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2.2 Membros do equipo COVID e as súas funcións. 5
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1.  CONTEXTUALIZACIÓNDA NORMATIVA E DO CENTRO EN 
RELACIÓN Á SITUACIÓN DO COVID 19. ANTECEDENTES. 

A  COVID19  é  unha  infección  respiratoria  emerxente  causada  polo  SARSCoV2
(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2),un coronavirus que se detectou
por primeira vez en decembro de 2019 na cidade de Wuhan,China.

O 11 de marzo de 2020 Organización Mundial  da Saúde elevou a situación de
emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID19 á categoría de pandemia
internacional.

Por Acordo do Consello da Xunta do 12 de marzo de 2020 adoptáronse medidas
preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, que
foron seguidas da declaración, por Acordo do Consello da Xunta do 13 de marzo de
2020, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma
de Galicia e de activación do Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no
seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da
epidemia do coronavirus COVID19.

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67,
do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise
sanitaria  ocasionada polo COVID-19,  situación  que foi  prorrogada por  diferentes
períodos por outros Reais decretos.

No que se refire especificamente ao ámbito educativo o apartado 1.c do Acordo do
Consello da Xunta mencionado prevé a adopción, entre outras, tomar como medida
a suspensión de todo tipo de actividade lectiva regulada en todos os centros de
ensino non universitario.

A evolución da pandemia no territorio galego e a diminución do número de contaxios
fixo posible o paso das diferentes fases do Plan do Goberno central.

Por acordo do CECOP do 5 de maio (DOG do 6 de maio de 2020) establecéronse
instrucións  sobre  a  presenza  nos  centros  educativos  para  prestar  atención  aos
procesos  de  admisión  e  outros  procedementos  que  afectan  á  comunidade
educativa, especialmente ao colectivo de nais e pais.

Por acordo do Consello da Xunta do día 8 de maio de 2020 aprobouse o Protocolo
polo  que  se  establece  a  reincorporación  dos  empregados  públicos  ao  traballo
presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID19.

O punto 2o do mesmo establece:  “As previsións contidas no presente protocolo
resultarán de aplicación a todo o persoal empregado público en todos os sectores
administrativos e funcionais da Xunta de Galicia, agás no ámbito educativo, sanitario
e sociosanitario”. Por esta razón, o mesmo día a Consellería adoptou as decisións
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complementarias  precisas  para  a  reincorporación  ao  traballo  presencial  e  as
medidas de prevención fronte ao COVID19 no ámbito educativo.

A  Orde  SND/399/2020,  do  9  de  maio,  para  a  flexibilización  de  determinadas
restricións de ámbito nacional, establecidas tras a declaración do estado de alarma
en aplicación da fase 1 do “Plan para la transición hacia una nueva normalidad”,
establece unha serie de previsións en relación cos centros educativos.

Unha  vez  pasada  a  primeira  onda  epidémica,  no  curso  2020-21  tratouse  de
recuperar  a  normalidade  na  actividade  escolar  coas  necesarias  precaucións  de
utilización de equipos de protección e distanciamento físico. 

Con data 8 de xuño de 2020 aprobouse polo Comité Clínico Sanitario o documento
denominado  “Plan  de  Reactivación  no  ámbito  Infanto  Xuvenil  en  relación  coa
infección  polo  VIRUS  SARSCoV  2”,  no  que  se  incluían  medidas  de  carácter
sanitario tidas en consideración na confección do curso pasado.

O presente protocolo ten por obxecto crear contornas escolares saudables e seguras
mediante  o  establecemento  das  medidas  preventivas,  colectivas  e  individuais,  que
deben adoptarse dende o inicio do desenvolvemento do curso escolar 2021/2022, tanto
polo  persoal  docente  e  non  docente  como  polo  alumnado  e  as  súas  familias,  co
obxectivo de protexer e previr no máximo posible o risco de contaxio por Covid-19.
Inclúe as medidas de detección precoz dos casos e a súa xestión axeitada, así mesmo,
en cumprimento do previsto na Orde Comunicada da ministra de sanidade, de 4 de
xuño de 2021, mediante a que se aproba, en coordinación coa conferencia sectorial de
educación, a declaración de actuacións coordinadas en saúde Pública fronte á Covid-19
para centros educativos durante o curso 2021-2022. O documento é de aplicación aos
centros públicos de ensino non universitario e, adaptado ás súas peculiaridades, aos
centros privados concertados que imparten ensinanzas non universitarias.

O  conxunto  de  medidas  incluídas  no  presente  protocolo  foron  examinadas  polas
autoridades sanitarias autonómicas, porén son obxecto de revisión continua en función
da evolución do risco sanitario e das decisións que adopten as autoridades sanitarias
autonómicas e estatais. Estas medidas iranse actualizando cando sexa necesario, se os
cambios na situación epidemiolóxica así o requiren. 
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2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA.

2.1 Denominación do centro, enderezo e teléfonos.

● Nome do centro educativo: Instituto de Educación secundaria Illa de Ons- Bueu-
Pontevedra.

● Enderezo: Rúa A pedra 51, 36930 Bueu.
● Teléfonos: Tfno.: 886 159 510 // Fax: 886 159 516

2.2    Membros do equipo COVID e as súas funcións.

A persoa titular da dirección do IES Illa de Ons nomea o seguinte Equipo Covid que
actuará como referencia para o resto do persoal, profesorado, alumnado e familias.
Detallamos algunhas funcións e tarefas asignadas aos membros.

Membros do equipo Covid  Funcións

Ana-Belén  Castro  Márquez
(directora)

-  Elaboración  do  Plan  de  Adaptación  e  de
Continxencia do Covid 19 para o presente curso
académico.

-  Nomeamento das persoas que forman parte
do equipo Covid.

-Comunicación  cos  distintos  órganos  da
Consellería de Educación.

- Comunicación das incidencias ou abrochos ó
equipo  de  coordinación  operativa  Covid  da
consellería de educación.

-  Comunicación  coa  Xefatura  Territorial  de
Sanidade  e  co  centro  de  saúde de Bueu,  no
suposto da aparición dun caso.

-  Comunicación  co  persoal  do  centro,  coas
familias e o alumnado.

- Difusión da información ao Claustro e Consello
escolar   sobre  a  evolución  dos  diferentes
escenarios.

 Coordinación  na  interlocución  coa
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administración e o centro sanitario

 Coordinación  e  planificación  dos  aspectos
organizativos  do  centro  (propostas  de
actuación,valoración  e  propostas  de  mellora):
cafetería, entradas,saídas, patios, espazos...

- Difusión da información na web do centro para
as  familias  e  elaboración  de  resumo  para
informar ao alumnado.

-  Garda  e  custodia  do  alumnado  con
sintomatoloxía.

Yolanda Martínez Rodil (xefa de
estudos)

-  Elaboración  do  Plan  de  Adaptación  e  de
Continxencia  do  Covid  19  para  o  presente
curso.

 Difusión e control diario da realización da auto
enquisa do persoal do centro.

-Garda  e  custodia  do  alumnado  con
sintomatoloxía.

