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1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

 

1.1. DENOMINACIÓN DO CENTRO, ENDEREZO E TELÉFONOS 

 

Código Denominación 

27003151 I.E.S Lama das quendas 

Enderezo Código Postal 

R/ Uxío Novo Neira s/n 27500 

Localidade Concello Provincia 

Chantada Chantada Lugo 

Teléfono Correo electrónico 

982870223 ies.lama.quendas@edu.xunta.es 

Páxina web 

https://www.edu.xunta.es/centros/ieslamaquendas 

 

1.2. MEMBROS DO EQUIPO COVID 

 

Teléfono de contacto (ou teléfono do centro con compromiso de desvío a un teléfono móbil) 982870223 

Membro 1 
Javier Conde Vázquez 

Coordinador do equipo COVID 
Cargo Director 

Tarefas 

asignadas 

• Comunicación coas autoridades educativas e sanitarias. 

• Comunicación con todos os membros da comunidade educativa. 

• Establecer actuacións ante un gromos xunto coas autoridades educativas e sanitarias. 

• Informar ao Consello Escolar sobre as medidas adoptadas e das novidades que se produzan. 

• Introdución de datos na aplicación informática “EduCovid”, cando proceda. 

Membro 2 
Ricardo Núñez Méndez 

Adxunto ao coordinador do equipo 
Cargo Xefe departamento de Educación Física 

Tarefas 

asignadas 

• Substituír ao coordinador do equipo COVID en caso de ausencia. 

• Distribuír ou organizar a distribución do material de hixiene. 

• Levar o inventario, controlar o consumo e repoñer o material de hixiene. 

• Coordinar a compra de material de hixiene coa secretaria do centro. 

• Elaborar información para o profesorado, alumnado e todas as familias. 

• Resolución de dúbidas dos membros da comunidade educativa. 

• Coidar que os carteis informativos estean actualizados segundo se produzan cambios. 

• Deseño de actividades de educación para a saúde sobre medidas de prevención e hixiene. 

• Coidar que a limpeza do centro se faga correctamente, especialmente baños e aseos. 

• Coidar que se realicen a ventilación de aulas segundo checklist establecido. 

Membro 3 Miguel Pavón Freire Cargo Xefe departamento de Bioloxía e Xeoloxía 

Tarefas 

asignadas 

• Distribuír ou organizar a distribución do material de hixiene. 

• Controlar o consumo e repoñer o material de hixiene, informando ao adxunto. 

• Coidar que os carteis informativos estean actualizados segundo se produzan cambios. 

• Coidar que a limpeza do centro se faga correctamente, especialmente baños e aseos. 

• Coidar que se realicen a ventilación de aulas segundo checklist establecido. 

https://www.edu.xunta.es/centros/ieslamaquendas
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1.3. CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 

 

Centro Centro de Saúde de Chantada Teléfono 982 441 914 

Contacto Marta Anguera Novo 

Idelfonso Piñeiro Díaz 

 

1.4. DETERMINACIÓN DO ESPAZO DE ILLAMENTO COVID E DOS 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

 

Aquela persoa que presente algún síntoma compatible cunha infección por SARS-COV-2, será levada ao 

LOCAL DE LIBROS DE TEXTO, situado na planta baixa do edificio anexo xunto á entrada, o cal presenta boa 

ventilación. Estará alí mentres se xestiona o seu traslado (ver anexo I). 

 

Ese local estará provisto do seguinte material de protección, hixiene e limpeza: 

 

 Máscaras FFP2. 

 Xel hidroalcohólico. 

 Limpador de superficies antiviricida. 

 Panos desbotables. 

 Papeleira de pedal con bolsa. 

 

1.5. NÚMERO DE ALUMNADO POR NIVEL E ETAPA EDUCATIVA 

 

ENSINANZAS REGRADAS 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

1º curso 2º curso 3º curso 4º curso Total 

56 48 49 40 193 

 

BACHARELATO 

1º curso 2º curso Total 

32 29 61 

 

EDUCACIÓN BÁSICA ADULTOS 

Nivel I Nivel II Total 

2 --- 2 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA ADULTOS 

Módulo I/II Módulo III/IV Total 

1 19 20 

 

SECCIÓN EOI MONFORTE-INGLÉS 

A1-A2 B1 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2 C2.1 C2.2 Total 
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ENSINANZAS NON REGRADAS 

 

PROGRAMA CUALE 

A1 A2 B1 B2 Total 

     

 

GALEGO/CASTELÁN PARA INMIGRANTES 

Grupo 1 Total 

8 8 

 

1.6. CADRO DE PERSOAL DO CENTRO EDUCATIVO 

 

Colectivo Número 

Profesorado 47 

Persoal non docente 7 

 

1.7. DETERMINACIÓN DO GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA  

 

Ao non existir educación infantil ou primaria, non procede a determinación dos grupos estables. Ademais, 

durante as entradas e saídas ao centro, incluído o transporte escolar, onde se produce o contacto entre alumnado de varios 

niveis e etapas, fai que estes grupos estables non existan. Non obstante, no centro se intentarán limitar a interacción entre 

grupos de distinto nivel, limitando ao máximo o número de contactos, mediante indicacións do profesorado, cun claro 

carácter pedagóxico de prevención. Resulta tamén interesante saber o número de profesorado asignado a cada grupo para 

a docencia, o cal se indica a continuación: 

 

ENSINANZAS REGRADAS 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

Nivel Grupo Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 

1º curso A 1º ESO A 19 14 

1º curso B 1º ESO B 19 15 

1º curso C 1º ESO C 18 16 

2º curso A 2º ESO A 16 14 

2º curso B 2º ESO B 16 15 

2º curso C 2º ESO C 16 15 

3º curso A 3º ESO A 17 16 

3º curso B 3º ESO B 16 16 

3º curso C 3º ESO C 16 16 

4º curso A 4º ESO A 13 16 

4º curso B 4º ESO B 13 16 

4º curso C 4º ESO C 14 19 
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BACHARELATO 

Nivel Grupo Aula Nº de alumnado Nº de profesorado asignado 

1º curso A 1º BAC A 16 23 

1º curso B 1º BAC B 16 23 

2º curso A 2º BAC A 15 19 

2º curso B 2º BAC B 14 19 

 

EDUCACIÓN BÁSICA ADULTOS 

Nivel Grupo Aula Nº de alumnado Nº de profesorado asignado 

Nivel I A Desdobre 1 2 1 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA ADULTOS 

Nivel Grupo Aula Nº de alumnado Nº de profesorado asignado 

Módulo I/II A 3º ESO A --- 4 

Módulo III/IV A 3º ESO B 19 4 

 

SECCIÓN EOI MONFORTE-INGLÉS 

Nivel Grupo Aula Nº de alumnado Nº de profesorado asignado 

A1-A2 A Aula EOI 1   

B1 A Aula EOI 2   

B2.1 A    

B2.1 A    

C1.1 A    

C1.2 A    

C2.1 A    

C2.2 A    

 

ENSINANZAS NON REGRADAS 

 

PROGRAMA CUALE 

Nivel Grupo Aula Nº de alumnado Nº de profesorado asignado 

A1 A 3º ESO B  1 

A2 A 3º ESO B  1 

B1 A 3º ESO B  1 

B2 A 3º ESO B  1 

 

GALEGO/CASTELÁN PARA INMIGRANTES 

Nivel Grupo Aula Nº de alumnado Nº de profesorado asignado 

----- A 4º ESO A  1 
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1.8. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS GRUPOS DE ALUMNADO (GRUPOS 

ESTABLES DE CONVIVENCIA) 

 

a) Ao asistir ao centro, debe medirse a temperatura, e realizarse unha hixiene cotiá e minuciosa de mans, 

durante polo menos 60 segundos con xabón e auga ou, no seu defecto, con xel hidroalcólico. Debe considerarse que cando 

as mans teñen sucidade visíbel o xel hidroalcólico non é suficiente, e é necesario empregar auga e xabón. Ningunha 

persoa con síntomas debe asistir ao centro. Para a detección precoz no alumnado, realizarán unha auto avaliación dos 

síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2. Utilizarase a 

enquisa que se describe no anexo II que debe realizarse antes da chegada ao centro. Os resultados non teñen que enviarse 

ao centro, pero si comunicar a súa ausencia. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na enquisa 

os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a ao centro e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra. 

b) 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 recomende médico ou pediatra. 

c) O centro educativo pode establecer mecanismos para a identificación de síntomas no alumnado á entrada ao 

mesmo e/ou esixir unha declaración responsable dos proxenitores antes de comezar o curso. Porén a medición de 

temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa COVID-19 será realizada no seo da familia de forma diaria 

antes de acudir pola maña ao centro escolar. 

d) O uso da máscara será obrigatorio para o alumnado durante todo o tempo de permanencia no centro. 

Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala en 

caso necesario, como por exemplo no comedor. Tamén se debe levar un sobre de papel para gardar a máscara en 

uso cando se retire por algún motivo, por exemplo, comer un bocadillo. 

e) Debe evitarse tocar o nariz, os ollos e a boca, xa que as mans facilitan a transmisión. 

f) Cando se tusa ou espirre, debe cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado. 

g) Deben usarse tecidos desbotabeis para eliminar secrecións respiratorias e arroxalas despois de usar á 

papeleira. 

h) O alumnado e profesorado que inicie síntomas no centro debería ser retirado o máis axiña posíbel a un lugar 

separado e colocarse unha máscara cirúrxica. 

i) De forma xeral manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros. 

j) Asignarase un pupitre para todo o curso escolar, e o alumnado non poderá cambiar de posto, salvo que por 

circunstancias xustificadas así o decida o profesorado. Se se producira ese cambio de posto, sempre se terán que 

desinfectar as mesas e cadeiras. Durante as clases na aula o alumnado disporase sentado en pupitres orientados nun 

mesmo sentido e establecerase una distancia física mínima de 1,5 metros respecto a todos os postos que o rodeen, 

medidos desde o centro da cadeira.  

k) O ton de voz deberá ser baixo, nunca berrar, sendo recomendable manter o máximo silencio posible. 

l) Extremarase a orde nas mesas das aulas, realizando a limpeza e desinfección establecidas. 

m) Non se compartirá material de uso propio entre o alumnado sen previa desinfección do mesmo. 

n) O alumnado gardará o seu material no propio pupitre. No caso de ter que achegarse ao encerado o xiz ou 

rotulador terase que desinfectar antes de cada uso.  

o) Os equipos de traballo da aula (ordenador, monitor, teclado, rato mesa, mando proxector, etc.) deberán ser 

usados só polo profesorado e desinfectaranse adecuadamente antes de ser utilizados por profesorado distinto. 

p) As ventás, portas, persianas, dispositivos de funcionamento da iluminación, os proxectores, e restantes 

ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 

q) É obrigatoria a hixiene das mans na entrada e na saída da aula. Todas as aulas disporán dun 

dispensador de xel hidroalcohólico na zona máis próxima á porta. 

r) Non se poderá saír aos corredores nos cambios de clase, nin se poderá ir ao baño sen autorización. 

s) Nos cambios de clase o profesorado encargarase da ventilación da mesma. 

t) Procurarase reducir ao mínimo os desprazamentos do grupo polo centro, facilitando no posible que sexa o 

profesorado o que acuda á aula de referencia. 

u) Cando haxa que ir a unha aula específica (música, tecnoloxía, informática, educación física, etc.) o 

alumnado permanecerá no seu pupitre esperando ao profesor ou profesora da materia. 

v) As entradas e saídas da aula realizaranse de forma ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de 

seguridade. 



Plan de adaptación á situación COVID-19. Curso 2020/2021 8 

w) Calquera comportamento contrario ás medidas establecidas en canto a protección, hixiene e limpeza 

poderán ser obxecto de posible medidas disciplinarias, incluída a de suspensión do dereito de asistencia ao centro, 

segundo o marcado na normativa vixente e nas Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia do centro. 

 

1.9. CANLE DE COMUNICACIÓN PARA INFORMAR AO EQUIPO COVID 

 

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 incidencias e ausencias, poderase 

utilizar o teléfono do centro (982870223), ou a seguinte dirección de correo electrónico: covid.lama.quendas@gmail.com. 

Sería recomendable utilizar os dous métodos 

 

1.10. PROCEDEMENTO DE REXISTRO DE AUSENCIAS DO PERSOAL E DO 

ALUMNADO 

 

O procedemento de rexistro de ausencias tanto de persoal (docente e non docente) coma de alumnado farase a 

través da aplicación XADE. No caso particular do profesorado, existirá tamén un rexistro escrito no libro de gardas 

situado na Xefatura de Estudos. Ante faltas de alumnado prolongadas, a persoa coordinadora do equipo COVID-19, en 

coordinación coa Xefatura de Estudos deberán investigar os motivos. 

 

Deberase ter especial coidado no procedemento de control de faltas de asistencia do alumnado dado o risco de 

que o medo de asistir ao centro provoque un aumento de absentismo escolar, sobre todo en alumnado especialmente 

vulnerable. Para iso, será importante comparar os patróns de absentismo habituais cos que se produzan durante o curso, 

para que poidan tomarse no menor tempo posible medidas coa familia e o alumnado. 

 

En todo caso, para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do número 

máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias comunicadas derivadas da aplicación das medidas de control de 

síntomas antes de asistir ao centro, consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o xustificante do facultativo 

para a súa acreditación. 

 

1.11. PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓN DAS INCIDENCIAS ÁS 

AUTORIDADES SANITARIAS E EDUCATIVAS 

 

O coordinador do equipo COVID comunicará as incidencias do seguinte modo: 

 

 Autoridades sanitarias: Información e síntomas leves  900 400 116 

           Casos graves  Chamar ao 061 

    …..Sección de epidemioloxía da Xefatura Territorial de Sanidade  982 292 127 

          Servizo de alertas epidemiolóxicas de Galicia  649829090 

 

 Autoridades educativas: Informarase á inspección educativa a través do teléfono ou correo electrónico. 

 

 

 

mailto:covid.lama.quendas@gmail.com
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2. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

2.1. CROQUES DA SITUACIÓN DOS PUPITRES NAS AULAS 

 

Nas aulas do centro, para que o alumnado manteña a distancia de seguridade de 1,5 metros entre pupitres, terán 

unha capacidade entre 16 e 19 alumnos/as. Catro aulas poderán albergar 19 alumnos/as, o resto só 16.  

 

A continuación móstrase un croques xenérico da situación dos pupitres do alumnado nas aulas tipo dos grupos, 

así como a posición da mesa do profesorado. 

 

 

AULAS TIPO – 16 MESAS 
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AULAS TIPO – 19 MESAS 

 

 
 

2.2. ESPAZOS OU SALAS CANDO O TAMAÑO DA AULA NON PERMITA AS 

DISTANCIAS MÍNIMAS 

 

Dadas as características dos espazos do centro e do número de alumnado en cada materia ou ámbito, en principio 

sempre se poderán gardar as distancias mínimas. Non obstante, existe algunha excepción, a cal se indica a continuación: 

 

 Aula de Música: Cando o grupo de alumnado que teña que utilizala non garde a distancia mínima, 

desprazarase todo o grupo ao salón de actos. 

Aula multimedia e aula de informática: Nestas aulas específicas, pode que non se poida gardar a distancia 

mínima. En consecuencia instalaranse mamparas entre o alumnado. 

 

2.3. MEDIDAS PARA O USO DE ESPAZOS DE PT, DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN OU AULAS ESPECIAIS. MODELO CUESTIONARIO AVALIACIÓN 

 

En principio no centro non hai matriculado alumnado con necesidades educativas especiais (NEE), polo que o 

traballo das mestras na especialidade de Pedagoxía Terapéutica consistirá, entre outras tarefas, no apoio ao alumnado con 

necesidades especiais de apoio educativo (NEAE), como por exemplo, os que presentan adaptacións curriculares en varias 
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materias de 1º e 2º de ESO. Todo ese apoio intentarase a cabo dentro da aula de referencia, ou se fora necesario, 

dedicarase a aula de desdobre 5 no edificio anexo. En ambos casos, as aulas disporán de todas as medidas de prevención, 

hixiene e limpeza (xel hidroalcohólico, panos desbotables, produto de limpeza viricida para o material). 

 

Dada a atención individualizada que realizará este profesorado, extremaranse as medidas de protección e hixiene, 

de maneira que a mestra PT deberá levar en todo momento a máscara, así como o alumnado que reciba esta atención. 

 

No que respecta ao departamento de orientación, toda persoa que asista ao despacho da orientadora do centro fará 

uso do xel hidroalcohólico existente na zona máis próxima á porta, tanto á entrada como á saída. Só poderán permanecer 

no despacho da orientadora tres persoas como máximo, e en todo momento o uso da máscara será obrigatorio. Despois de 

cada reunión, con persoas distintas, realizarase unha ventilación do despacho durante 10 minutos como mínimo. 

 

As reunións dos membros do departamento de orientación deberán realizarse en estancias do centro 

suficientemente grandes para manter unha distancia de seguridade axeitada, usando máscara en todo momento. 

 

CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN 

 

Aspecto a considerar 
Realizado 

Si Non NP 

 

¿Informouse ás mestras de PT da obrigatoriedade de levar a máscara en todo momento 

no que faga o reforzo e apoio ao alumnado? 

   

¿Informouse ás familias e ao alumnado que recibe apoio da mestras de PT da 

obrigatoriedade de levar a máscara en todo momento no que reciba o reforzo e apoio 

por parte das mestras de PT? 

   

¿A aula de desdobre 5, que se utiliza cando o alumnado recibe apoio fóra da clase por 

parte da mestra de PT, ten todas as medidas de prevención, hixiene e limpeza? 

   

¿Está sinalizado no departamento de Orientación a limitación de tres persoas dentro do 

despacho e o uso obrigatorio de máscara? 

   

¿Existen todas as medidas de prevención, hixiene e limpeza (xel hidroalcohólico, 

panos desbotables, produto de limpeza viricida para o material) no despacho de 

orientación? 

   

 

2.4. DETERMINACIÓN DOS XEITOS DE REALIZAR TITORÍAS COAS 

FAMILIAS 

 

Priorizarase a realización de reunións de titoría de modo non presencial mediante teléfono ou 

videoconferencia. Se o profesorado e o equipo directivo así o considera, e por razóns xustificadas, as familias poderán 

entrar no centro educativo, cumprindo sempre as medidas de prevención e hixiene establecidas e, en ningún caso, si 

presentan calquera síntoma compatible coa COVID-19. 

