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1 Xustificación

Este documento realízase en cumprimento do establecido no punto 10.4. do Protocolo de adaptación ao

contexto Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022, versión

01/10/2021, onde se indica que corresponde ao equipo Covid elaborar un plan de adaptación á situación

Covid-19  no  curso  actual.  Deste  xeito,  o  presente  documento  modifica  ao  “Plan  de  adaptación  á

situación da Covid-19 para o Curso 2020-2021”. 

Estarán en vixencia, durante o curso actual, as medidas establecidas neste protocolo e tamén as que

non fosen modificadas do “Plan de adaptación á situación da Covid-19” para o curso pasado.

2 Datos xerais 

2.1.    Datos do centro docente

IES LAMAS DE CASTELO Código: 15027885

Dirección:

Lamas de Castelo s/n     15293 Carnota

Correo electrónico:

ies.lamas.castelo  @  edu.xunta.gal  

Teléfono:

           881867200

Responsable da dirección do centro: María Isabel Trillo González

Persoal docente

❏ 16  docentes:  12 profesores/as  de  ensino secundario, 3 mestres/as de primaria e 1 de Relixión

Católica.

❏ 10 contan con destino definitivo no centro.

Persoal de administración e de servizos

O centro dispón de:

❏ Unha auxiliar administrativa.

❏ Un subalterno.

❏ Dúas persoas de limpeza (unha delas a media xornada).

❏ Unha auxiliar técnica educativa.

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO Total
Nº alumnado 23 18 13 18 72

2.2.    Equipo Covid-19

Constitución: Outubro - Curso 2021/2022

Integrantes:

1 María Isabel Trillo González (Directora): coordinadora Covid e interlocutora coa administración.

2  Iván Díaz Villaverde (Xefe de Estudos)

3  Eva Sampedro Ageitos (Orientadora)

O  Equipo  Covid ten  unha canle  informática  específica habilitada  pola  Consellería de  Educación,

denominada  EduCovid, para  a  comunicación  dos  datos  básicos  dos  contactos  estreitos  dos

casos  confirmados.
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2.3.    Espazo de illamento Covid e elementos de protección

O centro conta cun espazo de uso individual para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas

mentres non se xestiona o seu traslado. O espazo habilitado para tal fin é o que ata o de agora era a

aula de radio. Este espazo conta con:

•      ventilación adecuada

•      solución hidroalcólica

•      papeleira de pedal

•      panos desbotables

•      dotación de máscaras cirúrxicas e FFP2

•      pantalla de protección e batas desbotables

2.4.    Centro de Atención Primaria de referencia

O centro de saúde co que se poñerá en contacto a persoa responsable do equipo Covid do centro

educativo para resolver calquera dúbida ou incidencia no centro será:

Centro de saúde de Carnota

Dirección: Praza San Gregorio – Carnota C.P. : 15293 Teléfono: 981834082

Persoa de contacto: José Rodríguez Campos

(Na súa ausencia chamar ao Xefe de Servizo Muros: Dr. Fabeiro)

Teléfono: 981834082

Teléfono   (xerencia   área   sanitaria

Santiago de Compostela): 981950960

2.5.    Datos de contacto coa Xefatura Territorial de Educación da Coruña

Xefe territorial: Indalecio Cabana Leira
Dirección correo electrónico:

xefe.territorial.coruna@edu.xunta.es

Teléfono:

981184702

3 Medidas que afectan ás condicións laborais

O persoal docente e non docente deberá permanecer no seu posto de traballo ata que se determine,

se é o caso, que se trata de persoal especialmente sensible (persoas con enfermidade cardiovascular,

incluída hipertensión, enfermidade  pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia  renal crónica,

inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo,  enfermidade  hepática crónica  severa,

obesidade mórbida (IMC>40), embarazo e maiores de 60 anos).

Tal e como se recolle no anexo 11.1.  do protocolo  do  curso anterior, o simple feito  de que o/a

traballador/a presente  algunha das patoloxías  indicadas  non determina  a súa consideración de

traballador/a como especialmente sensible. Para ter  esta consideración o/a  empregado/a público

deberá solicitar a avaliación da súa saúde en relación a COVID-19 que seguirá os seguintes

pasos:

Actuación                                                                                                                                                     

1.  A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir a súa

solicitude á dirección do centro educativo onde presta os seus servizos (ver  anexo 11.2. do anterior



protocolo). 

2.  A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe (ver anexo 11.3., modificado

no presente protocolo).                                    

3.  A dirección do centro educativo remitirá no mesmo día a relación das solicitudes e informes á

Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial.

4.   A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada.

5.  Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a obriga de acudir

presencialmente ao centro.