Mónica  Camaño  Portela
(profesora)

-  Elaboración  do  Plan  de  Adaptación  e  de
Continxencia  do  Covid  19  para  o  presente
curso.

-  Distribución  e  organización  do  reparto  do
material específico de protección fronte a Covid.

 Rexistro e inventario do material  Covid  para
comunicar a súa reposición se fose preciso, así
como o seguimento dos gastos producidos.

 Difusión  da  cartelería  relacionada  coas
precaucións a ter en conta no instituto.

Garda  e  custodia  do  alumnado  con
sintomatoloxía.
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2.3 Centro de saúde de referencia (COVID escolar)

● Centro de saúde de Bueu.
● Enderezo:  Acceso  ao  Grupo  Escolar-  Ramón  Bares,  s/n  -  36930  -  Bueu

(Pontevedra)
● Persoa de contacto:  telf: 986 323 313

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

Como no pasado curso escolar, a aula que usaremos para illar ó alumnado con
posible sintomatoloxía será a aula contigua ós tres despachos de dirección. Nela
disporase  de  dispensador  de  hidroxel,  panos  desbotables,  papeleira  con  tapa  e
pedal, termómetro sen contacto, luvas para o acompañante e xanela para ventilar.

Realizarase  a  debida  limpeza  do  espazo  no  que  se  levou  a  cabo  o  illamento
preventivo,  logo  de  que  o  alumno/a  ou  a  persoa  traballadora  que  presentou
síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado o lugar.

2.5 Número de alumnos por nivel e etapa educativa.

CURSO ALUMNADO

1º ESO A 17

1º ESO B 17

2º ESO A 22

2º ESO B 21

3º ESO A 19

3º ESO B 21

3º ESO C 14

4º ESO A 16

4º ESO B 16

TOTAL ALUMN@S:163

2.6 Persoal do centro educativo (número de efectivos).

o Persoal docente: 22

o Persoal non docente: 4
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o PERSOAL DO CENTRO (TOTAL) : 26 persoas

2.7 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.

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. 

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. 

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 á 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 SARSCoV-2 nun alumno/a,
durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou
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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, desde 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. 

Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo da
Covid-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva non
poderán acudir ao centro, en virtude de ser considerados contactos estreitos. 

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,  pero  non será necesario  que
garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto á escola como ao seu posto de
traballo. 

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. 

A  canle  informática  subministrará  de  xeito  seguro  e  con  respecto  á  normativa  de
protección de datos os seguintes fluxos de información: 

Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co centro educativo o
antes posible, recomendase que o caso confirmado ou a persoa de referencia notifique
o resultado positivo ao centro. Deste xeito, o Equipo Covid poderá comezar a recompilar
a información necesaria para a identificación dos contactos estreitos. 

Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun diagnostico
confirmado de Covid-19 no centro de ensino, deberá pórse en contacto coa Central de
seguimento  de  contactos  (CSC)  para  identificar  os  contactos  estreitos  do  ámbito
educativo.  Poderá  facelo  a  través  do  número  de  teléfono  específico  para
educación, habilitado de 9 a 22h todos os días da semana e que estará dispoñible
en EduCovid, na  Axuda  da aplicación, así como tamén nos apartados  Equipo e
Centro médico. 

Como ocorre con calquera outro caso confirmado de Covid, a CSC porase en contacto
co  caso  confirmado ou coa persoa de referencia,  para facilitarlle  as  indicacións de
illamento,  realizar  a  enquisa  epidemiolóxica  e  identificar  os  contactos  estreitos  do
ámbito  persoal  do  caso.  Durante  esta  enquisa  epidemiolóxica  identificase  ao  caso
confirmado como estudante ou traballador dun centro de ensino. Deste xeito, unha vez
localizado  o  centro,  a  CSC envía  unha  notificación  ao  Equipo  Covid,  a  través  da
aplicación EduCovid solicitando os contactos estreitos do caso que se produciran no
ámbito educativo. 

Neste  momento,  se  previamente  non  se  fixo,  o  Equipo  Covid  deberá  pórse  en
contacto coa CSC a través do número de teléfono dispoñible en EduCovid, na
Axuda da aplicación, así como tamén nos apartados Equipo e Centro médico. 
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Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCovid, para o que
identificará  ao  caso  coa correspondente  IdOrixe.  Se  a  CSC atopa dificultades  para
localizar ao caso no centro concreto, facilitaralle a IdOrixe ao Equipo Covid e pediralle
que realice  a  súa  carga  en  EduCovid.  En ningún caso  se  notificarán  contactos
estreitos por medios diferentes a EduCovid. 

O  persoal  da  CSC  axudará  ao  Equipo  Covid  a  identificar  e  elaborar  a  listaxe  de
contactos estreitos do caso. Estes contactos estreitos poderán seleccionarse da “Rede
de contactos”  proposta por  EduCovid,  na que se inclúen compañeiros  de clase,  de
comedor,  de  transporte,  profesorado  e  outros  (coma  os  recreos,  etc...).  Para  esta
determinación terase en conta o previsto no Anexo II. 

Existe a posibilidade de que algún contacto estreito do caso non se atope dentro desta
rede de contactos, polo que o Equipo Covid deberao incorporar de forma manual. Unha
vez definida a listaxe de contactos estreitos que precisan corentena, e tras ser acordada
co persoal asignado da CSC, o Equipo Covid enviará a listaxe de contactos estreitos á
CSC a través da aplicación EduCovid.  No caso de que, conxuntamente coa CSC,
non se identifiquen contactos estreitos no centro, premerase igualmente o botón
“Notificar a Sanidade” sen seleccionar a ningunha persoa. Deste xeito, o estado do
expediente  pasará  de  “Petición  de  contactos”  a  “Contactos  comunicados”,  coa
correspondente traza temporal. 

 No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á CSC que No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á CSC que
no centro existe unha persoa cun diagnostico confirmado de Covid-19, a CSC pode
verificar esta información. Pode ocorrer que á CSC aínda non dispoña da información
necesaria para facelo, polo que nesta circunstancia procederase do xeito seguinte: 

• 1. Unha vez recibida a notificación, á CSC axudará a buscar indicios que 
verifiquen que se trata dun caso confirmado de Covid. Se hai información abondo, ou 
non é posible desbotar a información como resultado dun erro, o Equipo Covid cargará 
o caso en EduCovid co IdOrixe 0000. Isto indicará que o caso aínda non está verificado.
• ◦ 2. Despois, procédese a identificar aos posibles contactos estreitos coma en 
calquera outro caso confirmado e gárdanse, pero non se notifican. Deste xeito, á CSC 
non lle chegará a listaxe de contactos estreitos e será a persoa directora do centro quen
adiante esta información aos posibles contactos estreitos (a eles e só a eles). A 
dirección informará ás persoas afectadas que, conxuntamente coa CSC, determinouse 
que moi probablemente son contactos estreitos dun caso confirmado de Covid-19, polo 
que deben quedarse na casa en corentena. 
• 3. Entre tanto, o resultado positivo chegará á CSC e haberá unha IdOrixe válida. 
Nese momento, a CSC chamará ao centro e facilitaralle esta IdOrixe, para que o Equipo
Covid modifique o Id 0000 polo IdOrixe real. Unha vez feito isto, o centro educativo 
notificará a listaxe de contactos estreitos a través da aplicación e procederase de forma 
habitual, onde a CSC chamará aos contactos estreitos para enquisalos e iniciar o 
seguimento. 

