza e desinfección dos espazos de illamento e terase especial atención cando 

sexa usado. 

 

20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia 

semanal ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas 

realizara o seu traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal) 

- Conserxe/limpador/a: de 7:45 h a 15:15 h 

- Conserxe e tres limpadores/as de tarde: de 14:30 h a 22:00 h 

- Alternancia: semanal 

 

21. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza 

Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección adecuados para levar a cabo 

esta labor, como son as luvas e a máscara. 

Aconséllase o emprego de elementos de protección ocular, ben sexan lentes ou pantalla. 

Cada limpador/a terá o seu propio carro cos utensilios básicos. 

Empregaranse distintivos móbiles para indicar a presenza de persoal de limpeza na dependencia 

que estea a ser desinfectada, debendo esperar a que estea o labor feito antes de ser posible o seu 

novo uso. 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán as horas 

nas que se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo. 

Ver modelo de checklist de limpeza de aseos, anexo V. 

 

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

En todas as aulas do centro colocarase un modelo semanal onde a persoa encargada de realizar 

a ventilación o apunte no cadro, xunto coa hora na que realizou. 

Ver modelo de checklist de ventilación, anexo VI. 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

- En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada (con tapa,  

pedal e cunha bolsa de cor azul) para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal 

(panos desbotables, luvas, máscaras) e informarase ao alumnado da súa existencia. 

- O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo 

xeral (lascas de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...) 

- A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, empregando 

unha bolsa de diferente color, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao persoal 

de limpeza. 

- Será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados polo 

persoal con sintomatoloxía. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda 

bolsa de lixo con peche. 



 

Id. Material de protección 

 

25. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 

- Corresponde ao equipo COVID en colaboración coa persoa que exerza a secretaría do centro  

inventariar todo o material de protección que dispón o centro. Para iso, crearase un apartado 

específico dentro do cadro xeral do centro denominado “material covid-19”. 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

- Unha vez recibida a dotación inicial por parte da consellería, o centro garantirá a existencia de 

máscaras suficientes para as posibles continxencias que poidan xurdir. Haberá unha dotación 

delas no despacho de dirección. 

- Outro material de protección, cun emprego máis específico e limitado, serán as luvas de látex 

ou vitrilo, que estarán situadas nos almacéns de produtos de limpeza do instituto. 

- En canto ao xel hidroalcohólico,  os pedidos serán segundo os litros e dispensadores que  se 

necesiten en función dos espazos existentes. No caso de comprobar que a cantidade é 

insuficiente, valorarase facer pedidos de maior cantidade. 

 

27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 

Corresponde ao equipo COVID en colaboración coa secretaría do centro distribuír ou organizar 

a distribución do material, levar a súa contabilización e inventario separado e certificar os 

consumos e gastos producidos. 

- Na entrada do centro disporase de produtos de hixiene que permitan, tanto ao persoal do 

centro coma ao alumnado e usuarios dos espazos de atención ao público, realizar unha 

adecuada hixiene de mans. 

En cada corredor hai un dispensador de xel hidroalcohólico, para desinfeccións de mans 

(12). 

En cada aula e espazo do centro hai un dispensador de xel para a desinfección de mans, un 

difusor para a limpeza e desinfección de teclados e outros mobles ou dispositivos das aulas 

e panos desbotables para profesorado e alumnado. 

- O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e de comunicar á 

dirección a necesidade da adquisición do mesmo.   

 

Id. Xestión dos abrochos 

 

28. Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do 

centro ou unha remisión ao plan de continxencia) 

No contexto deste protocolo, considerarase gromo nun centro educativo a calquera agrupación 

de 3 ou mais casos con infección activa nos que se establecese un vinculo epidemiolóxico, 

sendo sinónimo de abrocho ou brote. Tendo en conta a importante variabilidade entre as 

diferentes situacións, sempre que se detecten 3 casos ou mais nun centro escolar nun período 



corto de tempo (menos de 14 días entre o primeiro e o último caso) deberá realizarse unha 

valoración da situación por parte das autoridades sanitarias. Será o persoal da CSC quen faga 

esta notificación e decida co persoal da XT de Sanidade ou do SAEG se é necesario levar a 

cabo algunha actuación extraordinaria. 

-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 ao 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 en base ao Protocolo de vixilancia e control 
epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 (Covid-19) no ámbito educativo non universitario 
de Galicia.. En virtude das mesmas: 

 
Levarase a un espazo separado de uso individual-espazo de illamento. 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. Colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que 

iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado de acordo coas pautas establecidas no 

PLAN DE CONTINXENCIA DO CENTRO EDUCATIVO), 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 abandonara o seu centro de traballo protexido 

por unha máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co seu MAP. De confirmarse o caso, o 

equipo Covid do centro educativo deberá porse en contacto coa CSC e rexistar os contactos 

estreitos a través da aplicación “EduCovid”.. 

Escenarios no suposto dos  gromos 

A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun 

grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, dun 

nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto no  

Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 (Covid-19) no ámbito 

educativo non universitario de Galicia,, cos seguintes supostos: 

- Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a calquera 

persoa do centro que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia de menos de 2 

metros (<2m) do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara, os 

contactos serán determinados polo responsable COVID coa axuda da CSC ou XT de sanidade, 

segundo os protocolos vixentes en cada momento. 

Tanto as persoas que teñan diagnóstico confirmado como aquelas determinadas como contacto 

estreito seguirán as indicacións da Central de Seguimento de Contactos para o seu caso 

concreto de acordo co Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-

CoV-1 (Covid-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia 
(http://coronavirus.sergas.gal ) . 

- En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e niveis 

educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da totalidade 

das persoas que conforman unha aula, das que conforman un nivel educativo completo onde 

teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que integran un centro 

educativo.  



A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de Continxencia ante 

peches aprobado pola resolución que dite para a regulación do Plan de Continxencia ante 

peches de aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino non 

universitario sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia paro curso 

2021-2022, que desenvolverá as medidas previstas no presente protocolo relativas ao ensino a 

distancia. O centro incorporará a sistemática prevista no plan de continxencia, naquelas 

cuestións que son da súa responsabilidade, segundo o Anexo III do Protocolo de Adaptación ao 

contexto da Covid-19 para o curso 2021-2022. 

Finalizado o período de illamento/corentena das persoas que conforman unha aula, nivel 

educativo ou centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria 

presencial. O Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o momento a 

partir do cal se iniciará o retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o 

comunicará ao centro. 

 

29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa 
(deben determinarse a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) 
(indicar unicamente cargo desempeñado e non incluír nome) 

A persoa titular da dirección é a encargada de manter a comunicación dende o centro educativo 

cos diferentes órganos da Consellería de Educación, e, de ser o caso da Consellería de 

Sanidade, do Sergas ou co Grupo de Coordinación de Seguimento da Pandemia. Correspóndelle 

así mesmo a comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado. Na súa ausencia, 

será a persoa que ocupe a Xefatura de Estudos. 

 

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial e de 

solicitude, de ser o caso, de persoal substituto) 

- Atendendo ao apartado 9 do Protocolo de Adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros 

de ensino non Universitario de Galicia para o curso 2021-2022, a persoa solicitante do suposto 

de vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do centro o anexo VIII 

debidamente cuberto xunto coa documentación que deba achegar. Esta documentación poderá 

entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao correo electrónico do instituto: 

ies.gregorio.fernandez@edu.xunta.gal 

- Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á xefatura territorial 

correspondente, en espera da resolución da mesma. 

- Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoal centros 

reflectindo no apartado observacións a casuística. 

 

Id. Medidas de carácter organizativo 

 

31. Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas 

con horarios de ser o caso. Regulación da entrada de acompañantes do alumnado 

—cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha copia dos 

mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas 



educativas; no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á 

realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—) 

O obxectivo das seguintes medidas é a non aglomeración de persoas, tanto á entrada como á 

saída dos centros, debendo en todo momento garantir as medidas de distanciamento físico 

interpersoal. 

- A efectividade deste plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios establecidos, 

polo centro, polas familias, transporte escolar, alumnado, como por parte do profesorado. 

 

 

HORARIOS DE ENTRADA E SAÍDA 

Educación Secundaria Obrigatoria (ESO): 

 

Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:30 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:30 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:30 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:30 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:05 h 

Horario comedor escolar 

Entrada: 14:30 h  Saída: 15:00- 15:15h, agás os venres que entran ás 14:10 h e saen ás 15:00 h 

 

Bacharelato:   

 

Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:05 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:05 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:05 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:05 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:05 h 

Entrada: 15:30 h 

Saída: 17:10 h 

    

 

FP Básica :   

 

Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:30 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:30 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:30 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:30 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:05 h 

Horario comedor escolar 

Entrada: 14:30 h  Saída: 15:00- 15:15h, agás os venres que entran ás 14:10 h e saen ás 15:00 h 

   

Ciclos Formativos Ordinarios Medios e Superiores: 

 

Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:10 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:10 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:10 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:10 h 

Entrada: 8:40 h 

Saída: 14:10 h 



 Dúas Tardes 

Entrada: 15:30 h  Saída: 18:00 h 

 

Ciclos Formativos de Adultos: 

 

Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Entrada: 17:00 h 

Saída: 22:00 h 

Entrada: 17:00 h 

Saída: 22:00 h 

Entrada: 17:00 h 

Saída: 22:00 h 

Entrada: 17:00 h 

Saída: 22:00 h 

Entrada: 17:00 h 

Saída: 22:00 h 

  Educación Secundaria de Adultos (ESA): 

 

Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Entrada: 18:15 h 

Saída: 22:00 h 

Entrada: 18:15 h 

Saída: 22:00 h 

Entrada: 18:15 h 

Saída: 22:00 h 

Entrada: 18:15 h 

Saída: 22:00 h 

Entrada: 17:30 h 

Saída: 19:45 h 

  

Con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, ou 

cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a entrada dos proxenitores 

no centro educativo. O centro establecerá horarios específicos para a atención das familias non 

coincidentes con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos. 