4 Medidas de prevención básicas

4.1. Enquisa de autoavaliación clínica da Covid-19

O persoal docente, non docente e o alumnado (ou os seus pais/nais ou titores legais) do centro educativo

realizarán unha autoavaliación dos síntomas de forma diaria, cada mañá antes da chegada ao centro, a

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

autoavaliación  clínica  da  Covid-19 que se  recolle  no  ANEXO I  (páxina  51)  do  PROTOCOLO DE

ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE

GALICIA PARA O CURSO 2021-2022, versión 01/10/2021, en adiante Protocolo da Consellería.

A estes efectos, cada familia asinará unha  declaración  responsable  que se recolle na páxina 50 do

Protocolo da Consellería.

O procedemento a seguir no caso de que a sintomatoloxía presentada sexa compatible será o

descrito no Plan de Continxencia do  Centro (anexo  11.23.  do protocolo  do  centro  para  o  curso

anterior, modificado no presente protocolo).

4.2.    Medidas xerais de protección individual

Neste apartado establécense as medidas xerais de protección individual para cada un dos membros da

comunidade educativa para o curso 2021-2022.

4.2.1. Conxunto dos membros da comunidade educativa

Medida                                 Observacións
Evitar tocar os ollos, o nariz 

e a boca.
Hixiene de mans. Lavado frecuente, e meticuloso das mans con auga e xabón, durante

polo  menos  40  segundos,  ou  con  xel  hidroalcohólico,  durante  polo

menos  20  segundos,  no  seu  defecto.  Cando  as  mans  estean

visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón. O lavado realizarase

cando menos 5 veces ao longo da xornada, particularmente na entrada

e saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer

e sempre despois de ir ao aseo.
Hixiene respiratoria. ▪ Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se

desbotará nunha papeleira con tapa (non poden quedar enriba da mesa

ou ser gardados no peto, deben desbotarse de xeito inmediato), ou ben

facelo contra a flexura do cóbado e sempre separándose do resto das

persoas.

▪ Manter a distancia física recomendada e falar sen elevar demasiado a



voz.

▪  Uso obrigado da máscara durante toda a xornada lectiva e en todos

os espazos do centro (ver anexo XVI do Protocolo da Consellería).

▪ Cando sexa necesario o cambio, realizarase sempre nos aseos. No

caso de ter que prescindir nun momento concreto da máscara durante

as clases para limpar os mocos ou beber, farase fóra da aula.

▪  A  imposibilidade  do  uso  da  máscara  deberá  ser  acreditada  polo

pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada.
Gardarase a distancia de 

seguridade de 1,2 metros.

De forma xeral nas interaccións entre as persoas do centro educativo. 

Xestión de residuos
Os panos desbotables empregados na hixiene de mans e respiratoria serán refugados en papeleiras 

con bolsa ou contedores protexidos con tapa e, preferentemente, accionados con pedal.
Todo o material de hixiene persoal (máscaras, luvas,...) debe depositarse na fracción resto.

4.2.2. Alumnado

Medida Observacións
Nas  clases  en  aulas  dispoñeranse  sentados   en

pupitres  e  todos  orientados nun  mesmo  sentido  (en

liñas  e  mirando cara o posto do profesor/a), gardando

unha distancia mínima de 1,2 metros desde o centro

das cadeiras (ver  modelo de distribución da aula no

anexo  11.18. do  anterior  protocolo,  modificado  no

presente).

Cando   o   tamaño   da   aula   o   permita,

adoptarase    a   maior   distancia   posible

entre pupitres.

Uso obrigado da máscara. É  obrigatorio  levar  unha  segunda  máscara

de  recambio  e  un  estoxo  específico  para

gardala.
Na  medida  do  posible  non  manipularán  as  ventás,

portas, persianas, chaves da luz, proxectores e outras

ferramentas pedagóxicas.

Serán unicamente usadas polo profesorado.

Hixiene de mans nas entradas e saídas das aulas de

tecnoloxía,  laboratorio,  música,  ximnasio,  plástica,

biblioteca e informática.

Solución hidroalcólica.

Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do

30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar

entenderanse incluídas nos supostos do artigo 42 letras a), b) e d) coa consideración de condutas leves

contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo alumnado do uso da máscara nos tempos e

lugares  que  sexan  obrigatorios  e  o  incumprimento  das  instrucións  do  profesorado  en  aplicación  do

presente protocolo.

4.2.3. Profesorado

Corresponde  ao  profesorado  manter  unha  conduta  exemplarizante  no  cumprimento  das  medidas

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

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

cumprimento das normas.



Medida Observacións
Limpeza de mesa e cadeira e así como de calquera

material  de  uso  non  individual  nas  aulas  que

utilizase.