En  todo  este  proceso,  esixirase extremar  a  confidencialidade profesional  acerca  da
información da persoa diagnosticada da Covid. 

  No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á CSC que O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das actividades
extraescolares  non  vinculadas  ao  centro,  terán  que  ser  recollidos  pola  autoridade
sanitaria. 

  No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á CSC que Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse, en todo momento, as
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instrucións  da  Autoridade Sanitaria.  A  CSC encargarase  da  vixilancia  evolutiva  das
persoas identificadas como contactos. 

  No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á CSC que A base  de  lexitimación  legal  para  o  intercambio  de  datos  ten  como fundamento  o
interese xeral na protección da saúde, polo que os datos do alumnado subministrados
con consentimento dos representantes dos menores que obra nas bases de datos da
Consellería  de  Educación  poderán  ser  subministrados  á  autoridade  sanitaria  en
cumprimento do deber de colaboración. 

  No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á CSC que O equipo Covid de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos sobre
os que teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo. 

Resulta fundamental que os datos de contacto do alumnado e as súas familias estean
actualizados en XADE. En caso contrario a CSC non pode´ra contactar co alumnado e
familias afectadas. O profesorado e persoal non docente deberán manter os seus datos
de contacto actualizados aos mesmos efectos. 

2.8  Procedemento  de  rexistro  de  ausencias  do  persoal  e  do
alumnado.

En canto ó persoal docente e non docente, a primeira hora pasarase o rexistro de
ausencias. No caso do persoal docente o procedemento de xustificación de faltas de
asistencia  será  o  establecido  no  centro,  é  dicir,  a  comunicación  á  xefatura  de
estudios.

En canto ó alumnado, será a conserxe (1ºhora da mañá) ou a persoa titora a que
notifique  a  ausencia  dalgún  alumno  ou  alumna  á  xefatura  de  estudos.
Comprobarase  ó  longo  da  xornada  (dirección  ou  titor/a),  vía  comunicación
telefónica, os motivos polos que o alumno ou alumna faltaron ó centro.

De poñerse en marcha unha aplicación informática, utilizarase como procedemento
de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas.
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3. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

3.1 Croques da situación dos pupitres nas aulas. Identificación da
posición do profesorado.

A distribución dos pupitres nas aulas levarase a cabo seguindo a normativa vixente.
A  principio  de  curso,  os  titores  e  profesorado  de  aulas  de  desdobre  e  aulas
específicas, entregaran ao equipo directivo o croque coa distribución do alumnado
por se estes datos fosen solicitados polo servicio de saúde.

3.2 Identificación de espazos ou salas para asignar a grupos cando
o tamaño da aula non permita as distancias mínimas.

Coa  distancia  de  1,20  metros  establecida  polo  protocolo,  todos  os  grupos
ubicaranse en espazos concebidos como aulas de referencia, recuperando deste
xeito a Aula de Plástica e o Salón de Actos, que no curso anterior se utilizaron como
aula de referencia. Cando nun desdobre esta distancia non poida ser respectada,
recurrirase ó Salón de Actos.

3.3 Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e
departamento de orientación.

O profesor de pedagoxía terapéutica poderá usar a súa aula sempre que se garanta
a distancia interpersoal de 1,20 metros. Cando non se poida garantir esta distancia,
utilizarase outra aula de maiores dimensións.

3.4 Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias.

Agás a primeira titoría do curso, que acordamos realizar de modo presencial, as
titorías  coas  familias  levaranse  a  cabo  vía  comunicación  telefónica  ou
videochamada, evitando así as xuntanzas. Porén, cando á xuízo do titor/a ou da
dirección do centro sexa preciso unha reunión presencial, realizarase coas debidas
medidas de protección. 

3.5 Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro.

Como mecanismo de comunicación xeral coas familias utilizarase a páxina web do
centro,  a  aplicación  “Abalar”,  o  teléfono,  os  correos electrónicos e  a  plataforma
virtual que o profesorado utilizará co alumnado.  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.
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3.6 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.

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. 

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

3.7  Información  e  distribución  do  plan  entre  a  comunidade
educativa.

O noso plan está publicado na páxina web do centro.  Asemade, mandarase un
enlace do plan ó correo electrónico das familias.

3.8. Medidas xerais.

1. A distancia entre postos escolares será de un mínimo de 1,20 metros.
2. Agás na aula, a distancia interpersoal xeral será de polo menos 1,50 metros.
3. Establécense dous grupos de convivencia estable: 1º e 2º ESO por unha banda,

e  3º  e  4º  ESO  pola  outra.  Só  se  a  transmisión  é  moi  baixa  se  permitirá  a
interacción ao libre deste grupos de convivencia. 

4. Agás  do  momento  da  merenda  durante  o  recreo,  o  uso  da  máscara  será
obrigatorio  en  todos  os  espazos,  agás  nos  casos  nos  que  se  estea  exento
legalmente, aínda que se cumpra a distancia de 1,50 metros.

5. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio e un estoxo
específico para gardala cando sexa preciso.

6. Será obriga do alumnado utilizar esa segunda máscara despois de realizar unha
actividade física (deporte, baile, etc).
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7. O centro  informará  a  todos  os  membros  da  comunidade  educativa  sobre  as
medidas de prevención da transmisión da infección: hixiene, modo de tusir, uso
de panos desbotables, correcto uso da máscara, ventilación, etc.

8. Os eventos deportivos ou celebracións realizaranse sempre que se poida ao aire
libre.

9. Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula para facilitar a
desinfección. 

10.Os equipos de traballo (ordenador, teléfonos, etc.) deberán ser usados só por a
persoa titular do posto. Asemade, as ventás, portas, persianas, proxectores e
restantes  ferramentas  académicas,  serán  manipuladas  unicamente  polo
profesorado.

3.9. Sancións por incumprimento da normativa.

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

4.1  Asignación  de  tarefas  ao  persoal  de  limpeza,  espazos  e
mobiliario  a  limpar  de  xeito  frecuente.  Distribución  horaria  do
persoal de limpeza e da alternancia semanal ou mensual de tarefas.

O persoal de limpeza ten instrucións para limpar os espazos comúns logo de ser
usados e deixalos limpos para a seguinte quenda.

Seguindo as instrucións, no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza,
polo menos unha delas realizará o seu traballo en horario de mañá́.

A limpeza realizarase polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos
que o precisen en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde
será́ de polo menos dúas veces ao día.

Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto
máis  frecuentes  como pomos das  portas,  mesas,  mobles,  pasamáns,  teléfonos,
perchas,  e  outros  elementos  de  similares  características  así́  como  de  billas
elementos das cisternas e outros dos aseos.