 

2.5. CANLES DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO 

CENTRO  

 

Para transmitir a información relacionada con funcionamento do centro, tanto para as familias como para as 

persoas alleas á comunidade educativa, utilizarase principalmente a páxina web do centro: 

https://www.edu.xunta.es/centros/ieslamaquendas 

 

En casos extraordinarios, tamén se entregará información escrita a través do alumnado, para que sexa entregada 

ás familias ou titores legais. Eses documentos escritos deberán seguir un protocolo que garanta a súa desinfección. 

https://www.edu.xunta.es/centros/ieslamaquendas
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2.6. USO DA MÁSCARA NO CENTRO 

 

 O alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras durante toda a 

xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa estancia de seguridade. Será obriga do 

alumnado levar 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 da persoa obrigada. 

 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. 

 Aínda que o servizo do comedor se realiza os luns fóra do centro, no I.E.S. Val do Asma de Chantada, 

tamén será obrigatorio o uso de máscara na entrada e saída ao mesmo. 

 Evidentemente, fóra do centro, xa é obrigatorio o seu uso segundo a normativa vixente na comunidade 

autónoma de Galicia. 

 

2.7. INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

 

Proporcionarase información sopre o plan de adaptación á situación do COVID-19 a todo o profesorado, para 

que a súa vez nos primeiros días do curso, nas distintas materias, se faga fincapé na importancia de respectar todas as 

medidas de prevención, hixiene e limpeza establecidas no mesmo. As persoas titoras terán un papel moi importante á hora 

de transmitir estas medidas. Tamén se enviará información a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible para a 

solución de dúbidas que poidan xurdir, a través do equipo COVID. A secretaria do centro, baixo a coordinación da 

dirección informará a todo o persoal non docente das medidas establecidas no plan. 

 

Potenciarase por todo o centro o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e 

comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información se manteña actualizada no caso de que 

cambien as indicacións das autoridades educativas e sanitarias.  

 

Toda a información do plan estará colgada, e actualizada segundo sexa necesario, na páxina web do centro: 

https://www.edu.xunta.es/centros/ieslamaquendas 

 

 

 

https://www.edu.xunta.es/centros/ieslamaquendas


Plan de adaptación á situación COVID-19. Curso 2020/2021 13 

3. MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

3.1. ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E 

MOBILIARIO A LIMPAR DE XEITO FRECUENTE 

 

 A limpeza farase polo menos unha vez ao día, reforzándose nos espazos que o precisen por intensidade do 

uso, como no caso dos aseos e baños, onde será de polo menos dúas veces ao día. 

 As zonas de uso común e superficies de contacto máis frecuentes serán obxecto de limpeza exhaustiva: 

pomos de portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, billas e cisternas. 

 As medidas de limpeza estenderanse a zonas privadas, como pode ser a cafetería, onde o persoal encargado 

da mesma, ten de limpar o enxoval no lavalouzas, incluído o que non se teña usado pero teña podido estar en contacto 

coas mans do alumnado.  

 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. En todo caso nos aseos existirá xaboeiras ou material 

de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente. 

 Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) preparada ao momento ou calquera dos 

desinfectantes con actividade viricida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso destes produtos 

sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 

 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. 

 

3.2. DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA E DA 

ALTERNANCIA SEMANAL OU MENSUAL DE TAREFAS 

 

No centro hai dúas persoas encargadas da limpeza a tempo completo e unha terceira a media xornada. Unha de 

xornada a tempo completo traballaría polas mañás desde as 8:00 horas ata as 15:30 horas, e as outras dúas (a de xornada 

completa e a de media xornada) desde ás 14:30 ata ás 10:00. Evidentemente a de media xornada só estará nese período da 

tarde 3 horas e 45 minutos. 

 

3.3. MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE 

LIMPEZA 

 

Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) preparadas ao momento ou solución viricida 

autorizada e rexistrada polo Ministerio de Sanidade. Para a realización das tarefas de limpeza, o persoal levará a súa roupa 

de limpadora entregada polo centro, máscara e luvas. Unha vez realizada a limpeza desbotaranse de xeito seguro 

procedéndose posteriormente o lavado de mans. 

 

3.4. CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 

 

Nas portas de todos o baños e aseos existirá unha táboa semanal para controlar as distintas tarefas a realizar na 

limpeza dos mesmos, así como a frecuencia e as horas de limpeza. Esa táboa deberá ser controlada polo membros do 

equipo COVID, e finalizada cada semana retirarase para ser entregada á secretaria do centro, e porase unha nova. 

 

Esta táboa móstrase a continuación: 
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TÁBOA DE CONTROL DE LIMPEZA DE BAÑOS E ASEOS 
Curso 2020/2021 

Correspondente á semana desde o ....... de ..................... ao ....... de .................... 

 

Nome 

limpador/a 
Sinatura 

Data 

(d/m/a) 

Hora 

(h:m) 

Riscar as tarefas realizadas 
Observacións 

Ventilación 
Baleirado 

papeleira 

Revisión papel 

hixiénico/mans 

Revisión xabón 

mans 

Revisión líquido 

desinfectante 

Desinfección 

zonas de uso 

Fregado 

chans 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Identificador baño: ……………..….………….. 
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3.5. MODELO DE CHECKLIST PARA ANOTAR AS VENTILACIÓNS DAS 

AULAS 

 

Realizaranse tarefas de ventilación nas aulas, e por espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, ao 

finalizar e entre clases, sempre que sexa posible. Entre clases o tempo de ventilación será de polo menos 10 minutos. Se 

as condicións metereolóxicas o permiten as xanelas estarán abertas o maior tempo posible.  

 

Para este control da ventilación das aulas utilizarase un checklist semanal, que se situará encima da mesa do 

profesorado de cada aula. Os membros do equipo COVID coidarán que o profesorado faga estas tarefas de ventilación, e 

cambiarán o checklist finalizada a semana. 

 

O modelo para este checklist será o seguinte: 

 

TÁBOA DE CONTROL DE VENTILACIÓN DAS AULAS 

Curso 2020/2021 

Correspondente á semana desde o ....... de ..................... ao ....... de ........................ 

 

 

 

 

MAÑÁ 

Horario Luns Martes Mércores Xoves Venres 

8:45      

9:35      

10:25      

11:15-11:45      

12:35      

13:25      

14:15      

TARDE 

Horario Luns Martes Mércores Xoves Venres 

16:15      

17:05      

18:00      

18:45      

19:30      

20:15-20:30      

21:15      

22:00      

 

Identificador aula: ……………..….…………………….. 
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3.6. DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 Os panos desbotables usados serán refugados en papeleiras con bolsa ou contedores protexidos con tapa e 

accionados con pedal. 

 Todo material de protección persoal (máscaras, luvas, etc.) deberán depositarse nun contenedor especial con 

tapa habilitado para iso na entrada do edificio principal, e na entrada do edificio anexo.  

 No caso de que unha persoa presente síntomas no centro educativo, será preciso illar o contedor de panos e 

produtos usados por ela. Esa bolsa de lixo será extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu 

depósito no contenedor mencionado anteriomente. Realizarase a debida limpeza do espazo do illamento preventivo, logo 

de que a persoa teña abandonado o centro educativo. 
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4. MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 

4.1. REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O CENTRO 

 

O rexistro e inventario do material de protección, hixiene e limpeza será levado a cabo polos membros do equipo 

COVID en coordinación coa secretaria do centro, a cal gardará toda a documentación ao respecto. 

 

Antes de comezar o curso establecerase por escrito o listado de todo o material de que dispoña o centro, e 

posteriormente, cada semana existirá unha reunión onde os membros do equipo COVID e a secretaria establecerán as 

necesidades que se poidan producir a corto prazo, para valorar a súa compra. 

 

O rexistro recollerá unha relación deste material, como a que se indica a continuación: 

 

 Máscaras hixiénicas. 

 Máscaras reutilizables. 

 Máscaras FPP2. 

 Dispensadores fijos papel-baños. 

 Dispensadores portables papel-aulas. 

 Bobina papel-baños. 

 Bobina papel-aulas. 

 Dispensadores manuais de xel hidroalcohólico. 

 Dispensadores automáticos de xel hidroalcohólico. 

 Litros xel hidroalcohólico. 

 Litros limpador viricida para superficies. 

 Dispensadores manuais de xabón. 

 Litros de xabón de máns. 

 Papeleiras con tapa e pedal. 

 Kit do profesorado (panos desbotables, 5 máscaras reutilizables, 400 ml de xel hidroalcohólico e 1 litro de 

limpador viricida). 

 

 

4.2. DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE 

PROTECCIÓN 

 

O inventario e contabilización do custo deste material é individualizable respecto das restantes subministracións 

do centro, e no programa de contabilidade do centro así se fará constar para poder coñecer con exactitude os sobrecustos 

derivados da prevención e hixiene ante a pandemia producida polo COVID-19. Para a compra do material, a secretaria do 

centro contactará cos provedores habituais de produtos de hixiene e limpeza, e logo de pedir un orzamento e valorar as 

respectivas ofertas, farase un pedido adaptado ás necesidades do momento. 