O  profesorado  dispoñerá  dunha  dotación  de

material  de  limpeza  e  desinfección.  Deberá

avisar   coa  antelación suficiente para que se

lle repoña.
Hixiene das mans e do material de uso docente en

cada cambio de grupo, cumprimento das medidas de

ventilación  e  lembrar  as  medidas  hixiénicas  e  de

seguridade ao alumnado.
Manipulación  de  ventás,  portas,  persianas,  chaves

da  luz,  proxectores  e  doutras  ferramentas

pedagóxicas coas medidas de seguridade e hixiene

que procedan.
Asegurarse  de  que  o  material  estea  recollido  e

desinfectado polo alumnado.

Especial  atención  nas  aulas  nas  que  o

alumnado emprega materiais de uso común.
Realización  de  reunións  de  titorías  de  forma  non

presencial mediante vídeochamada ou teléfono.

Se  non  fose  posible  (por  imposibilidade  dos

proxenitores, pola urxencia ou importancia da

temática  a  tratar,  etc.)  a  reunión  será

presencial e terá lugar na aula de atención ás

familias.

Deberá gardarse a distancia de seguridade e

será obrigatorio o emprego de máscara.

Haberá a disposición dos usuarios produtos de

limpeza de mans.

4.3. Medidas xerais de protección colectiva

Medida
Nas entradas do centro disporase de produtos de hixiene que permitan, tanto ao persoal do centro 

coma ao alumnado e usuarios dos espazos de atención ao público, realizar unha adecuada hixiene das

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

hidroalcohólico e unha papeleira con tapa accionada con pedal e panos desbotables. Tamén haberá 

material de limpeza e desinfección.
Recordarase a distancia mínima de seguridade de 1.2 metros, tanto nos accesos como nos espazos de

atención ao público, para evitar a acumulación de persoas.
Nas mesas, mostradores e despachos de atención ao público, establecérase unha distancia mínima de

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

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

sirva de barreira física, etc.).

5 Medidas de carácter organizativo

5.1. Medidas xerais en relación co alumnado transportado

Medida
Emprego da máscara durante todo o traxecto
Cada usuario/a debe ocupar o seu asento en todo momento.



5.2. Regulación de entradas e saídas e de circulacións

A porta de entrada para o alumnado e persoal externo ao centro será a dobre porta, situada diante da

conserxaría (ver plano das entradas no  anexo 11.17. do protocolo do centro para o curso 2020-2021),

sinalizado mediante cartelería (anexo 11.21. do protocolo do centro para o curso 2020-2021).

Cando o alumnado transportado chegue ao instituto, baixará dos autobuses de xeito ordenado (en fila de

a un e mantendo a distancia de seguridade) e por estrita orde de chegada dos mesmos. Ata que se

finalice por completo a baixada do alumnado dun autobús, o seguinte non abrirá as súas portas.

A continuación, o alumnado irase distribuíndo por grupos no vestíbulo tal e como está sinalizado no chan

quedando 3º e 4º de ESO máis preto das escaleiras dianteiras,  ao carón da conserxería (polas que

procederán a subir ás súas aulas de referencia en canto toque o timbre ás 8.40h), e 1º e 2º de ESO preto

das traseiras, ao carón do ximnasio (polas que accederán á clase ás 8.40h).

A porta de saída será a outra existente no vestíbulo (ver plano das saídas no anexo 11.17.), sinalizada

mediante cartelería (anexo 11.21.).

O profesorado, persoal de limpeza e conserxe utilizarán, preferiblemente, a porta situada ao carón do

despacho de xefatura para realizar as súas entradas e saídas (ver os planos das entradas e saídas no

anexo 11.17.).

A  zona  de  recepción  de  mercadorías  está  situada  ao  carón  do  mostrador  de  conserxaría.  De  ser

mercadoría de moito volume habilitarase outra zona no vestíbulo.

Durante o recreo a saída ao patio efectuarase pola porta situada máis preto do ximnasio. A entrada

efectuarase pola porta situada entre o vestíbulo e o espazo situado diante da biblioteca. A baixada desde

as aulas e a súa posterior subida farase desde as escaleiras máis próximas (ver os planos das entradas e

saídas no anexo 11.17.).

Nas escaleiras a circulación será en fila de a un e circulando sempre pola man dereita, tanto para a

subida e a baixada e respectando a distancia de seguridade de 1,2 m.

Nos  corredores  a  circulación  farase  pola  dereita  de  forma  individual  respectando  a  distancia  de

seguridade,  seguindo  a  sinalización  do  chan.  No  caso  de  que  haxa  que  cruzar  transversalmente  o

corredor agardarase a que o alumnado que circula no seu sentido acabe de pasar.

O profesorado velará pola orde  dos movementos e fluxos do  alumnado nos corredores,  evitando as

aglomeracións e asegurándose de que o alumnado agarde polo profesor/a en ringleira de 1 gardando a

distancia de seguridade.