 

 32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das 

portas de entrada e saída, das circulacións no centro educativo, uso de elevadores, 

núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre 

unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles 

poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías 

anexos ao protocolo—) 

 - Nos accesos ao centro, sempre que sexa posible, habilitarase unha porta para entrada e outra 

para saída. Nos corredores estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes en ambas 

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

respectando a distancia de seguridade. Estas circunstancias serán convenientemente 

sinalizadas mediante cartelería ou dispositivos visuais tanto no chan como nos paramentos. 

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

orde dos movementos e fluxos do alumnado. 

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

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

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

material estea recollido polo alumnado; e o alumnado preparado para saír ordenadamente e 

respectando a distancia de seguridade no horario establecido pola dirección de xeito que se 

eviten demoras. 

- A dirección do centro determinará o número de profesores/as suficientes para ordenar as 

saídas e evitar a formación de agrupacións de alumnado no recinto, así como impartir 

instrucións ao alumnado para que non forme agrupacións na vía pública fóra do recinto 

escolar. 

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



que deberán usar máscara. 

- Cando sexa posible pola distribución do centro, utilizaranse un núcleo de escaleiras de 

subida e outro de baixada. 

 

ORGANIZACIÓN DAS ENTRADAS: 

Diferenciamos tres portas de acceso ao centro educativo: 

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). 

 

Educación Secundaria Obrigatoria (ESO): 

- O alumnado de ESO terá acceso ao centro, previo paso pola beirarrúa do aparcadoiro,  

polas portas laterais esquerdas xunto a “almena” do edificio 300. 

- Estas portas abriranse ás 8:20 h para que o alumnado de ESO se vaia incorporando de xeito 

progresivo ás súas clases, mantendo a distancia de seguridade durante os desprazamentos (1,5 

mts.  

Bacharelato, Ciclos e FP Básica da familia de Administración: 

- O alumnado de Bacharelato, Ciclos e FP Básica da familia de Administración accederá pola 

porta principal de entrada ao edificio 100 e incorporarase ás súas aulas de referencia, e de ser 

preciso, utilizará a escaleira situada á dereita da entrada (escaleiras de subida) para acceder ás 

aulas do primeiro andar.  

- A porta do edificio 100 abrirase ás 8:20 h, para que o alumnado se vaia incorporando de 

xeito progresivo, mantendo a distancia de seguridade durante os desprazamentos e esperará ao 

profesorado na súa clase de referencia no seu posto asignado durante o curso escolar. 

- O alumnado de FP Básica da familia de Administración será acompañado polo profesorado 

de garda ata ás 8:40 h. 

 

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

Montaxe: 

- O alumnado que cursa os ciclos medios e superior das familias de Mantemento e de 

Mecanizado, así como o de FP Básica de Fabricación e Montaxe accederá pola porta de 

entrada ao edificio 400 situada na parte frontal do edificio, é dicir, a carón do comedor 

escolar. Accederán ás aulas do primeiro andar pola escaleira enfronte ao comedor (escaleiras 

de subida) e para baixar utilizarán a escaleira situada a carón do departamento de Mantemento 

(escaleiras de baixada). 

- Na primeira hora, o alumnado de FP Básica de Fabricación e Montaxe dirixirase á zona dos 

seus casilleiros situada na planta baixa entre os talleres 401 e 402, para logo acceder á súa 

aula, ben no primeiro andar utilizando as escaleiras de subida, ben ao edificio 200 (talleres de 

mecanizado e cnc) ou ben á aula 401B, cunha porta de acceso exterior bordeando por fóra o 

taller 401A. 



- A porta do edificio 400 abrirase ás 8:20 h, para que o alumnado se vaia incorporando de 

xeito progresivo, mantendo a distancia de seguridade durante os desprazamentos, e esperará 

ao profesorado na súa clase de referencia e sentados nos seus postos escolares. 

- O alumnado de FP Básica de Fabricación e Montaxe será acompañado polo profesorado de 

garda ata ás 8:40 h desde a zona de acceso aos casilleiros a súa aula/taller correspondente. 

- O alumnado dos ciclos ordinarios e Bacharelato que teñan clase pola tarde accederán ao 

centro polas mesmas portas que acceden pola mañá. 

 

 

 

Educación Secundaria de Adultos (ESA) e Ciclo Formativo de Adultos (CS de Sistemas 

de Telecomunicacións e Informáticos): 

- O alumnado de ESA e do ciclo superior de adultos de Sistemas de Telecomunicacións e 

Informáticos accederá ao centro pola porta principal do edificio 100 e dirixirase á súa clase de 

referencia pola escaleira situada ao lado dereito (escaleiras de subida) e para a baixada usarán 

a escaleira situada ao lado esquerdo (escaleiras de baixada). 

 

 ORGANIZACIÓN DAS SAÍDAS: 

Diferenciamos tres portas de saídas do centro educativo: 

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. 

 

Educación Secundaria Obrigatoria (ESO): 

- Todo o alumnado da ESO sairá do edificio 300 pola porta principal, mantendo a distancia de 

seguridade. Dirixirase á porta de acceso do edificio 400, ao carón do comedor, para acceder 

ao mesmo, no caso de que teña dereito a este servizo, ou para saír ao exterior do centro pola 

cancela principal. 

 

Bacharelato, Ciclos e FP Básica da familia de Administración: 

- Todo o alumnado de Bacharelato, Ciclos e FPB da familia de Administración sairá do 

edificio 100 pola porta principal. O alumnado que se atope no primeiro andar usará a escaleira 

de baixada situada á esquerda e mantendo a distancia de seguridade. 

- O alumnado de FPB de Administración que sexa usuario do servizo de comedor escolar 

accederá ao mesmo pola porta de acceso do edificio 400,  situada na parte frontal do edificio, 

é dicir, a carón do comedor escolar. 

 

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

Montaxe: 



- Todo o  alumnado de Ciclos das familias de Mantemento e de Mecanizado e FPB de 

Fabricación e Montaxe saíra do edificio 400 pola porta principal. O alumnado que se atope no 

primeiro andar usará a escaleira situada a carón do departamento de Mantemento (escaleiras 

de baixada), mantendo sempre a distancia de seguridade. 

- O alumnado de FPB de Fabricación e Montaxe que sexa usuario do servizo de comedor 

escolar accederá ao mesmo pola porta de entrada do edificio 400, ao carón do comedor, e o 

resto sairán ao exterior pola cancela principal. 

 

Educación Secundaria de Adultos (ESA) e Ciclo Formativo de Adultos (CS Sistemas de 

Telecomunicacións e Informáticos): 

- Todo o  alumnado da ESA e CS de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos sairá do 

edificio 100 pola porta principal. O alumnado que se atope no primeiro andar usará a escaleira 

de baixada situada á esquerda, mantendo a distancia de seguridade.   

- O alumnado de CS de Sistemas de Telecomunicacións no caso de atoparse no taller do 

edificio 200 a última hora entrará pola porta dos soportais ao edificio 100 para saír pola porta 

principal deste edificio. 

- Ver anexo IX: “Planos de circulación” 

 

 

33. Cartelería e sinaléctica no centro (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 colocación) 

- O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e zonas de 

recreo que advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do Covid-19 e 

medidas de hixiene social e individual. Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre 

hixiene individual.  

- Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra cartelería. 

- Ademais da cartelería “oficial” enviada pola consellería, colocaranse carteis de elaboración 

propia. 

- Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola dereita 

do mesmo. 

- Dentro dos baños haberá cartelería recordando o lavado de mans e a técnica correcta deste 

procedemento. No exterior, na porta, figurará a capacidade máxima de persoas en cada 

momento. 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 



O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano 

autonómico ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas as prazas coa 

obriga do emprego de máscara. 

Os/As acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do 

alumnado, cando resulte obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehículo leven 

posta a máscara durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en todo  

momento. 

Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para realizar unha mellor 

trazabilidade dos contactos. 

Este centro non dispón dun espazo para entrada de autobuses no recinto escolar, os autobuses 

deixan e recollen ao alumnado de ESO e FP Básica transportados, na beirarrúa do IES, do lado 

máis próximo á entrada do centro, polo que non é preciso que crucen a rúa. 

O alumnado transportado, cando chegue ao centro, irá directamente para a súa aula de 

referencia para evitar a formación de aglomeracións. 

Á saída, será o persoal colaborador e de vixilancia do comedor escolar quen ten a función de 

ordenar a entrada do alumnado nos autobuses, sempre gardando a distancia de seguridade  

entre elas/as, e coa colaboración, se o caso o require, do director do IES. 

 

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia (só datos numéricos) 

Entradas: 

6 profesores/as (2 edificio da ESO e 2 no edificio 400 e 2 no edificio 100)  

Recreos de ESO, BAC e  FP Básica 

2 profesores/as para pistas. 

1 profesor/a para o edificio 100 

1 para o edificio 400 

Saídas:  

Os alumnos/as de ESO e 1º FP Básica serán acompañados polo seu profesor/a da última hora 

ata o comedor ou cancela de saída ao exterior.  

 

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (previsións en relación co 

programa de madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e determinacións que figuren no 

plan deberán ser coordinadas coa ANPA ou o concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente 

plan) 

No centro educativo non hai ANPA  nin programa de madrugadores. 

