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

IES JOHAN CARBALLEIRA

1. Datos do centro

Código  Denominación

36019463 IES JOHAN CARBALLEIRA

Enderezo C.P.

RÚA STAFFAN MÖRLING 36930

Localidade Concello Provincia

BUEU BUEU PONTEVEDRA

Teléfono Correo electrónico

886159176 ies.johan.carballeira@edu.xunta.es

Páxina web

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesjohancarballeira/ 
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Id. Medidas de prevención básica

2. Membros do equipo COVID

Teléfono  móbil  de contacto  (ou  teléfono  do  centro  con  compromiso  de
desvío a un teléfono móbil)

610536467

Membro 1 Mª ASUNCIÓN SÓÑORA ABUÍN.
(Sup: Mª Noelia Lamosa Torres)

Cargo DIRECTORA

Tarefas asignadas

• Nomear membros e suplentes no equipo covid.
• Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia.
• Coordinación do equipo covid.
• Xestionar a adquisición de material de protección necesario.
• Comunicación de casos.

Membro 2 FÉLIX DEL MORAL VILA.
(Sup: Mª Goretti González Muñoz)

Cargo XEFE DE ESTUDOS DE
ADULTOS

Tarefas asignadas
• Elevar as propostas do equipo docente.
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado.
• Difundir a información ao profesorado, alumnado e ás familias.

Membro 3 MANUEL JESÚS FRANCO QUINTÁNS.
(Sup: Mª Cristina Franco Carreira)

Cargo PROFESOR DE FP

Tarefas asignadas
• Elevar as propostas do equipo docente. 
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado.
• Garantir a difusión da información ao profesorado e ás familias.

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

-Estará dotado de material de protección individual, como luvas e máscaras. Dispón tamén de panos
desbotables, dispensador de xel e desinfectante. 

4. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o número total) 

1º ESO A 21

1º ESO B 20

2º ESO A 19

2º ESO B 21

3º ESO A 20

3º ESO B 19

4º ESO A 22

4º ESO B 10

1º BAC A 20

1º BAC B 20

1º BAC C 23

2º BAC A 15

2º BAC B 13

2º BAC C 14
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1º FPB Acrividades Marítimo-Pesqueiras PENDENTE DE MATRÍCULA

2º FPB Actividades Marítimo-Pesqueiras 3

1º FPB Peiteado e Estética PENDENTE DE MATRÍCULA

2º FPB Peiteado e Estética 5

1º FPB Fabricación e Montaxe PENDENTE DE MATRÍCULA

2º FPB Fabricación e Montaxe 7

1º CM Xestión Administrativa 8

2º CM Xestión Administrativa 12

1º CS Administración e Finanzas 22

2º CS Administración e Finanzas 19

1º CM Peiteado e Cosmética Capilar 7

2º CM Peiteado e Cosmética Capilar 7

1º CM Estética Persoal Decorativa 17

2º CM Estética Persoal Decorativa 13

1º CM Soldadura e Caldeiraría 22

2º CM Soldadura e Caleiraría 6

1º CS Construcións Metálicas 10

2º CS Construcións Metálicas 3

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

Profesorado de Educación Secundaria 56

Profesorado de Ciclos Formativos 23

Profesorado de Pedagoxía Terapéutica 1

Orientación 1

Persoal non docente 9

8. 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)

- Vía telefónica chamando ao centro (886151190)
- Correo electrónico: ies.johan.carballeira@edu.xunta.es

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

Para o rexistro de ausencias empregaranse as canles habituais.

As ausencias por sintomatoloxía compatible co covid-19 quedarán eximidas de xustificación a efectos
de apertura do protocolo de absentismo escolar.

10. Comunicación  de  incidencias  (procedemento  de  comunicación  das  incidencias  ás  autoridades  sanitarias  e
educativas)

Se se detecta un caso con sintomatoloxía, establecerase a seguinte actuación:

• Illamento do afectado/a no espazo covid e colocación de máscara cirúrxica.
• Chamada telefónica á familia do afectado/a para que o veñan recoller.
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Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou o persoal
do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba
e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora
COVID do centro.

Id. Medidas xerais de protección individual

11. 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)

Nas aulas comúns estarán as mesas en fileiras gardando a distancia de seguridade e mirando todas
cara aos taboleiros e a mesa do profesorado. O resto de aulas e talleres estarán distribuídas seguindo
os planos dos anexos.