As aulas  de referencia e de desdobres  non se pecharán  con chave para evitar  que o alumnado se

acumule na porta de entrada.

5.3. Consideracións xerais na aula ordinaria

Cada grupo terá unha aula de referencia onde a cada alumno/a se lle asignará un pupitre propio para

gardar o seu material de xeito diferenciado evitando o contacto co resto dos compañeiros/as. No anexo

11.18. do protocolo para o curso pasado, modificado neste protocolo, pódese ver un croquis xenérico da

distribución dos pupitres na aula.

Evitarase o desprazamento do alumnado na aula.

Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito consecutivo

(orientador/a,  profesor/a  especialista,  ou  calquera  outro)  ventilarase  a  aula  ou  sala  polos  menos  15

minutos logo de cada sesión.

Cando  se  use  material  susceptible  de  ser  compartido  lembraráselle  ao  alumnado  a  necesidade  e



importancia da hixiene de mans antes e despois de usar o material.

5.4. Consideracións especiais doutro tipo de aulas

Inclúense aquí: ximnasio, taller de tecnoloxía, laboratorio, aula de música, plástica, biblioteca, informática

e outras de uso compartido.

Nestas aulas é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. Ao inicio da actividade

o profesorado debe informar sobre as medidas e recomendacións a seguir.

No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio  agás que os exercicios se

realicen  no  exterior,  de  maneira  individual,  a  máis  de  2  metros  e  que  o  uso  da  máscara  resulte

inadecuado ou imposibilite a práctica.

A entrada ao ximnasio farase de xeito ordenado, mantendo a distancia de seguridade e respectando o

circuíto  de  entrada e  saída  que se  poida  establecer.  A  medida  que  o  alumnado vai  entrando  irase

colocando na zona da pista seguindo as indicacións da profesora. 

Os vestiarios masculinos e femininos poderán ser empregados garantindo a distancia de seguridade.

Cada quenda entrante desinfectará o banco empregado utilizando o material de desinfección dispoñible.

Na aula de música de ser preciso a utilización de instrumentos de vento (especialmente a frauta)  a

distancia interpersoal intentarase que sexa a máxima que permita a aula, non debendo ser en ningún

caso inferior a 1,5 metros.

No taller  de plástica o alumnado poderá gardar  o  material  específico (pinturas,  pinceis,  cadernos de

debuxo, láminas...) en caixas personalizadas co seu nome para evitar confusións.

Despachos, sala do profesorado e conserxaría

Nos despachos compartidos por varios departamentos a capacidade máxima será de 2 profesores/as e

mantendo a distancia de seguridade e normas de protección.

Na sala do profesorado manterase distancia de seguridade e estará ventilada.

O conserxe é o encargado de realizar o traballo de reprografía que o profesorado solicitará con antelación

suficiente. A estes efectos, a conserxaría será ocupada só polo conserxe.

5.5.  Normas  específicas  para  o  alumnado  con  NEE  e  uso  da  aula  de  PT-AL  e  Departamento  de

Orientación

A atención  ao  alumnado  con  NEE levarase  a  cabo na  unidade  de  educación  especial  e  conta  cun

protocolo específico (ver anexo 11.24. do anterior protocolo, modificado neste).

No caso de que non poida facer uso da máscara e a súa atención requira non respectar a distancia de

seguridade garantirase a súa protección individual co uso de pantalla/viseira.

A auxiliar  técnico-educativo será a encargada en todo momento de organizar o acompañamento nas

entradas, saídas, traslado polo centro e recreos, así como a hixiene de mans.

Cando  este  alumnado  se  incorpore  á  aula  ordinaria  adoptaranse  con  el  as  mesmas  medidas  de

funcionamento da aula ordinaria.

No uso do elevador (limitado ás persoas que o precisen por motivo de mobilidade e acompañamento)

débese usar máscara.

O alumnado que acuda ás sesións de PT, AL ou ao Departamento de Orientación terá que cumprir coas

mesmas medidas de protección, hixiene e distanciamento social.

Estas  aulas  tamén  serán  ventiladas  polo  docente  e  contarán  con  solucións  hidroalcólicas,  panos

desbotables e material de desinfección para a limpeza da mesa, cadeira e material compartido por parte

do alumnado entrante.



5.6. Cambios de clase

O alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase.

A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. Agardarán polo/a

profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade, evitándose a

formación de aglomeracións do alumnado.

Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de

entrar.  Entrarase  gardando a  distancia evitando que se  formen agrupacións  de  alumnado durante  a

espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras.

5.7. Aseos

Non se debe superar en ningún caso o 50% do seu aforo, polo que non poderá entrar máis de unha soa

persoa á vez, que será controlada polo profesorado de garda. Hixiene de mans á saída. O público en

xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado unicamente poderá usar un dos

aseos máis próximos á entrada do centro.