 

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de 

comedor (previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada 

lectiva ou posteriores ao servizo de comedor, deberán ser coordinadas co organizador do 

servizo) 



A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto do centro 

educativo, sexan organizadas pola ANPA do centro ou polo concello, está condicionada á 

aprobación dun protocolo que se integrará como anexo neste Plan de adaptación á situación 

Covid-19 no curso 2021-2022 e de acordo co Anexo VI sobre actividades extraescolares e 

complementarias do Protocolo de Adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino 

non universitario de Galicia para o curso 2021-2022. 

 

As actividades extraescolares e complementarias organizadas polo centro seguirán 

igualmente o previsto no Anexo VI sobre actividades extraescolares e complementarias do 

Protocolo de Adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de 

Galicia para o curso 2021-2022. 

 

38. Determinacións para as  xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 

As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación 

epidemiolóxica no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos: 

 • Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a Consellería. 

 • Presenciais, sempre e cando a evolución da COVID o permita. Neste caso, e dado que o 

consello escolar está formado por 19 persoas como máximo, as reunións levaranse a cabo 

nun espazo que garante gardar a distancia de seguridade, como é o salón de actos. 

As reunións coa ANPA non se levarán a cabo xa que non está creada no centro. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

As titorías levaranse a cabo os días que teña fixado no seu horario o titor/a, quen llo 

comunicará ao alumnado da súa titoría e aos pais/titores do mesmo. Serán con cita previa e para 

concretalas empregaranse as canles habituais: abalarMóbil, axenda do alumnado, chamada 

telefónica. 

Serán preferentemente vía telefónica ou por videochamada. Porén, cando a xuízo do titor/a ou 

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

protección. No caso de ser presenciais, terán lugar na aula de convivencia do centro situada no 

edificio 100 e respetaranse as seguintes medidas: 

• Emprego de máscara. 

• Hixiene de mans a entrada e á saída do espazo da titoría. 

• Colocación de mesas como separación para garantir a distancia. 

• No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarse previamente para ter 

unha copia e evitar a manipulación conxunta de documentos. 

 

40. Normas para a realización de eventos 

Os eventos e celebracións que teñan lugar no centro educativo realizaranse sempre que se poida 

ao aire libre e de acordo ás mesmas condicións que os seus homólogos no ámbito comunitario. 

Os eventos  ou celebracións que teñan lugar no centro educativo realizaranse sen asistencia ao 

público. 

As actividades extraescolares e complementarias organizadas polo centro seguirán o previsto 

no Anexo VI sobre actividades extraescolares e complementarias do Protocolo de 

Adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o 



curso 2021-2022.  

Anexo X 

 

Id. Medidas para o alumnado transportado 

 

41. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, establecemento dun 

espazo de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de priorización para o uso do transporte) 

Este centro non dispón dun espazo para entrada de autobuses no recinto escolar, pero os 

autobuses deixan e recollen ao alumnado e ESO e FP Básica transportados, na beirarrúa do IES, 

do lado máis próximo á entrada do centro, polo que, non fai falta que crucen a rúa. 

O alumnado transportado, cando cheguen ao centro, irán directamente para a súa aula par evitar 

a formación de aglomeracións e faranse ringleiras coa suficiente separación entre o alumnado. 

A saída, será o persoal colaborador e de vixilancia do comedor escolar, que ten a función de 

ordenar a entrada do alumnado nos autobuses, sempre gardando a distancia de seguridade  

entre elas/as, coa colaboración, se o caso o require, do director do IES.  

 

Id. Medidas de uso do comedor 

 

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento 

de quendas para o uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, priorización do alumnado 

sobre o resto do persoal do centro) 

O alumnado realizará unha hixiene de mans ao inicio e ao remate do uso do comedor escolar. 

Será obrigatorio o uso de máscara para o alumnado excepto no momento específico da 

alimentación, incluíndo o tempo de agarda ata o inicio do servizo e o período entre os distintos 

pratos. 

Establecerase unha quenda para todo o  alumnado de ESO e  FP Básica que teña dereito a este 

servizo (entre 55 e 60 alumnos/as) ás 14:30 h, de luns a xoves, agás o venres que entrarán ás 

14:10 h. 

O alumnado que forme parte dun grupo de convivencia estable situarase nas mesas ordenados 

por cursos e etapas. En cada mesa comerán dous alumnos, dispostos cada un en cada esquina e 

separados en diagonal a 1,50 mts. 

 Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado e garantirase a estanquidade. 

Rexistraranse os lugares que ocupan cada un dos alumnos, co obxectivo de facilitar a 

localización dos contactos estreitos en caso de gromos. 

O director do centro comerá xunto co alumnado nesta quenda. 

Antes do servizo e ao remate realizarase unha limpeza/desinfección das mesas e cadeiras ao 

mesmo tempo que se ventilara o espazo con ventilación cruzada cando menos de 15 minutos 

antes e 15 minutos despois. As portas permanecerán abertas e se as circunstancias 

meteorolóxicas o permiten manterase unha mínima ventilación cruzada durante todo o servizo, 

a realizar polo persoal de cociña. 

Os pratos serán individuais e non poderán ser compartidos entre o alumnado. Auga poderá 



servirse nunha soa xarra, pero deberá servila sempre a mesma persoa. Non se poñerán na mesa 

utensilios de uso común, como aceiteiras e vinagreiras, cestos de pan para a mesa, etc. 

Será obriga do alumnado levar, como mínimo, unha segunda máscara de recambio, así como un 

estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor. 

Cando remate a comida, o alumnado sairá por orden segundo están sentados nas cadeiras. 

O protocolo a aplicar no caso da cafetaría do centro 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 específico da alimentación. 

 

43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que 

debe ser o mesmo durante as diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal) 

Entre 1 e 2, depende do número de alumnado. 

 

44. Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) (non 

incluír datos de carácter persoal) 

1 cociñeira e 1 axudante de cociña. 

O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, e electrodomésticos e 

utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús. O uso de luvas non é 

recomendable de forma xeral, pero si nas tarefas de limpeza. 

 

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (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 normas de uso e limpeza) 

Sen prexuízo da aplicación das normas fixadas para o funcionamento na aula ordinaria, no caso 

de aulas de desdobre, talleres, laboratorios, aulas de música, debuxo ou informática 

extremáranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso 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. 

En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e 

minimizando o contacto con materiais.  

Ao ser espazos de uso compartido con diferentes alumnos, entre sesións será preciso realizar 

unha ventilación de 5 minutos e labores de limpeza básica.  

O profesorado destas aulas especiais en coordinación co xefe de departamento correspondente 

especificará os protocolos de seguridade e hixiene que se levarán a cabo nestas áreas e  

achegaranse a este protocolo como anexos, que serán aprobados polo director. Anexo XI. 

 

46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física) 

Terase en conta o indicado no apartado 16.5 do Protocolo de Adaptación ao contexto da 



Covid19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022: 

 

-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 e desinfección despois do seu uso ou a realización de hixiene de más. Coidarase 

especialmente do uso da máscara nos ximnasios ou polideportivos pechados con ventilación 

reducida. 

As determinacións específicas de educación física achéganse no anexo XII. 

 

47. Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de uso educativo) 

- Cando o alumnado precise dun cambio de aula, deberá proceder a desinfectar o seu posto, en 

caso de ter sido usado con anterioridade. 

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

- Nos cambios de clase o alumnado respectará os sentidos de circulación do centro e as portas 

de entrada e saída asignadas para tal fin. 

- 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. 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 e o grupo entrante desinfectará pupitres ou mesas 

e cadeiras. O profesorado para a desinfección de superficies evitará que o alumnado poida 

manipular directamente os produtos desinfectantes, é dicir, será o profesor o que use o produto 

desinfectante. 

- Deben de realizarse tarefas de ventilación cando menos 5 minutos entre clase e clase. 

Educación Secundaria Obrigatoria 

- Cando o alumnado de ESO teña que desprazarse do 1º andar á planta baixa utilizará a 

escaleira interior (escaleiras de baixada); se ten que moverse da planta baixa ao 1º andar, usará 

a escaleira exterior situada xunto a “almena”(escaleiras de subida).  

- No caso de ter Educación Física, o alumnado da ESO poderá volver á súa aula de referencia 

polo túnel entre o edificio 200 e 300. 

Ciclos  das familias de Mantemento e Mecanizado e FP Básica de Fabricación e Montaxe: 

- Cando o alumnado se atope no edificio 200 e teña clase no edificio 400 deberá respectar as 

entradas e saídas  asignadas en dito edificio. 

Ciclo Formativo de Adultos (CS de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos): 

Nos cambios de clases no CS de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos para a entrada 

e saída aos talleres situados no edificio 200 (talleres de cnc) respectaranse as portas de entrada e 

saída asignadas a este edificio.  

 

48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas 

ás 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. 

O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala. 

O equipo da 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. 

As determinacións específicas da biblioteca achéganse como anexo XIII. 

 

49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter 

exclusivo en atención á realidade do centro) 

- O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula. 

- O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 

- Respectaranse os labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que estean sinalizados 

nese intre con  distintivos verticais non poderán ser empregados. 

- A limitación de aforo para os baños será de dous usuarios. 

- Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans. 

- 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.  

- O persoal de limpeza limpará e desinfectará, polo menos, 3 veces ao día os baños. 

- En cada aseo figurará un checklist a cubrir polo persoal de limpeza. 

 

Id. Medidas especiais para os recreos 

 

 50. Horarios e espazos (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 

minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis coas previsións 

propias para os grupos estables de convivencia) 

 
HORAS DE LECER 

Realizaranse tres quendas de recreo: 

 De 10:20h a 10:35 h: Ciclos medios e superiores 

De 11:10h a 11:35 h : ESO, BAC. E FP Básica 

De 12:15 a 12:30 h: Ciclos medios e superiores 

ESPAZOS DE LECER 



Durante o lecer o alumnado permanecerá nos seguintes espazos: 

ESO: na pista polideportiva, un grupo en cada esquina da pista. 