Durante  a  xornada  lectiva,  unha  persoa  do  servizo  de  limpeza  realizará unha
limpeza de superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos dúas
veces na xornada: ao final dos recreos e ao rematar ás clases. En todo caso, nos
aseos haberá xabón e material de desinfección.

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

Utilizaranse  desinfectantes  como  dilucións  de  lixivia  (1:50)  recén  preparada  ou
calquera dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo
Ministerio  de  Sanidade.  No  uso  destes  produtos  sempre  se  respectarán  as
indicacións da etiquetaxe.

O persoal de limpeza levará uniforme de limpeza, e utilizará luvas e mascarilla.

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

Deberá vixiarse a 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.
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4.3 Ventilacións das aulas.

Deben realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, 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. 

Coas medidas de prevención de accidentes necesarias: 

1. Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as
xanelas abertas o maior tempo posible. 

2.  Débese aumentar  a  subministración de aire  fresco e non se debe usar  a
función de recirculación do aire interior. 

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. O alumnado entrante será sempre o encargado de
desinfectar a mesa e a cadeira.

4.4 Determinación dos espazos para a xestión de residuos.

En relación coa xestión dos residuos:

● Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue
para o secado de mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria”  sexan
refugados en papeleiras ou contedores con bolsa e protexidos con tapa e, se é
posible, accionados por pedal. 

● Todo o material  de  hixiene persoal  (máscaras,  luvas,  etc.)  debe depositarse  na
fracción resto (agrupamento de residuos de orixe doméstica).

● No  caso  de  que  un  alumno/a  ou  unha  persoa  traballadora  presente  síntamas
mentres  se  atope  no  centro  educativo,  será́  preciso  illar  o  contedor  onde  se
depositen os panos ou outros produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá
ser  extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo con peche.  Realizarase a
debida  limpeza  e  ventilación  do  espazo  no  que  se  levou  a  cabo  o  illamento
preventivo,  logo  de  que  o  alumno/a  ou  a  persoa  traballadora  que  presentou
síntamas durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo.
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5. MATERIAL DE PROTECCIÓN.

 Farase un rexistro e inventario do material  do que dispón o centro.  O secretario
elaborará e rexistrará nunha táboa Excel o inventario do material e a contabilización
dos gastos derivados dos mesmos.

 Con respecto ao sistema de compras do material de protección, o equipo Covid, a
través  de  secretaría,  contactará  coas  empresas  subministradoras  dos  produtos
necesarios para garantir o abastecemento de material  que complementa o aportado
pola Xunta.

 O equipo Covid, a través de Secretaría, estará atento ás necesidades do centro, de
modo que nunca se quede desabastecido de material imprescindible, e encargarase
da distribución e entrega do material.

 O uso  da  máscara  por  todo  o  alumnado,  persoal  do  centro  e  outras  persoas  que
accedan ao centro educativo é a medida básica de protección individual e colectiva. 

 Nas entradas dos centros 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 das mans. 

 En todas as aulas, na zona máis próxima á porta da mesma, colocarase un dispensador
de xel hidroalcohólico. 

 A distancia mínima de seguridade -coa excepción do caso das aulas, onde será de 1,20
metros- , será de polo menos 1,5 metros, tanto nos accesos como nos espazos de
atención ao público, para evitar a acumulación de persoas nas zonas de acceso, espera
e atención ao público.

 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.).
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6. XESTIÓN DOS GROMOS

 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  diagnosticada  de  Covid-19.  Tampouco  acudirán  aos
centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

 Diante dun suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a desenvolver
síntomas compatibles con Covid-19 no centro educativo as medidas de prevención e
control  levaranse  a  cabo  por  parte  do  SERGAS  en  base  ao  documento  técnico
elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de
actuación  ante  la  aparición  de  casos  de  Covid-19  en  centros  educativos”,  e  das
Instrucións publicadas o día 10 de setembro polo Ministerio de Sanidade. En virtude das
mesmas: 

 Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica
(tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado de acordo
coas  pautas  establecidas  no  ANEXO  III:  MODELO  DE  DOCUMENTO  “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 incluirá á rede de contactos a
través da aplicación “EduCovid” para a identificación por parte da Autoridade Sanitaria. 

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 na ”Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19
en centros educativos”,  e o “Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao
virus SARS-CoV-2 no ámbito educativo de Galicia”, cos seguintes supostos: 

 Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á CSC que
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  pola  autoridade  sanitaria
segundo os protocolos vixentes en cada momento. 

 As persoas que teñan diagnóstico confirmado terán obriga de illamento durante 10 No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á CSC que
días.  As  persoas  que  teñan  a  consideración  de  contactos  estreitos  da  persoa  cun
diagnóstico confirmado deberán permanecer en corentena ata que obteñan o resultado
negativo da PCR que se solicitará transcorridos 10 días do último contacto co caso
confirmado.  Se,  polo  motivo  que  fose,  pasan  14  días  do  último  contacto  co  caso
confirmado  e  non  se  realiza  a  PCR,  a  corentena  finalizará  igualmente.  O  restante
alumnado da aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá continuar
coa asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselles unha proba de
Covid nun prazo non superior a 48 horas para identificar ás persoas que teñan unha
posible infección por Covid-19. 
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 En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á CSC que
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  aparición  dun  contaxio  sospeitoso  con  posterior  confirmación  é  un  suposto  de
declaración  obrigatoria  que  implicará  por  parte  da  autoridade  sanitaria  a  obriga  de
entrada en illamento de polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada
en corentena de 10 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto
estreito de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias. 

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 para o curso 2021-2022, que desenvolverá as medidas previstas
no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Os centros deberán incorporar a
sistemática  prevista  no  plan  de  continxencia,  naquelas  cuestións  que  son  da  súa
responsabilidade, ao seu propio Plan de Continxencia.
Finalizado o período de illamento 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. 
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7. XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE.

Atendendo ao protocolo de adaptación ao contexto da Covid 19, nos centros de
ensino non universitario de Galicia para o curso 2020/2021, a persoa solicitante do
suposto de vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do centro o
anexo  debidamente  cuberto  xunto  coa  documentación  que  deba  achegar.  Esta
documentación  poderá  entregarse  de  xeito  presencial  ou  enviándoa  ao  correo:
ies.illa.ons@edu.xunta.gal. Unha vez revisada e rexistrada esta documentación, a
directora do instituto porá a información en coñecemento da inspección educativa.

Se procede,  tramitarase a  solicitude  de persoal  substituto  na  aplicación  persoal
centros reflectindo no apartado observacións a casuística.
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8. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO.

8.1 Determinación das entradas e saídas. 

Para  acceder  ao  centro,  organizaranse  unidades  de  convivencia  que  utilizarán
portas de acceso diferentes para evitar aglomeracións. O alumnado de 1 e 2º ESO
entrará pola porta principal; o alumnado de 3º e 4º ESO accederá ó recinto pero
serán desviados a un corredor lateral que conduce á porta traseira. 

En canto ós acompañantes, prégase que se absteñan de entrar no centro sen cita
previa. A continuación pode verse o plano cos itinerarios, en verde para o alumnado
de 1º e 2º ESO e en vermello para o de 3º e 4º ESO.
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8.2  Determinación das circulacións no centro  educativo,  uso de
elevadores e núcleos de escaleiras.