5.8. Recreo e espazos compartidos

Obrigatorio o uso de máscara.

Deberase gardar a distancia de 1,2 metros. Para tal feito, o uso do patio exterior restrinxirase a dous

grupos por recreo. Deste xeito, 1º e 2º de ESO poderá empregar a pista exterior martes e xoves e 3º e 4º

os luns, mércores e venres.

5.8.1. Biblioteca Escolar (BE)

Capacidade  máxima: ao 100%, segundo o aforo xeral previsto para as bibliotecas públicas. 

Lavado/  desinfección de mans antes de entrar e ao saír  da biblioteca (xel  hidroalcólico accesible na

entrada e no interior da biblioteca).

Distancia de seguridade mínima de 1,2 m. entre as persoas. Hai  que respectar tamén a distancia de

seguridade coa mesa do bibliotecario/-a : 1,2 metros.

Respectar o circuíto de entrada e saída marcados.

Consulta en sala e préstamo:

I.  Ocupación das mesas:  3 persoas nas mesas planas, 4 nas inclinadas. Ordenadores: pódense usar os

3 dispoñibles ao alumnado. Recuncho de BD: 1-2 persoas.

II.   Os xogos de mesa e materiais  de uso compartido poderán ser  utilizados por un máximo de 2-3

persoas. Cómpre desinfectar as mans antes e despois do uso do material.

III.  Recoméndase solicitar ao bibliotecario ou voluntarios da BE os materiais de consulta ou préstamo. Os

materias  de  préstamo  serán  preferentemente  manipulados  por  persoal  da  BE  (bibliotecarias  ou

voluntarios).

IV.  Haberá en cada mesa material axeitado para a desinfección dos postos, listo para o seu uso.

V.   Nas mesas, unha vez rematado o uso do posto, aconsellarase a súa limpeza por parte do usuario/a,

antes do uso por outra persoa.

Limpeza e desinfección:

I.  Limpeza  e  hixiene da biblioteca.  Limparanse  diariamente  as instalacións, mobiliario  e equipamentos

de traballo.  Prestarase especial  atención ás zonas de uso común e ás superficies de contacto máis

frecuentes (mostradores, pomos de portas, mesas, mobles, chans).

II.  Ventilación diaria, e sempre que sexa posible, da biblioteca.



5.8.2. Ximnasio

Capacidade  máxima  30  persoas.

Seguiranse as indicacións da profesora encargada da garda de ximnasio.

5.8.3. Patio

Sempre  que  as  condicións  meteorolóxicas  o  permitan  o  alumnado  poderá  facer  uso  do  mesmo.

Poderanse  realizar  xogos  colectivos  sempre  e  cando  se  empregue  a  máscara  e  se  manteñan  as

distancias de seguridade. Poderanse compartir obxectos coas medidas de hixiene necesarias.

5.8.4. Corredor da planta baixa

O corredor inferior poderá ser utilizado durante os recreos polo alumnado e, xunto co patio, será as zonas

onde se realizará o consumo de comida e bebida.

O  profesorado  de  garda  do  corredor  durante  o  recreo  velará  para  que  no  corredor  inferior  non  se

produzan  aglomeracións  que  subvertan  a  orde  de  distanciamento  social.  Sempre  que as  condicións

meteorolóxicas o permitan o alumnado distribuirase preferiblemente ao aire libre.

5.8.5. Corredor do primeiro andar

As  mochilas,  cazadoras  e  outro  material  do  alumnado  durante  o  recreo,  deberá  quedar  na  aula  de

referencia.

Cadro de profesorado de garda de recreo

Luns Martes Mércores Xoves Venres
11:10-11:40

(Biblioteca)

Renée  P.

Huerta Latrille

Renée  P.

Huerta Latrille

María  Luz

Barreiro Otero

Renée  P.

Huerta Latrille

María  Luz

Barreiro

Otero
11:10-11:40

(Ximnasio)

María  Elda

Pérez

Fernández

María  Elda

Pérez

Fernández

María  Elda

Pérez

Fernández

María  Elda

Pérez

Fernández

María  Elda

Pérez

Fernández
11:10-11:40

(Patio-

corredor)

María  Luz

Barreiro Otero

Federico Hugo

Catania Solla

Laura  Carral

Seoane

Antonio  Díaz

Blanco

María

Ángeles

Abeledo

Penas

5.9. Medidas relativas ás familias e persoal externo

Utilizaranse como mecanismos de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro, o servizo de

notificación  Dinahosting,  o  correo  electrónico  do  centro,  as  chamadas  telefónicas  e  outros  servizos

proporcionados pola Consellería como poden ser o espazo Abalar.