 

4.3. PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E DA 

SÚA REPOSICIÓN 

 

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

material, levar a súa contabilización e inventario separado e certificar os consumos e gastos producidos. 
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5. XESTIÓN DOS GROMOS 

 

5.1. PROTOCOLO ESTABLECIDO ANTE GROMOS 

 

O protocolo establecido ante a aparición dun gromos está recollido no “Plan de continxencia”, que se xunta a 

este plan de adaptación. 

 

5.2. PERSOAS RESPONSABLES DE COMUNICAR AS INCIDENDIAS Á 

AUTORIDADE SANITARIA E EDUCATIVA 

 

A persoa que realizará as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa será o coordinador do 

equipo COVID (director do centro), e no caso de ausencia, o adxunto ao coordinador do equipo COVID (xefe do 

departamento de Educación Física). 
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6. XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

 

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores vulnerables para 

COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as 

medidas de protección de forma rigorosa. 

 

O servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores 

especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e 

protección necesarias, seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos 

laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2. 
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7. MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO 

 

7.1. ENTRADAS E SAÍDAS DO CENTRO 

 

O horarios de entrada e saída ao centro serán os establecidos en cursos anteriores para todas as ensinanzas. No 

caso do horario de saída, poderá anticiparse a hora de saída dalgúns grupos para evitar as aglomeracións. 

 

 A máxima concentración de alumnado producirase no horario de mañá, e os luns pola tarde, para o caso do 

alumnado de ESO e Bacharelato. No comezo da xornada, tanto matinal como o luns pola tarde, o alumnado de ESO 

entrará pola entrada central do edificio principal, e o de Bacharelato pola única entrada do edificio anexo. A entrada 

principal da cafetería, e a porta posterior do edificio principal non poderán ser utilizadas para a entrada ao edificio 

principal. Todo o alumnado irá directamente para a súa aula independentemente da materia que teña, incluído o grupo que 

tivera clases de Educación Física, e esperará ao profesorado sentado na aula. 

  

 As saídas do centro, ao remate da xornada, no caso de ESO e Bacharelato farase segundo a orde establecida no 

plan de evacuación do centro, polas portas indicadas no mesmo. Non se permitirá que o alumnado na saída quede 

formando agrupacións no recinto do centro ou que xogue no mesmo, polo que se regularán as saídas directamente ao 

exterior do recinto. 

 

A orde de saída é o seguinte: 

 

Edificio principal 

 

Planta baixa 

 

Nivel 1-2 (Porta traseira) Nivel 3 (Porta principal) Nivel 4 (Porta cafetería) 

 

 Aula convivencia 

 Departamento Relixión 

 Aula de Debuxo 

 Biblioteca 

 Aula 3º E.S.O. C 

 

 

 Salón de actos 

 Aula de Música 

 Despachos 

 Conserxería 

 Departamento Bioloxía 

 

 

 Despacho Orientación 

 Cafetería 

 Aula 3º E.S.O. A 

 Aula 3º E.S.O. B 

 

 

 

Planta Primeira 

 

Nivel 1-2-3 (Porta traseira) Nivel 3-4 (Porta cafetería) 

 

 Aula desdobre 1 

 Aula de Idiomas 

 Departamento Matemáticas 

 Departamento Física-Química 

 Aula 2º E.S.O. B 

 Aula 2º E.S.O. C 

 Aula 4º E.S.O. C 

 Laboratorio de Química 

 Laboratorio de Bioloxía 

 

 

 Aula 4º E.S.O. A 

 Aula 4º E.S.O. B 

 Sala de profesorado 

 Aula 2º E.S.O. A 

 Aula de Informática 

 Laboratorio de Física 

 Aula Multimedia 

 Aula 1º E.S.O. B 

 Aula 1º E.S.O. C 

 Aula 1º E.S.O. A 
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Edificio Anexo 

 

Planta baixa 

 

Nivel 1 (Porta principal) 

 

 Departamento Lingua Castelá 

 Aula desdobre 2 

 Departamento Inglés-Francés 

 Departamento Latín-Grego 

 Aula desdobre 3 

 Aula desdobre 4 

 Taller de Tecnoloxía 

 

 

 

Planta Primeira 

 

Nivel 1 (Porta principal) 

 

 Departamento Lingua Galega 

 Departamento Filosofía-Xeografía e Historia 

 Aula 1º Bacharelato A 

 Aula 1º Bacharelato B 

 Aula 2º Bacharelato A 

 Aula 2º Bacharelato B 

 

 

 

Pavillón 

 

Nivel 1 

 

 Vestiarios 

 Cancha central 

 

 

 

 A continuación móstranse os planos dos distintos edificios do centro, onde se indica a situación dos distintos 

espazos e aulas: 
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EDIFICIO PRINCIPAL  
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EDIFICIO ANEXO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAVILLÓN  
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7.2. MOVEMENTOS DE CIRCULACIÓN A TRAVÉS DO CENTRO 

 

Nos corredores de todo o centro estableceranse sentidos diferentes de circulación en ambas marxes do corredor 

de maneira que as persoas deberán desprazarse pola dereita de forma individual (como os vehículos na estrada) 

respectando a distancia de seguridade. Estas circunstancias serán convenientemente sinalizadas mediante cartelería no 

chan. O único elevador existente no edificio de Bacharelato está desactivado. 

 

7.3. CARTELERÍA  

 

O centro disporá de cartelería informativa por todas as súas instalacións que advirta sobre o respecto da distancia 

de seguridade, o sentido de circulación polos corredores, a sintomatoloxía do COVID-19 e as medidas de protección e 

hixiene social e individual. Polo centro reforzarase a información sobre as medidas de protección e hixiene individual 

(anexo III). 

 

Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, collages, murais, ou outro 

material nas paredes de corredores e aulas. 

 

7.4. ENTRADA E SAÍDA DE ALUMNADO TRANSPORTADO 

 

Os autobuses do transporte escolar non acceden ao centro, senón que deixan ao alumnado fóra do recinto escolar, 

e segundo van chegando, este alumnado vai accedendo ao centro. Dado que este alumnado empeza a chegar a partir das 

8:30 horas, será o profesorado encargado da vixilancia (o que se indica no apartado seguinte) o que regule o seu acceso ao 

centro. A saída do centro será realizada como o resto do alumnado, e unha vez fora do recinto escolar este alumnado 

subirá ao seu autobús. 

 

7.5. ASIGNACIÓNS DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA 

 

Durante as xornadas lectivas de todos os días da semana, para o alumnado de ESO e Bacharelato, en horario de 

mañá, a asignación do profesorado de vixilancia faríase en función da hora. 

 

Para a o comezo da xornada, ás 8:30 horas terá que haber 12 profesores ou profesoras distribuídos da seguinte 

maneira: 

 

 1 na entrada central do edificio principal 

 2 na planta baixa do edificio principal 

 3 na planta primeira do edificio principal 

 1 na entrada principal do edificio anexo. 

 1 na planta baixa do edificio anexo. 

 2 na planta primeira do edificio anexo. 

 2 de reserva 

 

Para o remate da xornada, ás 14:15 horas, cada profesor ou profesora que nese momento teña clase deberá 

acompañar ao seu alumnado ata o exterior do recinto escolar, segundo a orde establecida para a saída do centro. Este 

profesorado será axudado polo profesorado de garda de última hora. 

 

Os luns, para a entrada pola tarde ás 16:00 horas, necesitarase o mesmo profesorado que no caso da entrada polas 

mañás, é dicir, 12 persoas, distribuídas como se indicou anteriormente. Dado que as clases comezan ás 16:15 horas, o 

acceso ás aulas poderase permitir a partir das 16:05 horas para evitar aglomeracións. Para a saída, ás 17:55 horas, tamén 

se seguirá o mesmo sistema de vixilancia que para as saídas das mañás. 
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Para o resto de alumnado (EBI, ESA, EOI, CUALE, Galego/Castelán para inmigrantes) que recibe só ensinanza 

de luns a xoves pola tarde, dado o reducido número, e dado que a súa chegada ao centro soe ser 5 minutos antes do 

comezo da clase, o propio profesorado que imparte estas ensinanzas deberá está 10 minutos antes do comezo da clase para 

recibilo de maneira que o acceso ao centro se faga de maneira ordenada, e con todas as medidas de protección e hixiene 

establecidas. Se fora necesario, existiría un profesor ou profesora para esta vixilancia que axude nesta labor. Para as 

saídas, ao finalizar a xornada, o propio profesorado que imparte a clase vixiará que o alumnado abandone o centro de 

maneira adecuada. O profesor do equipo COVID, que imparte clases polas tardes, tamén colaborará nesta vixilancia. 

 

 Tendo en conta o indicado anteriormente, e para o caso do alumnado de ESO e Bacharelato, a Xefatura de 

Estudos establecerá para cada día da semana, un cadro de gardas seguindo o modelo que se indica a continuación: 

 

Espazo de garda 
Profesor/a de garda 

Nome e apelidos 

Número 

profesorado 

Entradas/saídas 
Porta central edificio principal  

2 
Porta principal edificio anexo  

Corredores 

Planta baixa edificio principal 
 

8 

 

Planta primeira edificio principal 

 

 

 

Planta baixa edificio anexo  

Planta primeira edificio anexo 
 

 

Profesorado de reserva 
 

2 
 

Nº total de profesorado 12 

 

 

Para o caso da entrada os luns pola tarde, tamén se terá que establecer un cadro de gardas semellante ao anterior. 