FP Básica de Fabricación e Montaxe: no espazo situado entre o edificio 400 e o pavillón. 

Unicamente poderán saír do recinto escolar se entregan a correspondente autorización 

asinada polos proxenitores, se son menores de idade, ou ben por eles mesmos. 

FP Básica de Administración, CICLOS e BAC: no espazo da entrada ao edificio 100, no 

espazo do comedor, no espazo entre o edificio 100 e o 400 ou fóra do centro (nas 

beirarrúas). Unicamente poderán saír do recinto escolar se entregan a correspondente 

autorización asinada polos proxenitores, se son menores de idade, ou ben por eles 

mesmos. 

Os días de CHUVIA o alumnado de ESO utilizará os seguintes espazos do edificio 300: 

 1º de ESO: o resto do corredor do 1º andar ata a aula 315. 

2º ESO: o corredor do 1º andar dende a porta de entrada ata a última porta da aula 317. 

3º ESO A: o hall do edificio 300 

4º ESO: todo o corredor da planta baixa do edificio 300 e o hall exterior. 

Alumnado de FP Básica de Fabricación e Montaxe: o corredor da planta baixa do edificio 

400. 

Alumnado de CICLOS de Mantemento e Mecanizado: soportal de talleres  do edificio 200 e 

o túnel de acceso ao edificio 300 ata o remate do ximnasio. 

Alumnado de BAC e FP Básica de Administración: no hall do edificio principal, edificio 100. 

Alumnado de ciclos medios e superiores de Administración: no hall do edificio 100  e/ou na 

súa aula de referencia. 

 

- Queda totalmente prohibido que o alumnado xogue no aparcadoiro. 

- Poderán compartirse obxectos coas medidas de hixiene necesarias. 

 

51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do 

profesorado de vixilancia, existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de 

convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal) 

Para realizar as vixilancias e os grupos de convivencia estable, o profesorado realizará as gardas 

preferiblemente nas ensinanzas onde imparta docencia. 

 

Id. Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous 
primeiros cursos de primaria 

 

52. Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que estean 



situados na mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material de aula) 

 

 

53. Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica para os 

xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o tempo de merenda) 

 

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

54. Emprego do equipamento (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) 

Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e recomendacións a 

seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis informativos. 

Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida 

desenvolver as actividades. 

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.  

Anexo XIV. 

 

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

55. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as medidas concretas en 

relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE) 

- Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das 

máscaras dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. 

- No caso de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a 

protección individual como pode ser o uso de pantallas e mamparas así como a protección 

colectiva, establecendo grupos de convivencia estable formados polo alumnado do mesmo 

grupo docente e aula. Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos. 

- Nos casos nos que o alumnado non leve máscara e non se poida manter a distancia 

interpersoal, poderíase indicar o uso por parte do profesorado de máscara cirúrxica ou 

autofiltrante, ademais dunha pantalla ou viseira, en función da avaliación do risco de cada caso 

por parte do Servizo de Prevención de Riscos Laborais. 

- No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas 

entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, 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. 

 

56. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse 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) 

O departamento de orientación colaborará co equipo COVID na identificación das necesidades 

de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención e serán obxecto de 

revisión para adaptarse ás circunstancias. 

 

Id. Previsións específicas para o profesorado 

 

57. Medidas (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 vending ou cafeteiras) 

Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplar no cumprimento das medidas de 

protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase calquera contido para 

inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio 

común do cumprimento das normas. 

En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do 

material de uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as medidas 

hixiénicas e de seguridade ao alumnado. O produto desinfectante só poderá ser manipulado 

polo profesor/a. 

Reunións: 

• Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase o salón de 

actos, xa que ten as dimensións axeitadas para garantir a distancia de seguridade.  

• As reunións dos diferentes equipos docentes terán lugar tamén no salón de Actos. 

• Para as reunións de equipos de Ciclos ou FP Básica empregaranse unha das aulas dos 

ciclos, coas medidas de seguridade reflectidas neste plan. 

• Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e o 

aforo dos locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos. 

 Uso da sala de profesores/as e departamentos: 

• Respectaranse os aforos fixados tanto na sala de profesores como nos diferentes 

departamentos que permitan cumprir a distancia de seguridade, con carácter xeral 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 máquinas expendedoras. 

• Tamén se utilizará como sala do profesorado o salón de actos do edificio 300. 

• Á entrada destes espazos haberá un dispensador de xel, solución desinfectante e panos 

desbotables, así como unha papeleira de pedal. 

• Será responsabilidade individual dos usuarios da fotocopiadora e dos equipos de traballo 

(ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou material de oficina (grampadora,...)),  a 

hixiene de mans antes e despois do seu uso. 



• Prestarase especial atención á ventilación da sala de profesores e dos departamentos. 

 

58. Órganos colexiados (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) 

Reunións dos órganos colexiados: 

1. Claustro: levaranse a cabo no salón de actos nas condicións expostas no punto anterior, é 

dicir, garantindo a seguridade dos asistentes. No caso de que a situación o impida, empregarase 

a comunicación telemática usando a plataforma ofertada pola Consellería de Educación. 

2. Consello escolar: neste caso empregarase tamén o salón de Actos, que permite que os 19 

membros garden a distancia social requirida e poidan reunirse en condicións de seguridade. 

Igual que no caso do claustro, de ser necesario, empregaranse medios telemáticos. 

3.- Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP): Igual que nos casos anteriores, celebraranse 

no salón de Actos, gardando a distancia de seguridade e de ser necesario empregaranse medios 

telemáticos. 

As convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado preferentemente a través de 

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

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

votacións. 

 

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. Formación en educación en saúde (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) 

O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as 

medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no centro educativo chega e 

son comprendidas por toda a comunidade educativa, establecendo canles de comunicación 

fluída. 

- Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as medidas de 

prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa vez facilitarán a 

comunicación ao resto da comunidade educativa. 

- Comunicarase (incluída a publicación na web) a información a todas as familias, mantendo 

unha canle dispoñible para a solución de dúbidas que poidan xurdir 

(gregoriocovid@gmail.com). 

- Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e 

comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información sexa 

actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias. 

- Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas 

de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte á 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.  

Concretamente, ao inicio do curso os titores explicaranlles estas normas e os diferentes 

itinerarios que deben seguir á entrada, durante o recreo, no lecer, etc.  Ao longo de todo o curso 

e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene fronte á COVID-19.   

 

60. Difusión das medidas de prevención e protección (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). 

Empregaranse todas as canles de comunicación reflectidas no Plan de Comunicación do centro 

para a difusión de toda a información de relevancia con respecto a este tema, en especial ás 

enviadas polas Consellerías de Educación e Sanidade. 

Toda a información que o centro teña a obriga de informar a todos os membros estará accesible 

na web do centro. http://www.edu.xunta.gal/centros/iesgregoriofernandez/ 

Do mesmo xeito, facilitarase o acceso á documentación e charlas formativas de interese para a 

comunidade educativa. 

 

61. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan 

determinará o profesorado que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o 

encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas 

asesoras 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 —engadir unha fila por profesor/a—)   

O responsable do traballo de mantemento da aula virtual  do noso centro é Eduardo Rey 

(xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de información básica) 

que, a día de hoxe, xa está preparada para comezar a traballar cos cursos do 2021/2022 creados 

no enderezo    http://www.edu.xunta.gal/centros/iesgregoriofernandez/aulavirtual/ 

O resto de funcións (comunicación coa UAC, coa responsable Abalar de zona, divulgar accións 

de formación...) tamén forman parte das tarefas do equipo TICs, polo que non supón ningún 

cambio. 

 O Coordinador TIC é o profesor José López Méndez e como responsable da páxina web figura 

a profesora Ana Isabel López Valín. 

O alumnado que estea en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade 

presencial no conxunto da aula recibirá clases en liña, preferiblemente a través da aula virtual 

do centro. 

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

ensino a distancia. 

Incluirase na programación o modo de prover o dereito á educación ao alumnado que non poida 

seguir a ensinanza telemática. Tamén se incluirán os mecanismos que o profesorado adoptará 

para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado. 

 

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesgregoriofernandez/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesgregoriofernandez/aulavirtual/


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) 

O equipo directivo elaborará unha guía de instrucións para o inicio do curso que recollerá as 

medidas máis relevantes sobre a adaptación ao contexto do Covid-19 para que a comunidade 

educativa teña coñecemento das mesmas. 

 

63. Difusión do plan (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público 

do centro que estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser 

consultado por calquera membro da comunidade educativa, será obxecto de difusión na 

páxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas) 

A versión deste plan de adaptación á situación Covid será publicada na web do centro 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesgregoriofernandez/ e enviado ás familias a través da 

aplicación abalarMóbil e aos membros do claustro e consello escolar a través de mensaxería. 

Para facilitar o acceso a esta información, crearase na web do noso centro unha sección 

específica sobre a COVID-19, na que se centralizará a información relativa á situación. 
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http://www.edu.xunta.gal/centros/iesgregoriofernandez/


Anexo I: Enquisa de autoevaluación clínica do Covid-19 
 

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas clínicos 

de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas solicite consulta 

no seu/súa medico/a ou pediatra. 