Solicitarase a comezo de curso a todas as familias que descarguen a aplicación AbalarMóbil. 

Nas reunións de titoría ou comunicacións coas familias por outros motivos priorizarase a comunicación

por teléfono. Se non fose posible realizala de xeito telemático por imposibilidade dos proxenitores ou

propia natureza dos temas a abordar, a reunión farase na aula de atención ás familias -antigo local da

radio-, acudindo preferiblemente un só membro da familia.

Cando  dende  o  centro  sexa  necesario  organizar  reunións  presenciais  coas  familias  ou  con  persoal

externo (reunión inicial coas familias, reunións formativas organizativas organizadas polo departamento

de orientación ou outro tipo de reunións nas que se precise a súa asistencia presencial),  realizarase

previamente  un  control  de  asistencia  para  poder  garantir  o  cumprimento  de  todas  as  medidas  de

seguridade establecidas neste protocolo.



Intentarase que o horario das reunións non coincida cos tempos de entrada e saída de alumnado do

centro ou de baixada ou subida dos tempos de lecer para asegurar o máximo distanciamento social.

As reunións deberán ser con cita previa. Avisarase ao Equipo Covid para levar un rexistro que permita

evitar a simultaneidade e organizar a limpeza e desinfección posterior.

As ferramentas empregadas para a realización das reunións a distancia serán as proporcionadas pola

Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

5.10. Reunións

Profesorado

Usarase  calquera  espazo  do  centro  que  determine  o  equipo  directivo  para  que  todas  as  reunións

presenciais  do profesorado se realicen garantindo as normas de protección colectiva.  De consideralo

oportuno, faranse de xeito telemático.

Profesorado con persoal externo

Nas reunións de titoría ou comunicacións coas familias por outros motivos priorizarase a comunicación

por teléfono. Se non fose posible realizala de xeito telemático por imposibilidade dos proxenitores ou

propia natureza dos temas a abordar, a reunión farase na aula de atención ás familias -antigo local da

radio-, acudindo preferiblemente só un membro da familia.

Cando dende o centro sexa necesario organizar reunións presenciais coas familias (reunión inicial coas

familias, reunións formativas organizativas organizadas polo departamento de orientación ou outro tipo de

reunións nas que se precise a súa asistencia presencial), realizarase previamente un control de asistencia

para poder garantir o cumprimento de todas as medidas de seguridade establecidas neste protocolo.

Intentarase que o horario das reunións non coincida cos tempos de entrada e saída de alumnado do

centro ou de baixada ou subida dos tempos de lecer para asegurar o máximo distanciamento social.

As reunións deberán ser con cita previa. Avisarase ao Equipo Covid para levar un rexistro que permita

evitar a simultaneidade e organizar a limpeza e desinfección posterior.

As ferramentas empregadas para a realización das reunións a distancia serán as proporcionadas pola

Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

5.11. Normas relativas á realización de actividades e eventos

As actividades extraescolares, xuntanzas formativas, reunións do consello escolar, etc., desenvolveranse

en función das circunstancias sociosanitarias, previa autorización do órgano competente, asegurando que

se cumpran as medidas establecidas no protocolo.

5.12. Protocolo de limpeza e desinfección

5.12.1. Consideracións xerais

O uso de luvas no persoal de limpeza limitarase ao momento de utilizar substancias abrasivas para a pel.

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

outro material nas paredes de corredores e aulas.

5.12.2. Persoal de limpeza

Distribución horaria

A  limpadora con xornada completa realizará a limpeza parcialmente na quenda de mañá. Comezará ás

11 horas e continuará ata finalizar pola tarde a súa xornada completa.

A limpadora con media xornada fará a súa quenda en horario de tarde.



Asignación de tarefas

1. Ventilación

Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 15

minutos ao inicio da xornada, durante a totalidade dos recreos e, polo menos, de 2 a 5 minutos cada 15 a

20 minutos  durante  a  duración  destas.  As  ventás  dos  corredores  deberán  permanecer  abertas  para

facilitar a ventilación. 

2. Limpeza de aseos

Os aseos limparanse 2 veces ao día:

I Despois do recreo: ás 11.45 h procederase á primeira limpeza dos aseos. 

II Ao finalizar as clases: pola tarde, despois das 14.15h.

III Os luns pola tarde a maiores da limpeza do mediodía realizarase unha terceira limpeza a

partir das 18.15 h.

En cada aseo haberá un cadro de control semanal de limpeza, no que se rexistren as horas ás que se

limpou e a persoa que a realizou (ver anexo 11.19.).

3. Limpeza despois do recreo

Limpeza da zona de conserxaría e da sala do profesorado, principalmente mesas e cadeiras.