 

Durante esta vixilancia, o profesorado asignado ás distintas plantas velará que o acceso aos baños, se se produce, 

sexa controlado, respectando as normas e aforo indicados neste plan. 
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8. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

 

8.1. PROGRAMA DE MADRUGADORES 

 

Non existe este servizo. 

 

8.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FÓRA DA XORNADA LECTIVA 

 

Non están previstas actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do centro, salvo no pavillón, onde 

diferentes usuarios, piden utilizalo para practicar diferentes deportes. En todo caso, a súa autorización estará suxeita á 

presentación de protocolos que garantan a saúde das persoas que as realicen, e sempre baixo a aprobación do Consello 

Escolar. 

 

8.3. PREVISIÓN PARA AS XUNTANZAS DA ANPA E DO CONSELLO ESCOLAR 

 

No caso do Consello Escolar, o número de integrantes é bastante reducido, polo que as súas xuntanzas poderán 

realizarse no salón de actos sen ningún problema, onde se poden gardar as distancias de seguridade, e onde existe 

ventilación directa ao exterior con moitas ventás. En todo caso, respectaranse as limitacións impostas polas autoridades 

sanitarias e educativas en cada momento. 

 

Para o caso das xuntanzas da ANPA, non existe ningunha previsión ao non estar formalmente constituída. 

 

8.4. PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS 

FAMILIAS 

 

Ao comezo do curso, na páxina web darase a información máis importante sobre o desenvolvemento do curso 

(data avaliacións, contactos do profesorado, normas de funcionamento básicas, etc.), evitando as reunións presencias que 

se facían en cursos anteriores. 

 

Priorizarase a realización de reunións de titoría de modo non presencial mediante teléfono ou 

videoconferencia. Se o profesorado e o equipo directivo así o considera, e por razóns xustificadas, as familias poderán 

entrar no centro educativo, cumprindo sempre as medidas de prevención e hixiene establecidas e, en ningún caso, si 

presentan calquera síntoma compatible coa COVID-19. 

 

8.5. NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS 

 

Dada a situación sanitaria de pandemia, non está prevista a realización de eventos no centro. 
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9. MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

 

Como xa se indicou no apartado 7.4, o transporte escolar non entra no recinto escolar, nin tampouco o alumnado 

transportado terá que esperar, senón que irá accedendo ao centro segundo vaia chegando, se formar aglomeracións. 

 

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

competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do emprego de máscara. No caso do uso de 

taxis ou VTC poderanse ocupar todas as prazas, ocupando en último lugar a que está a carón do condutor. 

 

Os acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do alumnado, cando resulte 

obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehículo leven posta a máscara durante todo o traxecto e que cada 

usuario/a ocupe o seu asento en todo momento. 

 

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

dos contactos., salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades sanitarias determinen un uso máis restritivo 

do mesmo. 

 

Con carácter xeral, cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos, quedan suspendidas as 

autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar a todo o alumnado con dereito lexítimo ao 

transporte (máis de 2 km). 

 

No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo o alumnado o criterio de 

prioridade é o de maior distancia de residencia ao centro educativo, tendo en conta que a administración adoptará as 

medidas para que o transporte se realice en condicións de seguridade. 
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10. MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 

 

10.1. QUENDAS PARA O USO DE COMEDOR 

 

Para servizo de comedor, o alumnado será transportado ao I.E.S. Val do Asma de Chantada onde comería todos 

os luns. Desde as 14:15 horas ata as 16:15 horas sempre estarán acompañados por coidadores ou coidadoras 

contratados/as para tal fin, e esperarán á que remate o alumnado do I.E.S. Val do Asma para poder entrar ao comedor, que 

será aproximadamente en torno ás 15:20 horas. 

 

O alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas, de xeito que se manteña a continuidade do grupo de 

pertenza. Será necesario o rexistro dos lugares que ocupan cada un dos comensais, co obxectivo de facilitar a localización 

dos contactos en caso de gromos. 

 

Existirá unha soa quenda para ese servizo, dado o número de alumnado. O alumando estará separado por 1,5 

metros de distancia, sentados en oblicuo e sempre que non estean encarados. Asignaranse postos fixos durante todo o ano 

para o alumnado e garantirase a estanqueidade. 

 

Os menús serán os utilizados habitualmente segundo a tempada. Cando sexa posible os menús serán empratados 

en cociña e servidos en bandexa. No caso de existir varios pratos secuenciais recomendase o uso de máscara no período 

entre ambos. 

 

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

utilicen no proceso de elaboración dos menús. 

 

10.2. PERSOAL COLABORADOR 

 

Tendo en conta o número de alumnado que fai uso do servizo do comedor, o director do centro será a única 

persoa colaboradora durante o servizo do comedor, que estará acompañado co persoal da empresa contratada para o 

comedor. 

 

10.3. PREVISIÓN SOBRE O PERSOAL DE COCIÑA E A LIMPEZA DA MESMA 

 

Para o comedor dos luns, o persoal de cociña estará formado por unha cociñeira e unha auxiliar de cociña. O 

persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, e electrodomésticos e utensilios que se utilicen no 

proceso de elaboración de menús. Polo tanto, a empresa concesionaria do comedor será a encargada de garantir as tarefas 

de limpeza de cociña e comedor. 
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11. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

 

11.1. MEDIDAS PARA AULAS ESPECÍFICAS 

 

Para aquelas aulas específicas, como poden ser os laboratorios, aula de informática, aula multimedia, aula de 

idiomas, aula de debuxo, aula de Tecnoloxía, ou calquera outro espazo de uso compartido por varios grupos de alumnado, 

estableceranse unhas medidas de protección, hixiene e limpeza que pasarían por: 

 

 Cando haxa que ir a unha aula específica o alumnado permanecera na súa aula de referencia sentado 

esperando ao profesor ou profesora da materia. 

 O desprazamento ás aulas específicas farase en orde e silencio, gardando a distancia de seguridade. 

 Será obrigatorio a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. Todas as aulas disporán dun 

dispensador de xel hidroalcohólico na zona máis próxima á porta. 

 Antes de comezar a clase, e unha vez que todo o alumando estea presente, o profesorado informará sobre as 

medidas e recomendacións a seguir. Sería conveniente que o profesorado de cada materia dotara estes espazos con carteis 

informativos. 

 O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe de ser 

desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. Implicárase ao alumnado na concienciación social que 

ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo. Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais por 

simulacións virtuais con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material. 

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

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

Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente no caso de frauta) nas clases de música ou nos 

exercicios de canto a distancia interpersonal elevarase a 3 metros. 

 O uso de ferramentas, equipos de traballo, materiais, etc., planificarase para que as tarefas a realizar 

supoñan a mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados antes de ser utilizados por outro grupo. Tamén terán 

que ser hixienizados os postos de traballo (mesas e cadeiras). 

 Na medida do posible, nesta labor de limpeza e hixiene, participará o persoal de limpeza do centro. 

 Acabada a clase, o profesorado deberá acompañar ao alumnado á súa clase de referencia. 

 

11.2. MEDIDAS PARA A MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

ENTRADA E INICIO DA SESIÓN 

 

 O profesor/a de Educación Física correspondente irá a buscar ao alumnado a súa aula de referencia para 

acompañalo ao pavillón, velando porque se cumpran as normas hixiénico-sanitarias durante este desprazamento. 

 Prestarase especial atención a que a entrada ao pavillón sexa organizada e escalonada, de un en un, xa que o 

acceso é estreito. Para facilitar esta entrada poden abrirse as dúas follas das portas. Haberá xel desinfectante para as mans. 

 O uso dos vestiarios farase en pequenos grupos que permitan manter a distancia de seguridade. O cambio 

farase de maneira moi rápida para permitir a entrada das seguintes quendas. Aquel alumnado que xa veña cambiado (é 

bastante frecuente) pasará directamente ao pavillón, polo lateral da pista e mudará o calzado nunha /s zona/s habilitadas 

para ese fin. 

 É obrigatorio traer un calzado de cambio para realizar a sesión de Educación Física (esta norma xa se facía 

na etapa anterior ao COVID-19) 

 O control de asistencia farase de pé, dispostos en gran círculo, con separación interpersoal e co profesor/a 

no medio. Se é posible e para gañar tempo útil de clase práctica, poderase realizar este control durante a realización do 

quecemento (necesitarase un tempo para coñecer ao alumnado e estar familiarizados coas súas caras). 

 

 



Plan de adaptación á situación COVID-19. Curso 2020/2021  30 

NORMAS E ADAPTACIÓNS PARA O DESENROLO DA CLASE 

 

 Non se precisará material específico de Educación Física. O material dispoñible polo departamento será 

tratado coas medidas hixiénicas necesarias para facelo seguro durante o seu uso. 

 Necesitarase dispor dunha solución alcohólica desinfectante en aerosol ou pulverizador que facilite a 

limpeza individual rápida do material que se vai a usar. 