 

  



Anexo II: Modelo de declaración responsable 
 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 D./Dª ____________________________________________________________, con DNI número 

________________________, como pai/nai/titor legal do alumno/a 

_____________________________________________, matriculado no curso _________, do 

centro educativo ______________________________________________  

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE COÑECE O 

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS de ensino 

non universitario DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022 

e que, polo tanto coñece a necesidade de obriga de realizar diariamente a enquisa de autoevaluación 

da Covid-19 ao alumno/a e a obriga de NON envialo/a ao centro e contactar cos servizos sanitarios 

e seguir as súas indicacións en caso de presentar cando menos un síntomas previstos. De igual xeito 

coñece a obriga de seguir as indicacións da autoridade sanitaria no caso de que o/a alumno/a 

conviva cunha persoa con diagnóstico positivo de Covid-19. 

O alumno/a non poderán acudir ao centro ata que así llelo indiquen os servizos sanitarios. 

A persoa afectada ou a súa familia comunicarán estas circunstancias ao Equipo Covid do centro. 

 En __________________________________, a ___ de __________ de 2020. 

ASDO. ______________________________________________________   



Anexo III: Planos de colocación de aulas 
  



Anexo V: Cadro de control de aseos 
  



 

Anexo VI: Cadro de ventilación de aulas 

 

         

 Aula:   Mes:   

       

    Persoa que ventila 

Día do mes Entrada Recreo Ventilación pola tarde 
Persoal de 

limpeza 
Conserxe Profesorado 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

       

Observacións:      

* Marcar cun X cando se faga a ventilación do espazo e quen a fai.   

  



Anexo VII: Rexistro do alumnado con sintomatoloxía 

 

  



Anexo VIII: Modelo de solicitude para a determinación de persoal especialmente sensible 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade, ou no seu caso o servizo de 
prevención alleo a efectos da determinación do condición de persoal sensible 

de conformidade co previsto na resolución pola que se aproba o Protocolo de 
adaptación ao contexto da Covid.19 nos centros de ensino non universitario de 

Galicia para o curso 2021/2022. 

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

 
 

 
 

 
___________________, _________de ___________________202_ 

Sinatura: 

DIRECTOR/A DO CENTRO  



Anexo IX: Planos de circulación 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo X: Actividades extraescolares e complementarias. 

 

Consideracions xerais sobre actividades complementarias e extraescolares nos centros 

educativos: 

1. Deben manterse os grupos de convivencia estable ou gardarse as distancias de seguridade 
previstas nos protocolos con carácter xeral. 

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

3. Deberase levar rexistro das persoas que participan nestas actividades, así como o lugar que 
ocupan, non podendo cambiar de compañeiros/as para limitar as interaccións e facilitar a 
localización de posibles contactos estreitos. 

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

5. Cando a actividade implique saída do centro e visita a algún lugar deberá coñecerse con 
antelación o protocolo COVID da instalación e deberá ser asumida e explicada ao alumnado de 
acordo á súa idade. 

6. O número de profesorado acompañante debe ser tal que permita garantir as medidas de 
seguridade sanitarias nas visitas e saídas do centro educativo. Pódese tomar como referencia o 
establecido no ROC e axustalo á situación da actividade para garantir a seguridade sanitaria: os 
alumnos serán acompañados polo profesorado correspondente na proporción como mínimo dun 
profesor por cada unidade. Poderá un profesor acompañar máis dunha unidade sempre e cando o 
total de alumnos non pase os 25 ou 30, segundo sexan de educación infantil ou primaria, ou 
secundaria, respectivamente. 

7. Cando a actividade implique uso de transporte deberán extremarse as medidas de hixiene, por 
suposto será obrigatorio o uso de máscara e anotarase o lugar que ocupa o alumnado que será 
fixo nos dos sentidos do traxecto. 

8. Cando as actividades supoñan a entrada no centro de persoal alleo este deberá coñecer 
previamente e asumir na súa totalidade o protocolo COVID e o Plan de adaptación do centro e 
asinar o compromiso de realizar a enquisa de autoavaliación antes da actividade. En ningún caso 
acudirá se teñen síntomas de igual xeito que o persoal do centro. Tanto si se trata de actividades 
esporádicas como regulares o Equipo Covid estará informado en todo momento así como 
profesorado afectado e o PND que deba atendelo e levarase rexistro da súa presenza e 
interaccións. 

9. Estas persoas alleas extremarán a hixiene á entrada e saída do centro, gardarán o uso de 
máscara e distancia de seguridade. 

10. As persoas que accedan a centros de xeito regular en virtude de convenios, tales como persoal 
da ONCE ou outras entidades que apoien o proceso de ensino-aprendizaxe na atención á 
diversidade, deberán asinar a declaración responsable que asina o alumnado, coñecer e asumir o 
protocolo do centro e extremar as precaucións nas súas interaccións co resto da comunidade 
educativa. 

11. No caso de acceso ao centro de persoas alleas ao persoal deberán estar sempre acompañadas 
de persoal do centro. 

12. Posto que en diversas actividades educativo-culturais colaboran concellos, por exemplo, en 
visitas guiadas (museos, etc.) ou en actividades deportivas, a partir dunha lexislación que 
establece o dobre uso das instalacións vinculadas aos centros, regulado mediante convenios, cada 
centro educativo no que teñan lugar ditas actividades trasladará ao concello de referencia este 
protocolo a efectos de coñecemento e coordinación das medidas preventivas. 



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

14. Os eventos e celebracións que terán lugar nos centros educativos realizaranse sempre que se 
poda aoi aire libre e acorde ás mesmas condicións que os seus homólogos no ámbito comunitario. 
  



Anexo XI: Aulas especiais: Protocolo de música. 

 

 
 

PROTOCOLO NA AULA DE MÚSICA 

Este protocolo está practicamente copiado do proposto por Javier Pérez Soriano na páxina 

web  “Prevención Docente” consultada o día 14 de setembro de 2020. O autor especialista en 

prevención de riscos laborais cede o documento para uso relacionado coa actividade docente. 

Pódese consultar completo na seguinte ligazón. 

Tradúcese a parte que corresponde do protocolo na aula de Música nos tempos da COVID-

19.  Non obstante, existen algunhas matizacións adaptadas ao Protoco de adaptación ao contexto 

da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021 consultado 

o 23 de setembro de 2020, e que respectan o recollido no apartado 16.4 de dito protocolo. 

A dotación hixiénica da aula de Música:  

 Dispensador de xel  hidroalcóholico. 

 Dispensador de papel individual (non rolo de papel hixiénico). 

 Limpador desinfectante multiusos de pistola (que estará baixo supervisión e 

sempre lonxe do alcance do alumnado) para o seu uso por parte do profesorado. 

 Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal. 

As medidas que se deberían adoptar na materia de música serían as seguintes: 

 

Na apartado distribución de espazos da aula de música: 

 Na situación especial na que nos atopamos, como norma xeral débense 

establecer tres principios básicos na aula de música: espazo / ventilación / limpeza. 

 Como norma xeral a distribución das mesas e cadeiras do alumnado na aula de 

música debe respectar a distancia de seguridade decretada pola Administración Educativa 

dun metro vinte. 

 En caso de non poder respectarse dita distancia de seguridade, a opción será 

distribuír un número de mesas e cadeiras igual ao número máximo de alumnado que pode 

coincidir ao mesmo tempo na aula, tomando como referencia a clase que máis alumnos ou 

alumnas ten. A distribución dos pupitres ou mesas realizarase de forma que a distancia 

entre eles/ as sexa máxima. A mesa do profesorado tamén debe entrar na devandita 

distribución. En caso de non poder respectarse a distancia de seguridade, o alumnado 

http://www.prevenciondocente.com/indice.htm
https://drive.google.com/file/d/1xcvUeiWPV_um91Sd7iNQ91p1xFdsujf9/view
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_centros_16_09_2020.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_centros_16_09_2020.pdf


deberá permanecer con máscara (na actualidade o seu uso é obrigatoria), durante o tempo 

que estea dentro da aula. 

 Da aula eliminarase todo aquel mobiliario que non achegue nada (armarios sen 

uso, cadeiras ou mesas non utilizadas...), coa finalidade de non diminuír a superficie útil da 

clase. 

 As mesas ou pupitres non deberán moverse do seu sitio durante todo o día, xa 

que iso supón eliminar o máximo distanciamento posible entre elas/vos. 

 En caso de ser posible, as xanelas da aula e as portas permanecerán abertas para 

favorecer a máxima ventilación natural cruzada. 

 Nas aulas onde se produce rotación de alumnado deberase extremar a 

ventilación, debendo estar as xanelas como mínimo 15 minutos abertas. 

 É importante establecer unha zona limpa de traballo para o profesorado. Dita 

zona pode ser a propia mesa de traballo. A intención é que devandito espazo quede libre 

de posibles infeccións indirectas. En caso de ser necesario habilitarase algún sistema que 

ille devandito espazo do resto da dependencia como pode ser o uso de biombos. 

 

En relación á actividade diaria: 

 Débense evitar as típicas aglomeracións de alumnado nas portas esperando 

entrar ou saír (que poden afectar tamén á circulación de alumnado doutras clases), 

debendo manter a distancia de seguridade en todo momento.  

 A  hixienización de mans do alumnado realizarase á entrada e saída da aula. 

 Cando o alumnado entre na aula de música, sendo esta utilizada previamente 

por outro grupo (sistema de tarxetas limpo/sucio), procederase a limpar co limpador 

desinfectante a parte do mobiliario que vaia a utilizar (será o profesorado ou o alumnado 

baixo vixilancia do profesorado quen o faga). Sempre será á entrada a clase cando se 

realice dita operación co obxectivo de garantir que o mobiliario que se vai a utilizar está  

desinfectado. Tras a limpeza, os materiais empregados refugaranse de forma segura, 

procedéndose posteriormente á desinfección de mans. 