- Habilítanse dúas entradas e saídas para os dous grupos de convivencia.

- Establécense dous timbres para as entradas e saídas destes grupos.

-  Á  saída  do  centro  non  se  permite  que  o  alumnado  se  quede  formando
aglomeracións nos patios, polo que teñen que saír directamente ó exterior.

-  O  profesorado  a  quen  lle  corresponda  a  última  hora  lectiva  velará  porque  o
material  estea  recollido  polo  alumnado,  e  o  alumnado  preparado  para  saír
ordenadamente e respectando a distancia de seguridade.

-  Con  respecto  á  circulación  polo  centro,  incluídas  as  escaleiras,  estará
debidamente sinalizada, así como os espazos que poderán ser utilizados en cada
momento. O elevador non se usará. A continuación poden verse os planos do centro
nos que se indica os itinerarios que determinan a circulación polo centro durante o
recreo:

Plano dos movementos no recreo:

Plano do movemento de 1º e 2º ESO no primeiro andar:
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8.3 Colocación de cartelería e sinaléctica no centro.

Indicaranse  sentidos  de  movemento  e  distancias  de  seguridade  en  entradas,
corredores e  cafetería,  aforos dos distintos  espazos (sala de  profesores,  aseos,
cafetería,...) e información sobre medidas de prevención de abrochos. A aula Covid
estará debidamente indicada e incluirá cartelería coa información sobre as pautas a
seguir ante un posible caso positivo.

8.4 Asignacións do profesorado encargado da vixilancia.

As gardas de custodia de  entrada estarán a cargo dun profesor  que vixiará ao
alumnado  dende  a  baixada  do  autobús  ata  o  inicio  das  clases.  Este  profesor
ocuparase de vixiar que o alumnado estea na súa zona de convivencia, que cada
grupo entre segundo o timbre correspondente (primeiro timbre para o alumnado de
1º e 3º ESO; segundo timbre para o alumnado de 2º e 4º ESO) e que se cumpra a
normativa.

Plano dos espazos ocupados nas gardas custodia:
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9.
MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS.

● As  reunións  para  as  xuntanzas  de  ANPAs  e  Consello  Escolar,  serán,
preferiblemente, vía telemática.

● As titorías e comunicacións coas familias serán, preferiblemente, vía telefónica ou
telemática. Salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos,
ou cando a presenza sexa requerida polo propio centro, non se permite a entrada
dos proxenitores no centro educativo.  En todo caso, a atención ás familias non
coincidirá  con  horarios  de  entrada  ou  saída  nin  con  intercambios  de  clase  ou
recreos.

● Os  eventos  presenciais  só  serán  posibles  se  as  condicións  meteorolóxicas  o
permiten, porque a ubicación vai ser ao aire libre e, en todo caso, respectando as
normas referidas ao aforo e distanciamento.  Noutras condicións, os eventos serán
aprazados ou realizados de forma telemática.

● En relación ás actividades extraescolares, non se prevé organizalas polo menos
durante o primeiro trimestre e mentres que a situación sanitaria o desaconselle. En
todo caso, se se levan a cabo seguirán as pautas establecidas no Anexo VI, onde
se ditan as instrucións pertinentes.
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10. MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO.

No  centro  educativo  non  entran  nin  saen  vehículos.  O  alumnado  usuario  de
transporte  escolar  deberá  entrar  ao  recinto  ao  baixarse  do autobús e  seguir  as
normas  establecidas  para  a  entrada  e  uso  de  espazos.  As  medidas  dentro  do
transporte serán as determinadas pola empresa, seguindo as instrucións sanitarias.
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11. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DE ESPAZOS.

Con carácter xeral e na medida do posible, os grupos estarán na súa aula, polo que
os cambios serán os menos posibles tendo en conta a organización horaria das
materias. O mesmo pasará cos aseos, xa que 1º e 2º ESO só poderá utilizar os da
planta  primeira,  mentres  que  3º  e  4º  ESO  utilizará  os  aseos  da  planta  baixa,
respectando en todos os casos sempre o aforo (simultaneidade non superior ao
50% do seu aforo).

En todo caso, cando teñan que facer uso de espazos comúns, serán desinfectados
para a seguinte quenda e haberá que seguir as normas específicas.

11.1 Aula de TECNOLOXÍA: 

Ademais de cumprir as consideracións xerais do Protocolo Covid-19 do Instituto,
extremáranse os protocolos de limpeza na Aula-taller  de Tecnoloxía por tratarse
dunha aula de uso máis compartido.

● O profesor/a irá a aula de referencia de cada grupo e acompañará ao alumnado ata
a Aula-taller de Tecnoloxía cando a sesión se desenvolva neste espazo. Irán en
ringleira  de  1  gardando  a  distancia  de  seguridade,  evitándose  a  formación  de
aglomeracións. 

● Se houbera outro grupo na aula-taller; agardarase a que saia por completo o grupo
anterior antes de entrar.  Entrarase gardando a distancia evitando que se formen
agrupacións de alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante
hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras.

● É obrigatoria a hixiene de mans á entrada na aula-taller.
● Cada alumno/a  ocupara  o  sitio  que  lle  foi  asignado  e  o  profesor/a  entregará  o

material  necesario  para  a  realización  das tarefas  ou prácticas a desenvolver  na
sesión.

● Na aula-taller establécense dúas zonas diferenciadas: unha zona que ocupa case a
totalidade da aula taller e que conta con mesas de traballo e outra zona con equipos
informáticos.

● Adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e minimizando o
contacto con materiais. En todo caso evitarase que o alumnado estea encarado a
unha distancia inferior a 1,5 metros.

● Cada alumno/a levará a aula-taller o seu estoxo, caderno e o seu propio material de
debuxo (escuadra, cartabón, regra e compás).  

● Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao alumnado a
necesidade e importancia da hixiene de mans antes e despois de usar o material. O
material que sexa compartido, 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.
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● Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do
alumnado deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso.

● 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.

● Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible
poida desenvolver as actividades.

● Na medida do posible, substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais
con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material.

● Evitarase o desprazamento do alumnado dentro da aula.
● Finalizarase a clase na aula-taller 5 minutos antes, de xeito que se poida organizar a

saída  ordenada  e  paulatina  do  alumnado,  de  1  en  1,  deixando  a  distancia  de
seguridade.

● É obrigatoria a hixiene de mans á saída da aula-taller.

O  alumnado  será  informado  sobre  as  medidas  e  recomendacións  a  seguir  e
colocaranse carteis informativos.

11.2 Aula de MÚSICA.

Ao entrar e ao saír da clase de música, o alumnado terá que desinfectar as mans.
Cando se use un instrumento, deberá ser desinfectado antes do remate da sesión e
en ningún caso poderá collelo ou darllo a outra persoa sen coñecemento e permiso
do profesor ou profesora. Adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación
de grupos e minimizando o contacto con materiais. No caso dos instrumentos de
vento e nos exercicios de canto, a distancia elevarase a 3 metros.