 O material de uso compartido (raquetas de bádminton, sticks de floorball…) serán desinfectados mediante 

pulverización con produtos para ese fin antes e despois do seu uso polo alumnado. Animarase a aqueles alumnos/as que 

teñan material propio (raquetas de bádminton, por exemplo) a traelos para o seu uso persoal e individual, coas mismas 

medidas hixiénicas co material pertencente ao departamento. 

 Variaranse e substituiranse por outro tipo de actividades aqueles exercicios que se realicen en parellas e/ou 

pequenos grupos, nos que existe moita proximidade interpersoal e/ou contacto físico. Este tipo de traballo é moi común 

nas unidades didácticas de condición física. Buscarase, entón, priorizar o traballo individual  e en gran grupo, separados e 

sen contacto. 

 Adaptarase a intensidade do exercicio debido á obrigatoriedade do uso de máscara en espazos interiores, 

entendendo que esta é un factor limitador do esforzo e dificulta a ventilación (inspiración e expiración). 

 Priorizarase o traballo de deportes de rede, xa que estes permiten unha separación física (rede) e é 

relativamente sinxelo manter un posto determinado no campo respectando a distancia de seguridade.  Xeralmente, neste 

tipo de deportes a máscara non sería tan limitador xa que a intensidade do esforzo é máis sinxela de controlar e dosificar. 

 Nos deportes de rede con implemento (bádminton, palas, adaptación ao padel…), priorizaranse as 

modalidades de enfrontamento individual, xa que en determinados lances do xogo pode non respectarse a distancia 

interpersoal entre compañeiros/as de equipo( modalidades de dobres). 

 No traballo individual no interior do pavillón, o alumnado separarase axeitadamente, aproveitando as 

dimensións do mesmo. O profesor/a colocarase no centro do campo para dar as instrucións, tratando de ser deste xeito  

máis audible/visible. 

 Si se usa un elemento material de xeito común, por parellas, pequenos grupos ou grandes grupos, será 

desinfectado polo profesor/a antes e despois do seu uso. Nas unidades didácticas que traballen deportes colectivos, 

primará o desenrolo de técnicas de execución individual. Non se realizará traballo de táctica colectiva nin xogo real si 

pode supoñer un contacto físico nas situacións de ataque-defensa. 

 Os relevos materiais e físicos (testigos de atletismo, choque de mans) substituiranse por sinais sonoras. 

 Se a climatoloxía  e o contido a desenrolar o permite, buscarase traballar ao aire libre (dentro do recinto 

escolar). 

 Durante a fase de quecemento, a carreira continua farase respectando distancia interpersoal (non se poderá 

correr en parellas ou pequenos grupos) e sen falar. Os estiramentos faranse tamén con separación e serán sempre 

individuais (nunca estiramentos asistidos). 

 Na fase final da clase (volta á calma) os estiramentos respectarán o mesmo protocolo que durante o 

quecemento. 

 Para o traballo no chan, usaranse preferentemente esterillas individuais ou, de ser necesario, colchonetas 

grupais pero empregadas por un so alumno/a. 

 No caso de que un alumno/a se lesione, indispoña… durante a clase e precise quedarse no pavillón de xeito 

temporal para restablecerse, o delegado/a da clase irá na procura do profesor/a de garda para que acompañe ao grupo no 

retorno a súa aula de referencia (no caso de coincidir este suposto co horario de finalización da sesión de Educación Física 

para ese grupo). 

 

FINALIZACIÓN DA SESIÓN E SAÍDA 

 

 Ao finalizar a sesión de Educación Física, cada alumno/a desinfectará o material que usou co pulverizador 

de solución desinfectante e cun pano desbotable, colocándoo de maneira organizada e escalonada. 

 

 En pequenos grupos, por quendas e de maneira áxil, poderase usar o vestiario para cambio de camiseta e 

calzado. Ao rematar agardarán polo profesorado no interior do pavillón, onde o espazo é maior e poden separarse e 

agardar a que todo o grupo-clase estea listo. 
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11.3. PROCEDEMENTOS PARA O CAMBIO DE AULA 

 

a) Non se poderá saír aos corredores nos cambios de clase, nin se poderá ir ao baño sen autorización, sendo 

estes comportamentos obxecto de posible medida disciplinaria. 

b) Nos cambios de clase o profesorado encargarase da ventilación da mesma. Cando o profesorado saia da aula 

deixará as xanelas abertas, marcando no checklist de control na hora e día correspondente. O profesorado que chegue á 

aula poderá cerrar as xanelas sempre e cando o tempo de ventilación superara os 10 minutos. Se as condicións 

climatolóxicas o permiten, as xanelas poderán estar abertas todo o tempo. 

c) Procurarase reducir ao mínimo os desprazamentos do grupo polo centro, facilitando no posible que sexa o 

profesorado o que acuda á aula de referencia. 

d) Cando haxa que ir a un aula específica (música, tecnoloxía, informática, educación física, etc.) o alumnado 

permanecerá no seu pupitre esperando ao profesor ou profesora da materia. 

e) As entradas e saídas da aula realizaranse de forma ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de 

seguridade. 

 

11.4. NORMAS PARA A BIBLIOTECA 

 

a) A biblioteca poderá ser usada cun aforo máximo de 10 persoas. Excepcionalmente, se fose posible polo 

tamaño da mesma, o equipo directivo pode ampliar ou reducir o aforo sempre que se cumpran as condiciones de 

seguridade axeitadas e a distancia do alumnado. Antes da apertura, realizarase unha desinfección inicial do espazo en 

profundidade. 

b) O uso da máscara será obrigatorio durante todo o tempo de estancia na biblioteca. 

c) A hixiene de mans é moi importante. Existirán dispensadores de solución hidroalcólica na entrada da 

biblioteca. O profesorado responsábel da mesma lembrará ao alumnado da necesidade de hixiene de mans antes e despois 

da permanencia na biblioteca e de evitar tocar a faciana e os ollos. 

d) Deben establecerse distancias mínimas de seguridade de polo menos 1,5 metros, tanto nos accesos como 

nos espazos de atención ao público, para evitar a acumulación de persoas. 

e) Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da biblioteca, realizando a limpeza e desinfección 

individual do posto, se fose necesario. 

f) Non se compartirá material de uso propio con ningunha outra persoa. 

g) Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou material de oficina) deberán 

ser usados só pola profesorado responsable da biblioteca, e desinfectaranse adecuadamente antes de ser empregados por 

persoas distintas. 

h) Aínda que se considera pouco recomendábel pola falsa seguridade que pode transmitir, no caso de uso de 

luvas debéranse lavarse con frecuencia cunha solución hidroalcólica ou auga e xabón. 

i) Existirá un calendario de uso e agrupamentos que garanta non superar o aforo máximo. 

j) Despois dos tempos de lecer, así como tras as posíbeis actividades de clases que se realicen na biblioteca, 

ventilarase durante un mínimo de 10 minutos, coa apertura de ventás ou portas, evitando as correntes de aire. Se as 

condicións meteorolóxicas o permiten a ventilación será continua. 

k) Dentro do posíbel evitarase o desprazamento aleatorio pola biblioteca. 

l) Existirá unha corentena de 24 horas para os materiais prestados antes de volver aos andeis. 

 

11.5. XESTIÓN DOS BAÑOS E ASEOS 

 

En todos os baños do centro existirá xabón de mans e un dispensador de panos desbotables. A limpeza dos 

mesmos realizarase polo menos dúas veces ao día, quedando reflectida esta limpeza no cadro de control establecido para 

tal efecto. Nos baños existirá material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente 

 

Durante os recreos (ESO e Bacharelato) e nas entradas e saídas do centro (comezo e remate da xornada lectiva), 

haberá profesorado de garda vixiando o aforo dos aseos, garantindo que se cumpre a distancia de seguridade nas ringleiras 
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de entrada e saída. Existen 5 baños de alumnado repartidos polo edificio principal e edificio anexo, e un sexto baño no 

pavillón en cada un dos vestiarios (un par alumnos e outro para alumnas). O uso dos baños do alumnado estará limitado a 

2 alumnos/as simultaneamente, salvo no pavillón, que será de unha soa persoa. O alumnado deberá hixienizar as mans á 

saída do mesmo, e o profesorado de garda alí presente lembraralle esta medida de hixiene. 

 

Para o caso dos tres baños do profesorado, o aforo será de unha persoa. 

 

As persoas que non teñan a condición de persoal do centro ou de alumnado, unicamente poderán usar o baño na 

entrada do edificio principal, xunto á secretaría do centro. 
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12. MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

 

12.1. HORARIOS DO RECREO 

 

Como introdución a este apartado, dicir que establecer divisións de espazos e grupos de alumnado non parece 

moi lóxico, cando antes e despois da xornada lectiva, incluso no transporte escolar, este alumnado vai estar xunto. Polo 

tanto, e dadas as características, o número e a idade do alumnado, o que se debe vixiar durante os recreos é que se 

respecten todas as medidas de protección e hixiene establecidas neste protocolo, e para iso necesitarase que o número de 

profesorado de garda no recreo aumente considerablemente. En todo caso, recomendarase ao alumnado que non se 

mesture co de outros niveis. 

 

Para o alumnado de ESO e Bacharelato, o horario do recreo será todos os días lectivos de 11:15 a 11:45 horas, 

podéndose anticipar a saída ao recreo e/ou retrasar o regreso ás aulas para algúns grupos, se fora necesario, para evitar 

aglomeracións. Inicialmente os recreos faranse ao aire libre, dentro do recinto escolar, podendo habilitar outras zonas, 

como por exemplo, o pavillón se se considera necesario, sobre todo debido á climatoloxía. 