 En caso de ser posible e haxa instrumentos suficientes, primarase a realización 

de tarefas individuais fronte ás colectivas que supoñan diminuír aínda máis a distancia de 

seguridade e ter que compartir material. 

 No caso de que o alumnado vaia a utilizar calquera instrumento, deberá  

desinfectarse as mans antes e despois do seu uso. 



 Se o alumnado ten que compartir instrumentos, deberá extremar as medidas de 

hixiene e evitar tocarse a cara (boca, nariz e ollos) en todo momento.  

 Débese evitar a aglomeración de alumnado durante a repartición de 

instrumentos. 

 Os instrumentos deben estar controlados en todo momento polo profesorado, 

non podendo estar nun sitio onde o alumnado teña acceso directo a eles. 

 Non se permitirá o préstamo de ningún instrumento entre alumnado 

(especialmente se é de vento). 

 Os instrumentos non poden estar a pasar de man en man sen control algún. Ao 

final do uso de cada instrumento, este deberá ser  desinfectado antes de ser utilizado por 

outro alumno ou alumna. 

 O proceso de desinfección vai depender do tipo de obxecto ( poroso ou non, con 

fendas…), o tipo de material do que está feito... podendo realizarse mediante varios 

procedementos:   

o Limpeza directa con auga e xabón. 

o Limpeza cunha solución  hixienízante de auga e lixivia. 

o Uso de  spray de alcol de 70º. 

 O uso de instrumentos de vento está totalmente desaconsellado pola proxección 

de  gotículas (aerosois)  ao ambiente, quedando estas suspendidas no aire (a propagación do 

virus de forma aérea cada vez está máis aceptada por expertos internacionais). No caso de que 

se utilizase devandito tipo de instrumentos, deberíanse extremar as condicións ambientais da 

aula con máxima ventilación, incremento da distancia de seguridade, uso de máscaras, e en 

todo caso sempre se tocará nunha posición na que non se produza unha exposición directa 

cara ás persoas que se atopan na aula. 

Desde o punto de vista hixiénico (aínda que non acústico), estaría aconsellado utilizar este tipo 

de instrumentos ao aire libre. 

 No caso de uso de instrumentos deixarase un tempo mínimo de 10 minutos ao 

final da clase para proceder á súa limpeza, así como para a ventilación da aula. 

 No caso de que se realicen actividades de canto que tamén provocan a emisión 

de  gotículas suspendidas no aire (do mesmo xeito que no caso dos instrumentos de vento), 

deberíanse extremar as condicións ambientais da aula con máxima ventilación, incremento da 

distancia de seguridade, uso de máscaras, e en todo caso sempre se procederá á distribución 



do alumnado de forma que supoña que ningún alumno ou alumna poida proxectar  gotículas 

sobre outro ou outra. 

 Ao final das clases diarias as mesas do alumnado e a do profesorado deben 

quedar totalmente libres de libros e materiais para proceder a unha correcta desinfección da 

aula. 

 Unha vez acabadas as clases procederase á limpeza e desinfección da aula tendo 

especial coidado con todas aquelas superficies que máis estivesen en contacto co alumnado e 

profesorado. 

 En canto aos equipos de protección individual, o profesorado de música deberá 

utilizar o mesmo  EPI que utiliza outro profesor/a de calquera materia no caso de clases 

teóricas. No caso das clases que supoñan uso de elementos de vento ou en clases de canto: 

o Máscara (recoméndase preferentemente de tipo  FFP2 sen válvula 

  



Anexo XI: Aulas especiais: Protocolo de Aulas TIC’s e tecnoloxía 

 

Protocolo COVID: Aulas de TIC’s (318) e Tecnoloxía (422) 

O seguinte protocolo está baseado na RESOLUCIÓN CONXUNTA DAS CONSELLERÍAS 

DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL E DE SANIDADE 

QUE APROBAN AS INSTRUCIÓNS POLAS QUE SE INCORPORAN A DECLARACIÓN 

DE ACTUACIÓNS COORDINADAS EN MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA APROBADAS 

POLO CONSEJO INTERTERRITORIAL DO SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

PÚBLICA (D.O.G Nº 174 BIS DO 28-08- 2020) E A ACTUALIZACIÓN DAS 

RECOMENDACIÓNS SANITARIAS DO COMITÉ CLÍNICO AO PROTOCOLO DO 22 

DE XULLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE 

ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021. 

 

 Os alumnos/as agardarán polo/a profesor/a á entrada da aula de TIC’s/Tecnoloxía en ringleira de 
1 gardando a distancia de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións. 

● Se houbera outro grupo na aula; agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de 
entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado durante 
a espera. 

● O alumnado entrará ordenadamente na aula, de 1 en 1. 

● É obrigatoria a hixiene de mans na entrada e saída da aula. 

● Cada alumno/a terá un pupitre asignado e non poderá cambialo senón é coa autorización 
expresa do profesor/a. Os pupitres estarán separados a unha distancia de 1,5m. A colocación dos 
pupitres estará marcada no chan. 

● Cada alumno/a hixienizará a súa mesa e cadeira ao inicio e ao final da clase, con solución 
desinfectante e panos desbotables, que serán subministrados polo profesor/a. 

● O alumnado colocará o seu material (estoxo, regras, caderno, calculadora,...) no propio pupitre 
ao inicio da clase e recollerao ao final da clase, non quedando ningún material non pupitre ao 
remate da mesma. Cada alumno/a debe ter o seu material identificado, todo rotulado co seu 
nome. 

● A roupa (abrigos ou xerseis) colocárase no respaldo da cadeira.  

  Evitarase o desprazamento do alumnado na aula, debendo pedir permiso ao profesorado 
para realizalo se fose necesario. 

● No caso excepcional de que algún material fose necesario compartilo, realizarase a hixiene de 
mans antes e despois de empregalo. Así como, a desinfección do material. 

● Os teclados e os ratos dos ordenadores estarán cubertos cun material de fácil limpeza. Deberán 
ser limpados ao inicio e ao final da clase. 

● No caso da realización de actividades no Taller, estás serán individuais. No caso de ter que 
compartir a mesa do taller, os alumnos/as non deberán estar encarados e colocaranse a unha 
distancia non inferior a 1,5m. A distancia entre cada un dos alumnos debe ser sempre como 
mínimo de 1,5m. 

● No caso de realización de actividades no Taller, o material non deberá ser compartido. No caso 
excepcional de que sexa compartido, debe de ser desinfectado antes e despois do seu uso. 



● Deben realizarse tarefas de ventilación frecuente da aula, e por espazo de polo menos 15 
minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases. Ventilarase sempre entre 
clases durante polo menos 15 min. Cando as condiciones meteorolóxicas o permitan, manteranse 
as xanelas abertas o maior tempo posible.  



Anexo XII: Educación Física 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DO COVID EN E.F. 

Consciente da importancia a nivel motor, psicolóxico e social da Educación Física para o alumnado, 

tentarase facer clase práctica na medida do posible, e máis tendo en conta a situación na que nos 

atopamos. Isto non debe levarnos a relaxar as medidas de hixiene e protección, feito que puidera 

levar  a converter as clases de Educación Física nun lugar con risco de contaxio. 

Por todo isto e necesario un protocolo claro e preciso que detallo a continuación: 

 

1.-O alumnado 

 Virá con roupa deportiva da casa. Limitarase o uso dos vestiarios para cambiarse de 

roupa e soamente poderán usarse como aseos, seguindo as normas do centro para 

estes espazos.  

 Deberá traer un Kit para Educación Física : 

o Máscara, preferiblemente quirúrxica ou deportiva e máscara de reposto, xa 

que se se molla deberá reemplazarse. Sobre de papel para gardala, 

recomendable. 

o Material de uso individual: comba, preferiblemente de goma, banda elástica e 

esterilla de ioga ou similar (tamén pode ser toalla para colocar enriba das 

esterillas do centro). 

o Botella de auga debidamente sinalizada. Xa que non se poderá ir ó baño a 

beber. 

o Neceser, bolsa ou zapatillero para trasportar o kit. 

o Riñonera, aconsellable. 

o Todo o material deberá vir marcado co nome ou número do alumno. 

 Terá que levar o kit ao recreo se despois de este ten clase de Educación Física. 

 No caso de non traer o material fará actividade física alternativa. 

 Permanecerá na aula ata a chegada da profesora. 

 Será  informado  deste protocolo e o seu cumprimento será obrigatorio. Se non 

cumpre algunha das normas que aparecen  no mesmo, atentando contra a súa saúde 

ou contra á dos que o rodean, será sancionado cunha falta de orde. 

 

2.- Recollida, traslado á clase de educación física e volta á aula de referencia 

O alumnado permanecerá na súa aula ata a chegada da profesora de Educación Física. 

 O alumnado de grupos de reforzo será acompañado polo seu profesor/a ata o seu 

grupo de referencia e permanecerá no corredor acompañado polo docente ata que 

chegue a profesora de E.F. 

 Unha vez chegado a profesora de E.F., farase una saída ordeada da clase por postos 

do pupitre mantendo a distancia de seguridade de 1,5 m, camiñando cara o lugar de 

práctica indicado pola profesora e seguindo as indicacións e percorrido indicados 

pola Dirección do centro. 

 O alumnado hixienizará as súas mans á entrada e a saída da clase de E.F. 



 Unha vez finalizada a sesión, a profesora de E.F., acompañará ó alumnado ata a súa 

clase de referencia seguindo as indicacións dadas desde a Dirección do centro. 

 

Alí permanecerá ata que chegue o profesor/a encargado de impartir a materia na seguinte 

hora. 