4. Limpeza e desinfección dos postos de traballo compartidos.

Unha vez finalizada a xornada lectiva farase a limpeza xeral diaria prestando especial atención as zonas

de traballo compartidas e outros elementos susceptibles de manipulación.

Nas aulas será suficiente con realizar a limpeza unha vez ao día, incluído mobiliario (mesas e outras

superficies de contacto, etc.).

5. Limpeza de papeleiras e contedores coa fracción resto.

Ao final da xornada todas as papeleiras e contedores deben quedar limpos.

6. Limpeza do espazo de illamento preventivo.

Illaranse as papeleiras empregadas polo alumno/a (ou traballador/a). As bolsas do lixo de ditas papeleiras

serán extraídas e colocadas nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción

resto.

Realizarase a debida limpeza e ventilación do espazo de illamento preventivo.

Material do espazo de illamento preventivo

Luvas.

Máscaras.

EPIs (equipos de protección individual) para limpar o espazo cando se leve a cabo o illamento preventivo.



Lixivia ou desinfectantes con actividade viricida.

Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de

xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.

5.12.3. Profesorado

As ventás,  portas,  persianas,  chaves da  luz,  proxectores e restantes  ferramentas pedagóxicas  serán

unicamente usadas polo profesorado.

Encargarase da limpeza de mesa e cadeira e así como de calquera material de uso non individual nas

aulas que utilizase. O profesorado dispoñerá dunha dotación de material de limpeza e desinfección.

Recoméndase que ventile sempre que sexa posible entre cambio de clases.

5.12.4. Alumnado

Ao entrar nunha aula previamente ocupada deberá hixienizar a cadeira e a mesa.

Cando  se  use  material  susceptible  de  ser  compartido  lembraráselle  ao  alumnado  a  necesidade  e

importancia da hixiene de mans antes e despois de usar o material.

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

desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase.

6 Medidas de carácter formativo e pedagóxico

6.1. Educación en saúde

Dende o centro educativo, intentarase proporcionar información sobre os protocolos de actuación e as

medidas de prevención e hixiene aos traballadores/as do centro, que a súa vez o comunicarán ao resto da

comunidade educativa.  Enviarase a información a todas as familias, mantendo a páxina web, servizo

abalar  e teléfono do centro como canle comunicativa.  Potenciarase o uso de carteis e  sinalización e

levaranse a cabo actividades de educación para a saúde, intentando que o alumnado sexa un axente

activo na mellora da saúde da comunidade educativa.

6.2. Aula virtual e ensino a distancia

A aula virtual  é un recurso do centro que que usará, en maior ou menor medida, durante a docencia

presencial e estará, en todo caso, preparada en cada materia para unha posible situación de educación a

distancia. Para estes efectos, o alumnado que estea gardando corentena (sen que exista suspensión da

actividade presencial no conxunto da aula) traballará a través da aula virtual sen prexuízo doutras opcións

de formación a distancia que poida por en funcionamento a Consellería. 

Medida Temporalización
Crear os “cursos” dentro das aulas virtuais, e así como os usuarios 

para o alumnado e profesorado. Crear tamén un usuario na aula 

virtual para o/a inspector/a do centro con permiso de acceso a todos 

os cursos virtuais.

Durante   o   mes   de   

setembro, antes da asistencia

do alumnado ás aulas.

Asegurar que o alumnado, preferentemente de 1º ESO, coñece o 

funcionamento dos cursos e da metodoloxía que se seguirá no 

hipotético caso de ter que realizar o ensino a distancia. Dedicará o 

Durante os primeiros días de 

clase, á maior brevidade 

posible.



tempo que precise na aula de informática para afianzar as destrezas 

do alumnado no uso do seu curso virtual.

A reserva da aula de 

informática solicitarase ao 

xefe de estudos.
A aula  virtual,  os  cursos e  os  usuarios  (profesorado  e  alumnado)  terán  que  estar  plenamente  

operativos  e funcionando ao finalizar o mes de setembro.
Identificar ao alumnado que, por mor da falta de recursos ou de 

conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación 

telemática no caso de ensino a distancia e notificarallo ao Equipo 

Directivo. Elaborar unha listaxe deste alumnado especificando as 

dúas necesidades.

Durante o mes de setembro.

Ofertar  para  toda a comunidade educativa actividades de formación 

en aulas virtuais e outras ferramentas.

Primeira avaliación.

7 Material de protección

7.1. Rexistro e inventario do material

O secretario do centro levará o rexistro do material adquirido,  a súa contabilización e inventario para

certificar os consumos e gastos producidos.

7.2. Determinación do sistema de compras do material de protección

O aprovisionamento  do  material  de  protección  preciso,  que  non  sexa  centralizado  pola  Consellería,

corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento.