 

A saída ao recreo de estes dous niveis farase segundo a orde establecida no plan de evacuación do centro 

(indicado no apartado 7.1 deste documento), polas portas indicadas no mesmo. Cando sone o timbre, todo o alumnado 

permanecerá sentado e comezará a saír en orde da clase, cando lle corresponda. O profesorado de cada grupo acompañará 

ao alumnado ata o exterior de cada un dos edificios, axudado tamén polo profesorado de garda nese momento. Se por 

algunha razón, por exemplo, por facer un exame, un grupo non saíra, saltarase o orde, pasando ao seguinte grupo. O grupo 

que non saíu no seu momento permanecerá na aula ata que saia todo o alumnado ao exterior. Non se pararán en ningún 

momento na cafetería. Unha vez no exterior, o profesorado de garda desa quenda deberá velar porque se respecten todas 

as normas establecidas neste protocolo. 

 

Para o resto de alumnado (EBI, ESA, EOI, CUALE, Galego/Castelán para inmigrantes) que recibe só ensinanza 

de luns a xoves pola tarde, o recreo será entre as 20:15 e 20:30 horas, e sempre sairá ao exterior. Neste recreo a cafetería 

permanecerá pechada. 

 

12.2. PROFESORADO DE GARDA NOS RECREOS 

 

Para o caso do alumnado de ESO e Bacharelato, os recreos son desde as 11:15 ata as 11:45 horas, podéndose 

adiantar a saída e/ou retrasar a entrada, despois do recreo, segundo se vexa máis conveniente. Neste período, a saída das 

clases deberá ser controlada polo profesorado que nese momento estaba co alumnado, o cal deberá acompañar ao seu 

alumnado ata o exterior dos edificios de maneira ordenada, como se indicou anteriormente, permanecendo con el ata que 

se incorpore o profesorado de garda. A partir dese momento, xa é o profesorado de garda o que se ocupe de vixiar ao 

alumnado. 

 

É habitual que o alumnado de ESO acceda á cafetería do centro para comprar bocadillos, bebidas ou outros 

produtos durante o recreo, e polo tanto este acceso deberá ser controlado polo profesorado de garda. Para acceder á 

cafetería, durante o recreo, utilizarase a porta posterior de mesma, cara a carballeira. Existirá profesorado de garda nesa 

porta que permitirá o acceso do alumnado en orde, gardando as distancias de seguridade. Unha vez que o alumnado teña 

feito o seu pedido e pagado o mesmo, sairá de novo ao exterior pola porta principal da cafetería, xunto ao departamento 

de Orientación, de maneira que nunca se cruce o alumnado que entra co que sae. Esa porta posterior de acceso á cafetería 

durante os recreos tamén se utilizará para ir aos baños situados nesa zona. 

 

Da mesma maneira, terá que haber profesorado nas entradas e saídas dos distintos edificios (edificio principal, 

edificio anexo e pavillón), e restando as dúas entradas/saídas indicadas anteriormente da cafetería, supón dispor de 4 

profesores ou profesoras máis de garda. No caso de usar o pavillón, a persoa de garda tamén velará pola orde dentro da 

pista mesmo, caso de que se utilizara nalgún recreo. 
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Tamén existirá profesorado de garda en cada un dos seis baños dos que dispón o centro (incluídos os baños do 

pavillón, que se consideran como unha unidade a pesar de estar separados en cada un dos vestiarios) para regular o acceso 

aos mesmos. 

 

Será necesario profesorado de garda nos distintos corredores dos edificios principal e anexo, pero dada a 

situación dos baños nestes edificios, algunha das persoas que está vixiando os baños poderá tamén ocuparse dalgún dos 

corredores, facendo só falta unha persoa máis para a planta baixa do edificio principal. 

 

Por último estaría o profesorado repartido polas distintas zonas do recinto escolar, que vixiaría que non se formen 

grupos numerosos nin aglomeracións entre o alumnado. Normalmente todo o alumnado de Bacharelato sairá nos recreos 

do recinto escolar, porque así está indicado nas autorizacións firmadas por parte das súas familias ou titores legais na 

matrícula, e en consecuencia, esta separación entre alumnado de ESO e Bacharelato, xa se producirá durante os recreos. 

Serían necesarias 4 persoas para isto último repartidas polo recinto. 

 

Así pois, durante o recreo serán necesarios 16 profesores e profesoras distribuídos por todo o centro para poder 

vixiar ao alumnado, e unha vez finalizado o mesmo, regulen o acceso ordenado ás clases. A entrada despois do recreo 

tamén se poderá escalonar para evitar aglomeracións. Os membros do equipo directivo, así como os do equipo COVID 

poderán colaborar nesta garda de recreo, sobre todo se se producira algunha ausencia do profesorado responsable 

da garda de recreo. 

 

 En consecuencia, para cada día da semana a Xefatura de Estudos establecerá un cadro de gardas seguindo o 

modelo que se indica a continuación: 

 

Espazo de garda 
Profesor/a de garda 

Nome e apelidos 

Número 

profesorado 

Entradas/saídas 

Porta central edificio principal  

6 

Porta posterior edificio principal   

Porta principal cafetería  

Porta posterior cafetería   

Porta principal edificio anexo  

Porta pavillón (tamén pista interior)  

Baños/aseos 

 

 

Corredores 

Baño cafetería  

6 

Baño alumnas edificio principal 
 

Planta primeira edificio principal 

Baño alumnos edificio principal 
 

Planta primeira edificio principal 

Baño alumnas edificio anexo 

 
Baño alumnos edificio anexo 

Planta baixa edificio anexo 

Planta primeira edificio anexo 

Planta baixa edificio principal  

Baños pavillón (porta principal)  

Recinto exterior 

Patio 1  

4 
Patio 2  

Patio 3  

Patio 4  

Nº total de profesorado 16 

 

Para o caso do recreo polas tardes, o cal se produce entre as 20:15 e 20:30 horas, non procede esta vixilancia, xa 

que se trata na maioría de persoas adultas que abandonan o centro nese recreo. En todo caso, o propio profesorado que 

imparte as clases nas distintas ensinanzas será responsable de vixiar as entradas e saídas, do seu alumnado, durante o 

recreo, recibindo tamén a colaboración para esta función, do profesor do equipo COVID. 
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12.3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

 

No centro non existe alumnado matriculado con necesidades educativas especiais, para o cal haxa que adaptar 

unhas medidas específicas. 
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13. PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

 

Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de protección, 

ademais, de acordo coas capacidades do seu alumnado, aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a 

concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas. 

 

O persoal docente deberá realizar unha auto enquisa diaria de síntomas para comprobar, no caso de que haxa 

síntomas, que estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV- 2 mediante a realización da enquisa clínico-

epidemiolóxica que se describe no Anexo II, que debe realizarse antes da chegada ao centro. A enquisa non ten que 

comunicarse aos centros educativos, senón que deberase adoptar polo profesorado as medidas oportunas en función do 

resultado da auto avaliación e comunicar ao centro a súa ausencia. 

 

Cando o profesorado entre nunha aula, terá á súa disposición panos desbotables, xel hidroalcohólico, e solución 

desinfectante e que usará para a limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do profesorado de uso non 

individual. Ademais, o centro tamén proporcionará a cada profesor e profesora para o seu uso individual, unha mochila 

con panos desbotables, 400 ml de xel hidroalcohólico, e un litro de solución desinfectante, que utilizará no caso de que 

nalgún momento se encontre nalgún lugar do centro onde non exista este material de protección e hixiene, ou se acabara o 

que existe na aula. Neste último caso, deberá informar a calquera membro do equipo COVID para a súa inmediata 

reposición. 

 

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

docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado. 

 

Neste sentido, no I.E.S. Lama das Quendas de Chantada estableceranse como comportamentos contrarios ás 

Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia, os que se relacionan a continuación: 

 

 Negarse a usar o máscara onde sexa necesario. 

 Negarse a utilizar xel hidroalcohólico nos momentos establecidos no protocolo correspondente. 

 Facer un uso non adecuado de todo o material de protección, hixiene e limpeza do centro. 

 Non gardar a distancia de seguridade interpersoal despois de ser avisado reiteradamente. 

 Asistir ao aseo ou baño sen ter permiso por parte do profesorado. 

 Manipular voluntariamente o material de outras persoas. 

 Manipular material do centro, mobiliario, equipamento, etc., sen autorización do profesorado. 

 Desprazarse pola aula ou saír aos corredores durante os cambios de clase. 

 Utilizar intencionadamente outra mesa ou pupitre diferente ao que lle corresponde. 

 Non respectar reiteradamente os sentidos de circulación establecidos nas entradas e saídas do centro, 

e nos desprazamentos a través do mesmo. 

 Calquera falta de respecto cara ao profesorado ou persoal docente cando se lle estea dando 

instrucións en relación ás medidas de protección, hixiene ou limpeza. 

 Calquera comportamento incorrecto durante o transporte escolar ou durante o comedor escolar en 

contra das medidas establecidas con respecto á protección, hixiene ou limpeza. 