 

 Se o seguinte profesor non puidera acudir por estar “custodiando” a outro grupo, será 

un profesor de garda o encargado de acudir para que a profesora de E.F. poida ir a 

buscar ó grupo seguinte. 

3.-Instalacións e material 

Como norma xeral, priorizarase o uso de espazos fora do centro e dentro ó aire libre sempre que as 

condición de frío ou calor o permitan. 

 Instalacións: 

o Vestiarios: Este ano ,como norma xeral, non se utilizarán. Se algún alumno 

necesita cambiarse ou ducharse o comentará á profesora ó inicio do curso ou 

ó inicio da sesión, para proceder á súa organización. 

o Ximnasio. Conta con zonas sinaladas a 2,5 m de distancia para poder 

traballar individualmente. Para colocar as súas pertenzas, cada alumno 

disporá dun lugar co seu número de clase e separado 2,5m do compañeiro. 

Entre clase e clase ventilarase 15 min. facendo uso das dúas xanelas e porta 

de acceso. 

o Pista Roxa. Ten sinaladas zonas de práctica individual alonxadas 6m para 

poder traballar tanto con máscara como sen ela, segundo a intensidade da 

práctica. Sinalaranse  lugares para que cada alumno deposite o seu material 

alonxado  do dos compañeiros. 

o Pavillón dos Institutos. Sinalaránse lugares de práctica individualizada con 

conos e cintas móbiles a una distancia mínima de 3 m. Este ano temos que 

compartir o pavillón co Xograr e co Frei Luis, é por isto, que se solicitou ó 

concello o uso do pavillón do C.B. Sarria para poder usar ocasionalmente se 

o uso do pavillón dos institutos se vise moi limitado. 

o Parque do Chanto, estadio da Ribela e Aceñas. Tentarase usar estes espazos 

na medida do posible gardando sempre a distancia tanto nos desprazamentos 

como para a práctica. 

 Materiais: 

o Tratarase de empregar o mínimo material posible, tratando que este sexa de 

uso individual e non compartido. Se así fose, procederase  a súa esterilización 

ao finalizar a clase. 

o Priorizarase o uso daqueles materiais nos que a súa desinfección sexa a máis 

doada. 

4.-Aspectos organizativos e metodolóxicos: 

 Organización da clase: 

o Nada máis chegar á instalación, o alumno hixienizará as súas mans. 



o Cada alumno ocupará o lugar que lle corresponda para realizar a práctica por 

postos de pupitre. 

o Para deixar o material propio do alumno se dirixirá, de forma ordeada, 

segundo as instrución da profesora ó lugar sinalado co  seu número da clase. 

o O alumnado, a non ser que o indique a profesora, estará sempre coa máscara 

posta. 

o Naquelas tarefas nas que a intensidade sexa alta, a profesora poderá  situar ó 

alumnado á distancia axeitada para pedirlle que despois retire a máscara. Isto 

será preferiblemente no exterior. 

o Existirán zonas libres de máscara onde o alumnado pode descansar, se o 

necesita, previa petición á profesora. 

o Se algún alumno/a ten a recomendación ou excepción médica de non usar 

máscara, deberá informar ó inicio do curso desta circunstancia. 

o O alumnado diagnosticado de asma e que teña receitado o uso de 

broncodilatadores terá que traelos á clase sempre que teña Educación Física. 

O uso da máscara, pese a ter a posibilidade de non levala, será moi 

recomendado. 

o O alumnado hixienizará as súas mans ó finalizar a sesión. 

o A entrega de información, traballos, e realización de exames teóricos será 

preferiblemente de xeito telemático. 

 

 Consideracións metodolóxicas: 

 

o Nas primeiras sesión do curso impartiranse contidos sobre educación para a 

saúde que inclúan prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a 

COVID-19 así como estratexias para evitar o contaxio durante a práctica da 

educación física. 

o Empregarase como medios de transmisión e recollida de información: a aula 

virtual, Abalar Móbil, o correo electrónico e grupos de WhatsApp. 

o Adaptarase o currículo tendo en conta os principios básicos de prevención. 

o As actividades propostas serán preferiblemente de carácter individual, 

evitando o contacto físico. 

o As actividades serán de intensidade media baixa. 

o Nas actividades no exterior, e sen máscara , consideraranse distancias 

maiores as dictadas. Teranse en conta estudos que indican distancias 

superiores (5 m). 

o Se as condicións así o permiten, traballarase máis adiante en parellas estables 

e grupos reducidos estables. 

o Non se renunciará ó emprego de material compartido, tentarase facer un uso 

racional do mesmo facendo una limpeza e desinfección despois do seu uso. 



o Programarase para o segundo ou terceiro trimestre os contidos relacionados 

con xogos e deportes colectivos, priorizando aqueles con cancha dividida. 

o Incluiranse na programación todos os espazos empregados para a práctica da 

Educación Física.   



Anexo XIII: Biblioteca 

 

Protocolo de acceso e uso da biblioteca – Curso 2021-22 

1) O aforo da biblioteca é de 16 persoas sentadas e 4 de pé e en movemento. Aforo total: 20 persoas. 

Excepcionalmente, se fose posible polo tamaño da mesma, o equipo directivo pode ampliar ou 

reducir o aforo sempre que se cumpran as condiciones de seguridade axeitadas e a distancia do 

alumnado. 

2) O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala. 

3)  Para solicitar un libro en empréstito os usuarios deberán dirixirse á ventá de acceso á biblioteca. 

Non se poderá usar a porta da oficina onde estará o profesorado do equipo de biblioteca para 

realizar empréstitos. 

4) Só se poderán usar os postos sinalados nas mesas que poden ser utilizados de xeito que se manteña a 

distancia de seguridade de 1,20m. 

5) Ao rematar, os usuarios da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado. O profesor 

encargado nese momento botará o produto para desinfectar e os usuarios limparán o posto co 

papel. 

6) O empréstito de libros ou outro material realizarase de xeito habitual durante os recreos do 

alumnado. 

7) O uso da máscara é obrigatoria en todo momento. 

8) Ventilaranse os espazos da biblioteca coa maior frecuencia posible e como mínimo 15 minutos ao 

inicio, no lecer e ao final da xornada. A porta deberá permanecer aberta, coas ventás abertas para 

favorecer a circulación de aire. 

9) Para o uso da biblioteca durante as clases, o profesorado correspondente solicitará cita previa 

anotándose no caderno que estará na oficina da biblioteca; sen esquecer que no uso do material e 

equipos compartidos hai que hixienizar as mans antes e despois. Ademais, entre clase e clase 

ventilarase cando menos 5 minutos e de 2 a 5 minutos cada 15- 20 minutos durante a duración 

destas. 

10) Os ordenadores só poderán usarse con fins educativos. 

11) Nun escenario de actividade académica non presencial, a coordinadora da biblioteca atenderá aos 

usuarios a través do correo electrónico fizvergara@gmail.com e daralles cita para o empréstito dos 

materiais solicitados así como para apoiar e orientar actividades de procura de información e de 

selección de recursos documentais para o tratamento dos contidos curriculares. 

Sarria,  9  de setembro de 2021 

 

A coordinadora da biblioteca 

Mª Raquel Arias Arias 

mailto:fizvergara@gmail.com


Anexo XIV: Laboratorio 

Protocolo de uso do laboratorio. 

Curso 2021-2022 
 

A aula laboratorio está situada na planta baixa do edificio 300, ten unha superficie moi superior á 

das aulas nas que se imparten habitualmente as clases. Presenta dúas portas de entrada que dan ao 

corredor e un amplo ventanal que ocupa case todo o lateral que dá ao aparcadoiro. 

Normas de uso da aula laboratorio no presente curso. 

1. En condicións normais, o aforo do laboratorio é de 28 persoas. Neste curso, debido ás 

restricións derivadas da COVID-19,  o aforo do laboratorio está condicionado pola distancia de 

seguridade que debe existir entre os postos ocupados polos alumnos. Igual que nas aulas, os 

postos escolares manterán unha distancia de polo menos 1,2 metros respecto de todos os postos 

que o rodeen, medidos dende o centro da cadeira, e estarán orientados nunha mesma dirección. 

2. O profesorado acudirá á aula de referencia a buscar aos alumnos, estes irán ata o laboratorio 

respectando o percorrido deseñado, en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade (1,5 

metros), evitándose en todo momento a formación de aglomeracións. Así mesmo, ao rematar a 

sesión, o docente acompañará aos alumnos ata a súa aula. 

3. O alumnado de ESO, dado que a súa aula de referencia se atopa no 1º andar do edificio 300, 

desprazarse á planta baixa, na que está o laboratorio, utilizando a escaleira interior (escaleiras de 

baixada); unha vez rematada a sesión, para volver á súa aula usarán a escaleira exterior situada 

xunto á “almena”(escaleiras de subida). 

4. O alumnado de Bacharelato, cuxa aula de referencia se atopa no edificio 100, para asistir ao 

laboratorio, sairá pola porta principal do edificio 100 e dirixirase ao edificio 300 pola beirarrúa 

do aparcadoiro, accedendo ao devandito edificio pola porta establecida. Unha vez rematada a 

sesión, os alumnos volverán á súa aula saíndo pola porta estipulada e dirixiranse ao edificio 100 

polo túnel de acceso que comunica o edificio 300 co edificio 100, entrando neste pola porta 

principal. 

5. A saída do alumnado do laboratorio será ordenada e continua, de 1 en 1, nos corredores 

circularán pola dereita, de forma individual e respectando a distancia de seguridade. 

6. Tanto á entrada como á saída do laboratorio, o alumnado fará unha adecuada hixiene de mans. 

O laboratorio ten a mesma dotación que as aulas convencionais (dispensadores de xel, 

papeleiras de pedal e panos para desbotar) o que permite realizar as rutinas de limpeza antes, 

durante e ao finalizar a sesión. 