ANEXO I

12. 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).

Biblioteca.
Salón de actos.

13. 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 2021-2022) 

Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, adoptamos as
seguintes medidas:

- Emprego de máscara.
- Colocación de mampara.
- Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha ventilación de cinco mi-
nutos e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados.

Como modelo de cuestionario empregaremos o que figura no protocolo, que irá anexo ao plan. 

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

As titorías levaranse a cabo baixo tres modalidades:

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

- Vía telefónica.

- Presencial: para aqueles casos nas que a videoconferencia ou a vía telefónica non sexa posible. Nesta modalida -
de, a reunión levarase a cabo na aula da titoría correspondente, previa cita e garantido a distancia social. Todos os
asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans.

Cando nalgunha destas reunións sexa necesario o visionado dalgunha proba escrita, avisarase con anterioridade
para poder facer copias da mesma e evitar a manipulación conxunta.

En todos os casos, será obrigatoria a cita previa.

15. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do concello...)
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-Reforzaranse as vías de comunicación dixitais, polo que a web do centro será o portal onde se colgue
toda a información de relevancia a nivel xeral.

- Como sistema de mensaxería empregaremos abalarmóbil. É moi importante que todas as familias
descarguen dita aplicación.

- Para as familias que non poidan ter abalarmóbil, empregarase unha vía alternativa: correo electrónico
ou chamada telefónica.

- A información cos provedores seguirase facendo por mail ou teléfono como ata agora.

16. Uso da máscara no centro

Uso obrigatorio en todo momento, mentres se manteña a situación de pandemia, tanto para alumnado,
profesorado e persoal non docente.

17. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

-O plan difundirase a través da web do centro.
- Para dar a coñecelo, enviarase ás familias o link mediante Abalarmóbil.

Id. Medidas de limpeza

18. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente (non incluír
datos de carácter persoal)

Conserxes e persoal de limpeza:
• Ventilación das aulas antes da chegada do alumnado.
• Limpeza/desinfección dos baños dúas veces durante a xornada lectiva de mañá e unha na de adultos.
• Limpeza dos pasamáns.
• Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común.
• Limpeza e desinfección de zonas sensibles de uso frecuente.
• Limpeza e desinfección dos despachos.
• Limpeza e desinfección da sala de profesorado.

A desinfección de cada pupitre e da mesa do profesorado corresponderá ao alumnado e profesorado.

19. 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)

Mañá: de 08:00 h a 15:30 h
Tarde: de 14:30 h a 22:00 h

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

- Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo
este labor, como son as luvas e a máscara. 

- Cada un/ha terá o seu propio carro cos utensilios básicos.
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- 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. 

21. Cadro de control de limpeza dos aseos

En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás horas ás que
se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo.

Ver ANEXO II

22. Modelo de lista de cotexo para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula)

A primeira ventilación do día e a primeira da tarde realizarase antes da entrada do alumnado e será re-
alizada polo persoal de conserxería/limpeza.

O resto de mañá este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso.

Ver ANEXO III

23. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada coa rotulación LIXO
(con tapa e pedal), para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, lu-
vas, máscaras).

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

A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, evitando a súa mestu-
ra co lixo xeral para evitar riscos ao persoal de limpeza. 

Id. Material de protección

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

A persoa que exerza a secretaría do centro será a responsable de inventariar todo o material de protec -
ción que dispón o centro. Para iso, crearase un apartado específico dentro do cadro xeral do centro de -
nominado “material covid-19”.

25. 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 másca-
ras suficiente como para as posibles continxencias que poidan xurdir.

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

- En canto ao xel hidroalcohólico, o desinfectante e os rolos de papel, buscarase a mellor oferta e fara-
se a compra necesaria para ter o centro abastecido.

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

- Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do centro do ma -
terial enviado pola consellería. Á entrega deste material os receptores deberán asinar nunha folla de re-
xistro a recepción do mesmo.
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- En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans, un difu -
sor para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios e un rolo de papel.

- O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel, do desinfectante e do papel e
de comunicar á secretaría a necesidade da adquisición do mesmo. 