11.3 LABORATORIO

Fomentaranse as prácticas virtuais ou visualización de vídeos.

11.4 XIMNASIO.

A materia de Educación Física desenrolarase nun contexto particular en canto aos
espazos, actividades, movemento, interacción, materiais e equipamentos.

Ante a especial situación sanitaria na que empeza este curso escolar, propoñemos
algunhas medidas que buscan conciliar a necesidade de combinar unha correcta
situación  hixiénico-sanitaria  nas  sesións  de  EF  coa  necesidade  de  que  estas
sesións consigan cumprir cos obxectivos curriculares da materia. 

Estas medidas serán as seguintes:

● Non imos facer uso dos vestiarios, só os lavabos e baños. O alumnado traerá roupa
deportiva posta de casa.
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● Será obrigatorio traer unhas zapatillas deportivas para empregar especificamente no
ximnasio.  Tamén unha pequena toalla  para lavar  e secar  as mans nos lavabos
tantas veces como estimemos necesario. Xunto cunha botella de auga, virán nunha
pequena bolsa de deportes ou mochila pequena.

● Indicaremos lugares onde deixar a bolsa das zapatillas, prendas de abrigo e botella
de auga mantendo a distancia e evitando aglomeracións.

● Disporemos de dispensadores de xel desinfectante na entrada do ximnasio e de
xabón nos lavabos. Desinfectaremos as mans ó entrar no ximnasio e ó rematar a
sesión. Animaremos ó alumnado a repetir esta operación durante a sesión de xeito
individual se o considera oportuno.

● Evitaremos  na  medida  do  posible  as  actividades  onde  non  se  poida  manter  a
distancia de seguridade.

● O uso da máscara é obrigatorio en todo momento, tal e como indica o protocolo
marcado  pola  Xunta,  agás  que  a  actividade  se  realice  no  exterior,  de  maneira
individual, a máis de 2 metros.

● Evitaremos as actividades de alta intensidade pois non están recomendadas ó levar
máscara.

● Prestaremos especial  atención as actividades con balón en parella ou pequenos
grupos: cada grupo desinfectará ó inicio o seu balón e non se compartirá cos outros
grupos, e voltará a desinfectalo ó rematar a sesión antes de colocalo no seu sitio no
almacén. Para isto contaremos con desinfectantes en spray.

● Serán de utilidade as actividades con materiais individuais que precisan de distancia
de seguridade: sticks, palas, raquetas, etc. Estes materiais serán desinfectados ó
principio e ó final da sesión.

● En xeral empregaremos materiais de fácil desinfección.
● Sempre que sexa posible optaremos polo traballo de exterior.
● No ximnasio manteremos portas e fiestras abertas sempre que sexa posible.
● Proporemos ás familias o emprego dunha máscara extra para cada sesión de EF.
● O ximnasio será fregado e desinfectado diariamente.
● O ximnasio non será cedido polas tardes para outras actividades alleas ó centro.

11.5 BIBLIOTECA.

Neste novo curso, o IES Illa de Ons pretende que a biblioteca continúe a ser o lugar
de referencia para a lectura, a información e as diferentes aprendizaxes. Debido á
situación que estamos vivindo, é necesario establecer unhas normas de uso seguro
deste espazo común, polo que o equipo da biblioteca desenvolveu un protocolo
inicial que poderá ser modificado e mellorado segundo vaia transcorrendo o curso
académico e en función das indicacións das autoridades sanitarias.

1. Normas de entrada e medidas de hixiene:

● As portas permanecerán abertas durante o tempo de uso da biblioteca. O persoal
● O/a responsable será quen abra o acceso ao espazo e acenda as luces.
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● É  obrigatorio  o  uso  de  máscara  e  xel  hidroalcólico,  dispoñible  á  entrada  da
biblioteca.

● A entrada á biblioteca farase pola pola porta principal e a saída pola porta da aula
anexa.

● A distancia mínima de separación entre as persoas usuarias será de 1,2 metros.
● O persoal responsable da biblioteca desinfectará os postos ocupados cando queden

libres.

Para facilitar este labor, as persoas usuarias informarán ao persoal responsable no
momento no que desocupen os seus postos.

2. Permanencia na sala de lectura:

● O aforo máximo é de 16 persoas: 14 en postos sentados (4 deles nos equipos
informáticos) e 2 de pé na fila de agarda da mesa de información.

● É imprescindible solicitar á persoa responsable o uso de calquera dos 12 postos con
asento.

● As persoas usuarias da biblioteca terán que permanecer sentadas no seu posto,
agás que se dirixan á mesa de información para facer algunha consulta, solicitar
empréstitos ou facer devolucións de libros.

● Non  poderá  permanecer  xente  na  sala  se  non  é  sentada  nalgún  dos  postos
dispoñibles ou de pé nos dous indicadores do chan, situados na fila de información
a carón do mostrador.

● Se o  aforo  da  biblioteca está  completo,  poderá  facerse  unha fila  de  agarda no
corredor de acceso á sala, respectando as distancias mínimas de seguridade de 1,5
metros indicadas no chan.

● Non está permitido coller materiais dos andeis. As persoas interesadas nalgún libro
deberán dirixirse ao mostrador da biblioteca ou levantar o brazo para solicitarllo ao
persoal responsable.

● Non se poderán utilizar xogos de mesa nin outro tipo de material que implique un
uso compartido.

● En función  da demanda do espazo da biblioteca nas horas  de lecer,  o  persoal
responsable establecerá un sistema de reservas e xestionará a súa ocupación de
xeito equitativo.

3. Servizo de consulta, empréstito e devolución:

● Esta  xestión  farase da forma habitual,  respectando as  distancias  de 1,5  metros
indicadas no chan.

● As devolucións faranse nun andel móbil colocado a carón da mesa de información.
As persoas usuarias da biblioteca deberán depositar os materiais devoltos na caixa
de devolucións onde permanecerán en corentena 24 horas.

● Para  axilizar  as  xestións  de  consulta  e  empréstito,  a  biblioteca  recomenda  ao
persoal usuario acceder previamente ao CATÁLOGO EN LIÑA para comprobar se
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contamos co material que lle interesa*. Tamén poderá facer consultas a través do
enderezo electrónico: biblioteca@iesillaons.com.

* Para facer unha procura por título non se debe incluír o artigo inicial, se é que o ten. Para facer a procura polo 
autor ou autora escribiremos o seu primeiro apelido. Por exemplo, se queremos o libro ‘A balada dos unicornios’ 
de Ledicia Costas, procurarémolo polo título escribindo "balada dos unicornios" ou pola autora "Costas".
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12.  MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS.

Son grupos de convivencia estable nos períodos de lecer 1º e 2º ESO por unha
banda, e 3º e 4º ESO pola outra. Estes grupos estarán en zonas distintas. Haberá
un  mínimo  de  dous  profesores/as  de  garda  para  velar  polo  cumprimento  das
normas.

No  recreo,  o  uso da cafetería,  igual  que o  uso  doutros  espazos,  como a  pista
deportiva, o pavillón, a que era zona de aparcamento e os arredores do edificio do
centro educativo, repartirase en dous grupos, un para 1º e 2º de ESO e outro para
3º e 4º de ESO.