7. O uso da máscara é obrigatorio en todo momento. 

8. A cada alumno/a asignaráselle un sitio que deberá conservar durante toda a sesión de clase e 

durante todo o curso, podendo levantarse só co permiso do profesor/a. 



9. O alumnado non compartirá material, salvo que sexa imprescindible, nese caso, desinfectaríase 

este material antes e despois do seu uso. En todo caso, despois de cada actividade todo o 

material hixienizarase para o seu uso polo seguinte grupo. 

10. Ao inicio da sesión, o alumnado hixienizará o posto que vaia ocupar. O profesor/a botará o 

produto para desinfectar e os alumnos limparán o seu posto co papel para desbotar. 

11. Ventilaranse o laboratorio coa maior frecuencia posible, como mínimo 15 minutos ao inicio e ao 

final da xornada. Ao ser un espazo de uso compartido por alumnos de diferentes grupos, entre 

sesións será preciso ventilar durante 15 minutos e realizar labores de limpeza básica. Se as 

condicións meteorolóxicas o permiten, manteranse as xanelas abertas durante toda a xornada. 

12. Durante as sesións que se realicen no laboratorio, as portas e as ventás (todas ou parte delas) 

permanecerán abertas, para favorecer a circulación do aire. 

 

  



Anexo XIV: Departamento de mecanizado e instalación de mantemento 

 

 
 

Protocolo de actuación para os departamentos de 

Mecanizado e de Instalación e Mantemento 

Curso 2021-22 
1. Consideracións xerais  

1.1. É obrigatoria a desinfección de mans con xel hidroalcohólico nas entradas e saídas da aula 

ou taller.  

1.2. Tanto o alumnado como o profesor hixienizarán o seu posto (mesas ou pupitres e 

cadeiras) ao inicio cando haxa cambio de grupo.  

1.3. Tanto o alumnado como o profesor deberán permanecer coa máscara posta en todo 

momento.  

1.4. Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo o profesorado velará 

pola orde dos movementos e fluxos do alumnado.  

1.5. Debe de realizarse unha ventilación frecuente das aulas e talleres e por espazo de polo 

menos 15 minutos ao inicio da xornada, 15 minutos ao remate de cada xornada (mañá e 

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

minutos cada 15 a 20 minutos durante a duración destas. As portas das aulas deberán 

permanecer sempre abertas, coas ventás abertas para favorecer a circulación de aire e, 

especialmente se as ventás se atopan pechadas. As ventás dos corredores deberán permanecer 

abertas para facilitar a ventilación. 

Se un/ha profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/a de maneira 

consecutiva, desinfectaranse as superficies utilizadas e ventilarase a sala un mínimo de 5 

minutos tras cada sesión ou, en función dos parámetros citados, que garantan unha 

ventilación axeitada. 

1.6. Implicarase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos 

comúns de uso privativo.  

1.7. Procurarase que cada alumno teña o seu propio material na medida do posible co fin de 

diminuír os contactos co material.  



1.8. O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus compañeiros. 

Nas aulas, talleres ou na propia mesa de traballo, deberá existir un espazo diferenciado para o 

material de cada alumno, de xeito que non permita ser manipulado por outros compañeiros.  

1.9. 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.  

1.10. En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía para evitar a formación de grupos e 

en todo caso evitarase que o alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1,5 metros.  

1.11. Ao inicio de curso o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e recomendacións 

a seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis informativos.  

1.12. Nas aulas con ordenadores poñerase un protector estanco para o teclado, e tanto o 

profesor como o alumno encargaranse de desinfectar o seu posto cando remate a clase.  

1.13. O alumnado ocupará sempre o mesmo sitio na aula e deberá desprazarse pola mesma o 

imprescindible, mantendo sempre unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros.  

 

2. Consideracións especiais dos talleres de mecanizado, mantemento, 

electricidade, pneumática-hidráulica e FP Básica.  

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

alumnado deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso.  

2.2. Independentemente de que se teña que facer uso de outros equipos de protección 

individual, tanto o alumno como o profesor deben permanecer coa máscara posta.  

 

2.3. O uso das máquinas-ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a 

realización da práctica supoña a mínima manipulación posible. E tanto as máquinas como as 

ferramentas e os equipos de traballo deberán ser hixienizados despois de cada actividade.  

2.4. Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida 

desenvolver as actividades.  

2.5. Evitarase que coincidan alumnos nas zonas dos casilleiros, para iso os alumnos cando 

teñan clase nos talleres, collerán as súas pertenzas nos casilleiros de forma ordenada e 

entrarán no taller onde teñan clase, para cambiarse dentro, e o profesor que teña clase con 

eles velará porque garden a distancia de seguridade.  

 

2.6. Ao asignar os casilleiros dentro do mesmo grupo, prestarase especial coidado para que 

queden o máis distantes posible unhas das outras co fin de facilitar a distancia de seguridade.  

2.7. Á primeira hora da mañá o acceso ós casilleiros dos alumnos de FP Básica, antes de entrar 

no taller, sempre estará supervisado polo profesor de garda asinado.  

2.8. O alumnado e profesorado realizará un lavado semanal da roupa de traballo (funda ou 

bata).  

 



3. Acondicionamento das aulas  

3.1. Poñer protectores nos teclados para poder hixienizalos con máis facilidade. 3.2. Poñer 

pantallas de protección nos bancos de traballo dos talleres de mecanizado, de FP Básica, e no 

taller de electricidade se fora necesario para separación do alumnado.  

 

3.2. Poñer pantallas de protección nos bancos de traballo dos talleres de mecanizado, de FP 

Básica, e no taller de electricidade se fora necesario para separación do alumnado.  

  



Anexo XIV: Departamento de administración  

 

 
 

CONSIDERACIÓNS DE OBRIGADO CUMPRIMENTO 

É obrigatorio a desinfección de mans antes de entrar e ao saír da aula.  

O profesorado e o alumnado utilizará o dispensador de xel hidroalcohólico 

situado na entrada da aula, antes de acceder ao seu posto.  

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. Será obriga do 
alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo 

específico para gardala en caso necesario.  

Ao inicio do curso o alumnado será informado sobre as medidas e as 

recomendacións a seguir.  

O incumprimento polo alumnado do uso da máscara nos tempos e lugares 

que sexan obrigatorios e o incumprimento das instrucións do profesorado en 

aplicación do presente protocolo terán a consideración de condutas leves 
contrarias á convivencia coas sancións correspondentes establecidas no RRI. Polo 

que respecta ao profesorado e persoal non docente estarase ao previsto na súa 
normativa.  
 

o Consideración xerais na aula.  

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 hixienizará o seu posto ao entrar e ao saír da aula.  

O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída 

velará por que o material sexa recollido polo alumnado; Tamén mirará que o 

alumnado estea preparado para saír ordenadamente e respectando a distancia de 
seguridade no horario establecido pola dirección de xeito que se eviten demoras.   

O alumnado ocupará sempre o mesmo posto na aula e deberá desprazarse 

pola mesma o imprescindible, mantendo sempre unha distancia interpersoal de 
polo menos 1,5 metros.  



O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos 

seus/súas compañeiros/as. Nas aulas ou na propia mesa de traballo, deberá 
existir un espazo diferenciado para o material de cada alumno de xeito que non 

permita ser manipulado por outros compañeiros.  

Implicarase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos 

elementos comúns de uso privativo.  

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

material compartido (antes e despois).  

O material compartido na aula debe de ser desinfectado ao inicio da 

actividade e unha vez terminada a clase. 

O alumnado NON compartirá material de uso propio.  

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, 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.  

 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.  

 

- No período de lecer e na última hora, o/a profesor saínte será quen deixe 
abertas as ventás da aula.  

- Nas aulas ocupadas polas tardes será o profesorado o encargado de ventilar 

mínimo 15 minutos.  
 

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

cambios de sesión. 
 
 

 

 

 



o Medidas xerais de protección individual  

Correcto uso da máscara. Ten que cubrir dende a parte do tabique nasal 

ata o queixo, incluído. As máscaras deben ser hixiénicas ou cirúrxicas.  

Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.  

Hixiene de mans: lavado frecuente, e meticuloso das mans con auga e 

xabón, durante polo menos 40 segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante polo 
menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias 

debe utilizarse auga e xabón. A hixiene de mans 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 cada vez que se use material 

compartido.  

A importancia que ten a ventilación dos espazos para evitar a 

transmisibilidade.  

Informaremos ao alumnado que ao tusir ou esbirrar, deben 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. Acto 
seguido realizarase hixiene de mans co xel hidroalcóholico.  

Ter un tono de voz baixo no centro educativo. 



o Medidas relativas ás familias.  

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas 

familias priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. Porén cando a 
xuízo do titor/a ou da dirección do centro sexa preciso a titoría presencial 

realizarase esta coas debidas medidas de protección. Tanto na titoría telemática 
como na presencial será obrigatoria a cita previa.  

 

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina 

web do centro e a mensaxería do abalaMóbil. Para as familias que non podan ter a 
aplicación, empregarase unha vía alternativa, que será o correo electrónico ou, en 

último lugar, a chamada telefónica.  
 




o Acondicionamento das aulas  

Na aulas nas que hai casilleiros de uso individual o alumnado poderá 

gardar o material. Evitarase o contacto co resto dos compañeiros ao acceder a 
eles.  



Os equipos do profesorado das diferentes aulas disporán de protectores de 

teclados para poder ser hixienizados con máis facilidade.  

No caso de ser necesario, poranse pantallas de protección nas mesas para 

separación do alumnado.  
 

 