Id. Xestión dos abrochos

27. 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)

- Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas com-
patibles 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 com-
patibles 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 Pre -
paración y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educati-
vos”, 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, 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 SER-
GAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade res -
piratoria 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.

-No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope no cen -
tro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados por
eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o
seu depósito na fracción resto. Realizarase a debida limpeza e ventilación do espazo no que se levou a
cabo o illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas
durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo. 

28. 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)

O responsable de realizar as comunicacións será a persoa que exerza a dirección do centro, e na súa
ausencia, outro membro do Equipo Directivo.

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

29. 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 debidamente cuberto xunto coa documen-
tación que deba achegar. Esta documentación poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao
correo do centro: ies.johan.carballeira@edu.xunta.es
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- Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á xefatura territorial corres-
pondente, en espera da resolución da mesma.

- Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros reflectindo no
apartado observacións a casuística. 

Id. Medidas de carácter organizativo

30. 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
—)

As entradas e saídas realizaranse seguindo o plan de evacuación.

Ver ANEXO IV

31. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de entradas e saídas, as
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—)

Diferenciamos catro portas de acceso ao colexio:
1. Porta principal esquerda.
2. Porta principal dereita.
3. Porta de estética.
4. Porta de soldadura.

32. Cartelería e sinaléctica (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)

- Colocouse cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos comúns.

- A información será a xeral relacionada coa covid e coas medidas de seguridade básicas.

- Os corredores están marcados coas rutas a seguir, sempre pola dereita do mesmo.

33. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

O alumnado transportado é custodiado polo profesorado de garda á súa chegada ao centro.

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

- Entrada chegada autobuses: Como mínimo 2 profesores/as e ata un máximo de 4.
- Recreo: Entre 6 e 8 membros do profesorado.

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA

37. 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.
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• Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita. Neste caso, e dado que o consello esco -
lar está formado por 14 persoas, as reunións levaríanse a cabo nun espazo que garanta a distancia de
seguridade e con ventilación suficiente. En principio, a sala de profesores reúne estas condicións.
- Para as xuntanzas da ANPA, facemos dúas distincións: 
• Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela de xeito presencial se a
situación epidemiolóxica o permite, empregando un espazo do centro o suficientemente amplo que ga-
ranta a distancia social. Farase unha solicitude previa para asignar espazo e facer as tarefas de desin-
fección e ventilación pertinentes. 
• Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de xeito telemático. No caso
da necesidade de facela de modo presencial, terían lugar no salón de actos, garantindo a distancia e li -
mitando o aforo a 70 persoas, que son as que collen sentadas coa distancia de seguridade axeitada. 

38. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

-As titorías levaranse a cabo no horario asignado a cada titor e con cita previa 

- Serán preferentemente telemáticas ou por vía telefónica e, no caso de ser presenciais, terán lugar na
aula da titorías:
• Emprego de máscara.
• Hixiene de mans ao acceder á aula.
• 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.

- As reunións de inicio de curso realizaranse no patio, se o tempo o permite, e, como segunda opción,
no salón de actos, limitando a presenza a unha persoa por familia para poder garantir a distancia inter-
personal, sendo obrigatorio o emprego de máscara. 

39. Normas para a realización de eventos

- En todas as actividades gardaranse as distancias de seguridade previstas nos protocolos con carácter
xeral e será obrigatorio o uso da máscara.

- Cómpre priorizar as actividades no exterior, evitando aglomeracións.

- Levarase un rexistro das persoas que participan nestas actividades, así como do lugar que ocupan.

-Extremaranse as medidas de hixiene e ventilación antes, durante e despois da actividade.

- As saídas didácticas poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no momento de realiza -
las, sobre todo en canto ao aforo de museos e salas e as de transporte. Aconséllase que se realicen
dentro da propia localidade e ao aire libre, sendo un bo curso para explotar os numerosos recursos que
ofrece a nosa vila. Calquera actividade que implique saída do centro e visita a algún lugar deberá coñe-
cerse con antelación o protocolo COVID da instalación e deberá ser asumida e explicada ao alumnado
de acordo á súa idade.

-O número de profesorado acompañante debe ser tal que permita garantir as medidas de seguridade
sanitarias.

-Cando a actividade implique uso do transporte deberán extremarse as medidas de hixiene, será obri-
gatorio o uso de máscara e anotarase o lugar que ocupa o alumnado que será fixo nos dous sentidos
de traxecto.