Establécese un aforo de 6 persoas para a esquina da entrada de 3º e 4º ESO e de 6
persoas para as escaleiras de acceso á planta superior no caso da zona de 1º e 2º
ESO. En ambos casos,  o  alumnado poderá ocupar  os  tramos da escaleira  que
queden visibles.

Sempre que o tempo o permita, invitarase ao alumnado a permanecer no exterior,
especialmente mentres estean comendo. Se o tempo é malo, a zona de interior de
1º  e  2º  ESO  será  o  ximnasio  e  a  entrada  do  centro  (zona  de  conserxería  e
administración). O alumnado de 3º e 4ºESO, por falta de espazo, poderá ir ás súas
aulas sen que os grupos se mesturen. 

Na procura dunha distribución xusta dos tempos e das medidas, cada dous meses
rotarase  o  acceso  á  cafetería  segundo  as  quendas  establecidas.  Deste  xeito,
accederá á cafetería nos meses de setembro e outubro o alumnado de 1º e 3ºESO,
e en novembro e decembro o de 3º e 4ºESO, e así sucesivamente agás novas
directrices no centro.

- Plano dos espazos asignados no recreo:
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13.  NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE.

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

No caso de que o alumnado non teña autonomía, o/a coidador/a (no seu caso) ou o
profesorado do centro acompañaralo nas entradas, saídas, traslado polo centro e no
momento do recreo. Tamén se acompañará na hixiene de mans nos momentos de
entrada ao centro, cambio de aula e actividade, momentos de ir ao baño, antes e
despois de comer e naqueles casos que sexa preciso,  dando sempre marxe ao
desenvolvemento da súa autonomía.
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14.  PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO.

A sala de profesores/as ten un aforo que non permite a realización de claustros ou
consellos  escolares.  Se  as  condicións  meteorolóxicas  o  permiten,  as  reunións
realizaranse no patio. De non ser así, terán que producirse de forma telemática. No
que respecta ás reunións da CCP e as avaliacións, se a distancia interpersoal se
pode respectar, poderán levarse a cabo de xeito presencial nas aulas.

Aínda que a sala de profesores/as dispón dunha cafeteira eléctrica e microondas, o
profesorado tamén pode acudir á cafetería do centro, pero sempre respectando os
aforos e mantendo as medidas hixiénicas establecidas.

Moitos departamentos son unipersoais ou constan de dous compoñentes, polo que
non ofrecen problemática de uso.

Polo  que  respecta  á  normativa,  o  profesorado  inculcará  no  alumnado  a
concienciación  sobre  o  carácter  social  da  pandemia  e  o  beneficio  común  do
cumprimento das normas.

O profesorado debe ter unha conduta exemplar e debe garantir o cumprimento da
normativa  sobre  circulación,  ventilación,  hixiene,  orde,  uso  da  máscara,  aforo,
distancia interpersoal e demais normas recollidas no protocolo.
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15.  MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO.

Intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención frote a COVID-
19, incluíndoa de maneira transversal nos programas e actividades.

Así, todos os departamentos tratarán contidos relacionados coa pandemia e farán
fincapé na importancia de seguir as instrucións do protocolo. Tamén se usará a hora
de titoría para concertar algunha charla informativa con especialistas, como persoal
sanitario.

A tal  efecto,  desenvolveranse iniciativas para promover hábitos de vida activa e
saudable a través de programas como o Plan Proxecta e Contratos-programa.

No mes de setembro crearanse os cursos en Aula Virtual / E-Dixgal e os usuarios de
profesorado  e  alumnado.  Os  titores  facilitarán  ao  alumnado  a  inscrición  e
identificarán a sen aqueles sen posibilidade de conexión.

A formación ofertada ao profesorado incluirá o ensino mixto, a integración didáctica
das  TIC  e  o  deseño  e  desenvolvemento  curricular  no  marco  dun  modelo
competencial.

As programacións didácticas incluirán o modelo do ensino a distancia e o modo de
prever o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir o ensino telemático.

Con respecto á difusión da información das medidas de prevención e á distribución
das  medidas  e  comunicacións  por  parte  da  Consellería  de  Sanidade  e  a  de
Educación ou o centro de saúde de referencia, calquera novidade que se produza
aparecerá na aula virtual do centro. Se o equipo covid o considera, tamén se poden
producir correos masivos coas familias. O “Plan de adaptación á situación COVID-
19” é un documento público do centro que estará́  a disposición das autoridades
sanitarias  e  educativas  e  poderá́  ser  consultado  por  calquera  membro  da
comunidade educativa. Será́ obxecto de difusión na paxina web do centro e por as
canles que o centro considere oportunas.

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

Remitiremos a todo o claustro e ás familias o ‘Plan de Continxencia’  do centro.
Neste plan detállanse instrucións sobre como actuar nos tres escenarios posibles
(ensino  presencial,  non  presencial  ou  semipresencial).  Porén,  o  plan  pode
modificarse se as características da pandemia así o requiren. 
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En Bueu, a 15 de setembro de 2021

ANEXO I 
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dna.:_________________________________________,  con  DNI
número  ____________,  como  pai/nai/titor  legal  do  alumno/a
___________________________________,  matriculado  no  curso
___________, do IES Illa de Ons de Bueu. 

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 autoavaliación 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 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. 
______________________________________________________ 
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ANEXO II
ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DA 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 centro
de saúde. 

PRESENTOU NAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS? SI NO
N

Síntomas 
respiratorios 

Febre maior de 37,5 ºC
Tose seca
Dificultade respiratoria

Outros síntomas Fatiga severa (cansazo)
Dor muscular
Falta de olfacto
Falta de gusto
Diarrea

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando 
comezaron 

CONVIVIU NOS ÚLTIMOS 10 DÍAS SI NO
N

cunha persoa Covid-19 + confirmado? 
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ANEXO III
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ANEXO IV Actividades extraescolares e complementarias 

Consideracións 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
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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. 

Consideracións  xerais  sobre  actividades  complementarias  e  extraescolares
organizadas por ANPAS, concellos, etc nos centros educativos:

 1. CONSIDERACIÓNS XERAIS:

 1.1.  A entidade organizadora presentará á dirección do centro dun “Plan de actividades
extraescolares”  conxuntamente  cun  plan  de  continxencia  que  será  revisado  polo
Consello Escolar para súa aprobación. O plan de continxencia específico referirá, cando
menos, os seguintes aspectos:

 a)  limpeza e desinfección das salas, estancias, baños, zonas de transito, mobiliario ou
útiles empregados.

 b) ventilación adecuada (antes, durante e despois)

 c) acudir sempre que sexa posible á mesma sala, instalación, aula ou espazo

 d) Aforo máximo por actividade

 e)  grupos de actividades extraescolares estables e rexistro diario de asistencia (evitar
novos membros, interacción entre grupos, ou si é posible , cambio de monitores/as). O
rexistro  diario  será  custodiado  pola  entidade  e  poderá  serlle  requirido  polo  Equipo
Covid.