 Calquera outro comportamento contrario ás medidas de protección, hixiene e limpeza establecidas no 

Plan de adaptación á situación COVID-19 para o curso 2020-2021. 

 

A recollida de información en canto ao comportamento incorrecto do alumnado seguirá o establecido no 

protocolo da aula de convivencia do centro, de maneira que quede todo reflectido por escrito, coa posterior posta en 

coñecemento disto á familia do alumnado ou titores legais. En casos graves, onde se esixa a actuación directa da Xefatura 

de Estudos ou da Dirección, poderase saltar o protocolo da aula de convivencia, e pasar directamente á comunicación as 

familias ou titores legais, quedando tamén reflectida por escrito esa comunicación. 

 

Calquera comportamento contrario ás medidas do protocolo de protección, hixiene e limpeza debe levar 

aparellado una medida disciplinaria que preserve a saúde do resto da comunidade educativa, e polo tanto, nesta situación 
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extraordinaria de pandemia, a única medida que pode conducir a esa protección, é poñer ao responsable separado do 

resto. Igual que a unha persoa compatible con síntomas compatibles co COVID-19 hai que illala, ao que incumpre estas 

medidas extraordinarias tamén se debe separar do resto. 

 

Polo tanto, os comportamentos recollidos anteriormente poden supoñer, se a dirección o considera xustificado, “a 

suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro” por un período que o determinará a gravidade do sucedido. Se 

foran máis de tres días, tería que ser precedido por un expediente disciplinario”, como manda a normativa ao respecto. 

 

En calquera caso, durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou 

traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

 

Polo tanto, o profesorado deberá colaborar no respecto das medidas establecidas neste protocolo, e 

corrixir inmediatamente, sen contemplacións, calquera comportamento contrario a estas medidas, como os que se 

relacionaron anteriormente, e reflectir por escrito, se se considera necesario, este comportamento, seguindo o 

establecido no Plan de Convivencia do centro. En casos graves, avisaría de inmediato á Xefatura e Estudos ou á 

Dirección do centro, e na súa ausencia, a calquera membro do equipo directivo ou do equipo COVID-19. 

 

En canto ás reunións do profesorado (Claustros, CCP, etc.) realizaranse de maneira presencial cumprindo as 

normas de protección e o aforo dos locais, e cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos. 

 

O aforo máximo da sala de profesorado será de 10 persoas, intentando manter sempre a distancia de seguridade 

de 1,5 metros. Estarán marcados os espazos susceptibles de utilización, e responsabilizarase de hixienizar o lugar que 

ocupe e os elementos de uso común como teclados ou teléfono, cada vez que abandone a sala ou finalice o seu uso. Dado 

que a maioría dos departamentos dispoñen de despacho propio, con todos os medios e recursos necesarios, sería 

conveniente utilizalos, e evitar a permanencia na sala de profesorado, salvo que sexa estritamente necesario. 

 

As reunións de titorías, sempre que sexa posible, faranse de maneira non presencial mediante vídeochamada ou 

por teléfono. Se non fose posible por imposibilidade dos proxenitores, para a reunión presencial adaptaranse espazos 

exclusivos onde se garanta a distancia de seguridade, realizando con antelación a hixiene de mans, e empregando en todo 

momento a máscara. 

 

Por último, como se indicou en apartados anteriores, cada vez que se produza unha saída do centro, tanto ao 

finalizar a xornada lectiva, como nos recreos, o profesorado que nese momento se encontre impartindo clases será o 

responsable de acompañar ao alumnado ata o exterior do recinto escolar ou exterior dos edificios, facendo que se 

respecten todas as medidas de protección e hixiene establecidas no plan. 
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14. MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

 

Formación sanitaria 

 

 Existirá formación dirixida para o equipo COVID, con conferencias virtuais a cargo de pediatras e material 

audiovisual no que se dará información específica sobre a infección do coronavirus. Abordarase de xeito didáctico 

información básica sobre o coronavirus, a súa afección na poboación infantil e os síntomas, así como as medidas de 

vixilancia, de prevención e de control. Ademais, daranse pautas sobre como actuar ante unha sospeita de infección por 

coronavirus no centro escolar e o mecanismo de alerta que se debe activar. A formación centrarase tamén no papel dos 

coordinadores COVID dos centros educativos e a súa coordinación cos referentes nos centros de saúde. Existirán 

materiais de traballo na aula dirixidos ao alumnado segundo as etapas educativas, mediante xogos e consellos. 

 

 Existirán tamén sesións presenciais, impartidas por facultativos en centros educativos de referencia para 

resolver todas as dúbidas que poidan xurdir tras o inicio do curso escolar. As sesións serán organizadas polos Centros de 

Formación e Recursos do Profesorado (CFR) que ten a Consellería de Educación nas cidades galegas. 

 

 Na materia de Educación Física, intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte 

ao COVID-19, con actividades ao longo do curso para o alumnado. 

 

 

Formación no uso das TIC 

 

 O profesorado titor fará, na primeira semana do curso, unha enquisa ao seu alumnado sobre o acceso nos 

domicilios ao ordenador, conexión a Internet e outros recursos TIC. 

 Nas primeiras semanas de curso, o coordinador de TIC dará información ao profesorado sobre o 

funcionamento da aula virtual do centro e outras ferramentas. Empregarase a aula de informática para este propósito e o 

correo electrónico para o envío de información complementaria. Para o profesorado de 1º e 2º de ESO, esta formación 

será reforzada pola persoa coordinadora do proxecto E-DIXGAL. 

 Despois das primeiras indicacións, o profesorado comprobará que os seus datos de acceso á aula virtual son 

correctos e que as materias que imparten están dentro dos grupos correspondentes. No caso de detectar erros, 

comunicaranse ao coordinador TIC do centro. 

 Durante os primeiros días de clase o profesorado de cada materia asegurarase de que o seu alumnado 

coñece o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que realizar o ensino a 

distancia. Dedicará o tempo que precise para afianzar as destrezas do alumnado no uso do seu curso virtual.  

 O profesorado titor facilitará ao alumnado a inscrición na aula virtual así como que se matriculen en cada 

un dos cursos dos que forman parte. Cando sexa posible usarase a aula de informática do centro para estas tarefas. O 

coordinador TIC colaborará nesta tarefa se fora necesario. 

 A aula virtual do centro estará completamente operativa antes de acabar o mes de setembro. É 

recomendable que o alumnado estea familiarizado coa contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual o 

antes posible. 

 Para o profesorado ofertaranse actividades de formación en aulas virtuais e outras ferramentas 

institucionais. Tan pronto como estean dispoñibles informarase ao profesorado por correo electrónico. 

 

 

 

TODA A INFORMACIÓN QUE TEÑA CARÁCTER FORMATIVO E 

PEDAGÓXICO RELACIONADA COA SITUACIÓN DE PANDEMIA SERÁ 

COLGADA NA PÁXINA WEB DO CENTRO. 

 

https://www.edu.xunta.es/centros/ieslamaquendas 

 

 

https://www.edu.xunta.es/centros/ieslamaquendas
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ANEXO I: PROCEDEMENTO A SEGUIR ANTE A APARICIÓN DE 

SÍNTOMAS NUNHA PERSOA QUE SE ENCONTRE NO CENTRO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se un alumno ou unha alumna, ou unha persoa 

traballadora do centro, presenta síntomas 

Acompañarase ao LOCAL DE LIBROS DE TEXTO, situado na planta 

baixa do edificio anexo xunto á entrada, o cal presenta boa ventilación, e 

onde existirá unha papeleira de pedal con bolsa 

Ao alumno ou á alumna facilitaráselle unha 

mascara cirúrxica e outra para a persoa 

acompañante, esperando a que cheguen os 

seus proxenitores ou a persoa titora legal 

A persoa traballadora 

 do centro porase  

unha máscara cirúrxica 

Avisarase á familia ou persoa titora legal que 

debe contactar co seu centro de saúde ou co 

teléfono da Consellería de Sanidade 

(900 400 116) que avaliarán o caso 

Contactarase co seu centro de saúde ou co 

teléfono da Consellería de Sanidade 

(900 400 116) que avaliarán o caso 

Se a persoa que inicia síntomas está nunha situación de gravidade ou ten dificultade para 

respirar avisarase ao 061 

Os síntomas más frecuentes son febre, tose e sensación de falta 

de aire. Outros síntomas son diminución de olfacto e gusto, 

calafríos, dor de garganta, dor de cabeza, debilidade xeral, 

dores musculares, diarrea ou vómitos. 
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ANEXO II: ENQUISA DE AUTOEVALUACIÓN DE SÍNTOMAS 

 

 

ENQUISA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

 

Presentou nas últimas 2 semanas? SI NON 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5 
o
C   

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto con CONID-19 SI NON 

Tivo contacto ou conviviu con algunha persoa con COVID-19 

positiva ou cunha persoa en illamento por sospeita de infección 

pola COVID- 19? 

  

 

 

 

Observacións: En caso de non asistir ao centro, poñerse en contacto co 

coordinador COVID do centro para comunicar a falta de asistencia: 
 

 Teléfono: 982870223 

 Correo electrónico: covid.lama.quendas@gmail.com 

 

mailto:covid.lama.quendas@gmail.com
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ANEXO III: CARTELERÍA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN E 

HIXIENE 
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