-Cando as actividades supoñan a entrada no centro de persoal alleo, este deberá coñecer previamente
e asumir na súa totalidade o protocolo COVID e asinar o compromiso de realizar a enquisa de autoava-
liación antes da actividade. Estas persoas extremarán a hixiene á entrada e saída do centro, gardarán a
distancia de seguridade e usarán máscara.

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

-Os eventos e celebracións realizaranse, sempre que se poda, ao aire libre.

Id. Medidas para o alumnado transportado

40. 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)

O alumnado transportado será custodiado polo profesorado de garda de autobús no hall do centro gar-
dando a distancia de seguridade e sempre coa máscara posta.

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos

44. 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, sa -
lóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza)

-As aulas específicas terán a mesma dotación que as outras aulas aulas (dispensadores de xel, pape-
leiras de pedal, panos desbotables e desinfectante) que permita realizar as rutinas de limpeza antes,
durante e ao finalizar a sesión.

- Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións realizarase unha ventilación de
5/10 minutos e labores de desinfección básica. 

- Cada un destes espazos conta cun protocolo específico.

 Ver ANEXO V

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

Ver ANEXO DE EDUCACIÓN FÍSICA.

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

Cando un grupo de alumnado deba cambiar de aula, farao en fila de un e respectando a distancia de
1,2 m, seguindo a ruta deseñada para cada grupo e indo pola parte dereita do corredor. 

47. Biblioteca  (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás xerais establecidas no
protocolo)

Ver ANEXO DE BIBLIOTECA.

48. 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. 
- Respectaranse os labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que estean sinalizados nese
intre con eses distintivos non poderán ser empregados. 
- A limitación de aforo para os baños será do 50% da capacidade total.
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- Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans. 

Id. Medidas especiais para os recreos

49. 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)

1º - 2º - 3º ESO: patio
4º ESO - BACHARELATO: entrada e hall - o alumnado de 2º bac pode quedar na aula
CICLOS: entrada exterior e hall - o alumnado de CM e CS superior pode quedar na aula, segundo se 
decida nos departamentos, como en cursos anteriores.
Os 20 primeiros minutos de recreo a cafetería será para o alumnado de ESO. O resto do recreo, para o 
resto do alumnado.

50. 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)

En todo o horario lectivo hai entre 1 e 8 profesores/as de garda.

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

53. 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)

Ver ANEXO VIII

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE

54. Medidas  (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación,  establecerá as medidas concretas en
relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE)

Seguiranse as medidas xerais.

55. 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)

Seguiranse as medidas xerais.

Id. Previsións específicas para o profesorado

56. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as medidas que se-
xan oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de
vending ou cafeteiras)
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Reunións:
• Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase o salón de actos, xa
que ten as dimensións axeitadas para manter unha distancia social axeitada.
• As reunións dos diferentes equipos docentes terán lugar na sala de profesores (sempre que participe
se poida manter a distancia de seguridade). Se fose preciso empregaríase o salón de actos.
• Na sala haberá dispensador de xel e panos desbotables, así como unha papeleira de pedal.
• Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desinfección dos equipos
de traballo con desinfectante.

57. 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.No caso de
que a situación o impida, empregarase a comunicación telemática usando a plataforma ofertada.

2. Consello escolar: neste caso empregarase a sala de profes, que permite que os 14 membros garden
a distancia social e poidan reunirse en condicións de seguridade. Igual que no caso do claustro, de ser
necesario, empregaranse medios telemáticos. 

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico

58. 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)

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene fronte
á covid-19.
Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das Consellerías de
Educación e Sanidade. 

59. 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.

- Do mesmo xeito, facilitarase o acceso a documentación e charlas formativas de interese. 

60. 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—)  

Estas labores serán realizadas polo Equipo TIC do centro.

61. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá conter aquelas previsións
existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas
medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da comunidade educativa)
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O equipo directivo elabora o Plan de Acollida. Este documento recollerá as datas das reunións coas fa-
milias e o horarios de entrada e saída do primeiro día.

62. 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)

O plan de adaptación á situación covid será publicada na web do centro e enviado ás familias a través
da aplicación abalarmóbil e aos membros do claustro e consello escolar a través do correo electrónico.
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