 1.2.  As  clases  organizaranse  de  tal  xeito  que  se  poda  facer  unha  saída  e  entrada
escalonada e unha ventilación entre clases e, de cando menos 10 a 15 minutos por
hora. 

1.3.  Respectaranse  na  medida  do  posible  os  grupos  de  idade  (curso  ou  ciclo)  ou
agruparanse por idades próximas.

 1.4.  Nas idades mais pequenas (infantil ou 1º e 2º de EP) valorarase facer grupos mais
pequenos se fose necesario.

 1.5.  En actividades para ADULTOS o aforo será o permitido con carácter xeral  polas
autoridades sanitarias para xuntanzas segundo a situación epidemiolóxica da zona.
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 1.6.  Todas as medidas e pautas  establecidas neste protocolo poden estar suxeitas  a
novas  medidas  establecidas  polas  autoridades  sanitarias  en  función  da  evolución
epidemiolóxica  xerada  pola  pandemia,  polo  tanto  son  revisables  para  cumprir  coa
normativa de aplicación en cada momento.

 2. NORMAS XERAIS DE FUNCIONAMENTO:

 2.1. Os/as pais/nais/ titores legais firmarán unha declaración de responsabilidade (o inicio
das  actividades)  na  que  se  comprometan  a  valorar  e  respectar  as  seguintes
pasos/normas:

 2.2.  Realizar  a  enquisa  de autoavaliación prevista  neste  “Protocolo  de adaptación  ao
contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso
2021-2022” e non acudir á actividade de acordo co que a mesma estableza.

 2.3. Informar ao persoal monitor no caso que se de algunha das circunstancias previstas
na enquisa de autoavaliación para o seu coñecemento e traslado ao centro educativo
que o porá en coñecemento do Equipo Covid.

 2.4. Máscara obrigatoria durante as actividades para maiores de 6 anos e recomendable
para  menores  de  3  a  5  anos  salvo  nos  casos  de  exención  legalmente  previstos  e
acreditados por informe sanitario. Os/as asistentes deberán traer cando menos unha
segunda máscara de reposto nun estoxo axeitado.

 2.5.  Non estará permitida a entrada a persoas alleas (pais/nais) nas actividades nin nas
instalacións deportivas. Así como tampouco estará permitido estar na instalación fóra da
hora de actividade. Tampouco estará permitida a presenza dos propios participantes
cando non sexa a súa hora de actividade, nin sequera nas gradas, no caso de contar
con estas.

 2.6. A persoa monitora sairá a recibir ao grupo cando a instalacións estea libre.

 2.7. Habilitarase unha PORTA DE ENTRADA e outra de SAÍDA para evitar a acumulación
de persoas. No caso de non ser posible esta opción, primeiro efectuarase a saída e
posteriormente a entrada do novo grupo. No exterior marcaranse zonas para esperar a
entrada e/ou saída que garantan as distancias de seguridade. Para garantir un proceso
áxil é precisa a máxima puntualidade.

 2.8. Os espazos contarán con aseos asignados (con indicación e control de aforo segundo
o previsto na lexislación vixente) que permita o lavado de mans con auga e xabón
cando menos  40 segundos cando estean visiblemente  sucias.  Contarán tamén con
dispensadores  de  xel  hidroalcohólico  nas  entradas  e  saídas.  No  caso  de  grandes
instalacións poderá solicitarse que o alumnado e persoas participantes conten con xel
hidroalcohólico propio. Para o alumnado de Educación Infantil, restrinxirase o uso do xel
hidroalcóholico e  priorizarase  o uso  de agua e  xabón ou outros  tipos  de  solucións
xabonosas.  Para  o  alumnado  de  Educación  Primaria  extremarase  o  coidado  coa
utilización do xel  hidroalcohólico,  administrando unha cantidade de xel  adecuada ao
tamaño da  man de cada neno/a,  informando aos nenos  e nenas  de  que debe ser
absorbido  antes  realizar  outras  tarefas.  Nos  grupos  etários  entre  ata  os  7  anos,
deberase prestar especial atención por parte dos coidadores á aplicación do xel por
parte do alumnado.
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 2.9. Delimitaranse zonas para que cada neno/a deixe os seus obxectos persoais como a
mochila ou a botella de auga.  Procurarase que este lugar sexa fixo durante todo o
curso. Entregarase ao centro un plano de situación con estes lugares marcados para
facilitar, en caso de ser necesario, o seguimento epidemiolóxico.

 2.10.  O  uso  da  máscara  responderá  ao  previsto  neste  “Protocolo  de  adaptación  ao
contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso
2021-2022”. As persoas monitoras determinaran os momentos de respiro ou paradas
para beber de xeito seguro e con garantía de distancia de seguridade.

 2.11.  A  organización  das  tarefas  e  exercicios  será  en  función  da  normativa  vixente.
Inicialmente serán de forma individual ou en pequenos grupos, evitando o contacto.

 2.12.  Evitarase compartir material e, se fose necesario, estará previamente hixienizado.
Despois do uso volverase a hixienizalo e será obrigatorio o lavado de mans. As persoas
adultas contarán co seu propio material e encargaranse de hixienizalo logo do seu uso.

 2.13.  A hixiene de mans, realizarase con auga xabonosa ou xel hidroalcohólico, e será
obrigatoria despois de xogar, tocar material deportivo, de ir ó baño, esbirrar, tusir ... ou
cando o determine a persoa monitora.

 2.14.  Baixo ningún concepto poderán compartirse botellas de auga, que deberán estar
claramente identificadas e situadas no sitio asignado a cada asistente xunto co resto de
obxectos persoais.

 2.15. No caso de detectarse síntomas nunha persoa participante:

 a)  No caso de menores de idade procederase ao illamento desta persoa no espazo
habilitado para tal fin e de acordo con este “Protocolo de adaptación ao contexto da
Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022”.
Os centros comunicarán as entidades organizadoras cal é este espazo que, por razóns
de  operatividade,  poderá  ser  diferente  do  utilizado  durante  o  período  lectivo  (por
exemplo en pavillóns polideportivos). No caso de ser un espazo diferenciado a entidade
asegurará que se dispón dos elementos previstos neste “Protocolo de adaptación ao
contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso
2021-2022” e que se cumpre o estipulado con carácter xeral para o acompañamento de
persoas  con  síntomas  compatibles  coa  Covid-19.  A  súa  familia  será  informada
inmediatamente  e  procederase  de  acordo  co  protocolo  xeral  segundo  o  plan  de
continxencia de cada centro.

 b)  No caso de persoas maiores de idade, estas procederán de acordo co previsto con
carácter xeral coas particularidades que o plan de continxencia de cada centro poida
prever.  Porán  unha máscara  cirúrxica,  abandonarán  a actividade e  contactarán cos
servizos sanitarios para seguir as súas indicacións. 

Contarase, en todo caso, cun plan de actuación claro derivado do plan de continxencia
que todas as persoas monitorias coñecerán e no que se establezan as actuacións e
pautas de comunicación e coordinación. 

Favorecerase a formación específica dos/as monitores/as na prevención e protección
ante a Covid-19. 
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