7.3. Distribución e entrega de material

Calquera membro da comunidade educativa poderá comunicar as incidencias referentes ao material de

hixiene  (consumo,  deterioro,  rotura,...)  coa  maior  brevidade  posible  para  a  súa  reposición.  Esta

información será comunicada ao secretario que a anotará na folla de incidencias (ver anexo 11.8.) e se

encargará de organizar a distribución do material coa axuda do Equipo Covid. Ao finalizar cada semana

revisará  o  aprovisionamento  en  función  das  necesidades  comunicadas.  A  distribución  realizarase

seguindo instrucións da Xunta de Galicia e en función  das necesidades do centro.

8 Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

O presente documento de centro é público e estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas

e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa.

A súa difusión farase empregando como principais vías as seguintes:

- Publicarase na páxina web do centro

- Reunións dos órganos colexiados e co persoal non docente que poderán facer as súas achegas.

- Tratamento na reunión de inicio de curso coas familias.

- Tratamento nas titorías e charlas de principio de curso.



9 Propostas de mellora.

Este plan é un documento aberto e flexible que se adaptará en función das instrucións das autoridades

educativas e sanitarias competentes e que tamén poderá ser modificado en base ás conclusións extraídas

do seguimento do mesmo.

10 Anexos

• O  anexo  11.3.,  sobre  “Certificación  de condicións  de  seguridade no  centro  educativo”

queda redactado como segue:



CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE SEGURIDADE NO CENTRO EDUCATIVO

O ###### dítase a Resolución das Consellerías de Educación, Universidade e Formación Profesional e de

Sanidade, pola que se determina o protocolo de inicio do curso 2021-2022, se determinan as instrucións e

se adoptan medidas de prevención e hixiene nos centros de ensino non universitario dependentes da

Consellería.

No protocolo  establecese o  informe que debe elaborar  a  dirección  no  que se  indiquen as  tarefas  e

condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de protección existentes

para o solicitante.

D./Dna.   ___________________________________________________________  solicitou  a  súa

consideración como persoal sensible.

Polo   exposto,   D./Dna.                                                                                                                 ,   na   súa

calidade de Director/a do centro de ensino público                                                                                         ,

INFORMA:

(Marcar con X ou tachar o que non proceda)

Que o solicitante presta servizo neste centro educativo en condición de: docente, persoal administrativo,

de limpeza, ou outra categoría.

Que no centro existe dotación de xel hidroalcohólico, e restantes elementos para a hixiene das mans

consonte ao protocolo.

Que existe dispoñibilidade de máscaras diarias para o solicitante.

Que  nas  aulas  existe  unha  separación  de  1,2  metros  ata  o  lugar  ocupado  polo  alumnado  (1,5  en

escenarios 3 e 4 de acordo co previsto no Protocolo).

Que nos espazos comúns (sala de profesores, salas de reunións, etc. ) existe unha separación de 1,5

metros entre os postos.

Que no posto de traballo (persoal administrativo) existe a debida separación de 1,5 metros diante das

persoas que acoden ao centro.

E para que conste diante da inspección médica da Xefatura Territorial da Coruña. 

Asinase o presente informe con data           /          /2021

Asdo. Mª Isabel Trillo González



• O  anexo 11.4. substitúese  polo  “ANEXO I  ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO

Covid-19” do PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS

DE  ENSINO  NON  UNIVERSITARIO  DE  GALICIA  PARA  O  CURSO  2021-2022,  VERSIÓN

01/10/2021. 

• O  anexo 11.5. substitúese pola “DECLARACIÓN RESPONSABLE” recollida na páxina 50 do

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO

NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022, VERSIÓN 01/10/2021.

• O  anexo  11.9. substitúese  polas  “CONSIDERACIÓNS  SOBRE  O  USO  DA  MÁSCARA”

recollidas na páxina 96 do  PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19

NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022,

VERSIÓN 01/10/2021.

• Suprímese o anexo 11.15.

• O anexo 11.18. mantense no relativo á distribución, modificándose unicamente a distancia entre

mesas, pasando a distancia mínima de 1,5 metros a 1,2 metros.

• Anexo 11.22.:

O punto 1 queda redactado como segue:

Normas de organización e funcionamento do centro

A porta de entrada para o alumnado e persoal externo ao centro será a dobre porta, situada diante da

conserxaría.  Cando o alumnado transportado chegue ao instituto, baixará dos autobuses de xeito

ordenado (en fila de a un e mantendo a distancia de seguridade) e por estrita orde de chegada dos

mesmos. Ata que se finalice por completo a baixada do alumnado dun autobús, o seguinte non abrirá as

súas portas.

A continuación, o alumnado irase distribuíndo por grupos no vestíbulo tal e como está sinalizado no

chan, quedando 3º e 4º ESO máis preto das escaleiras dianteiras, ao carón da conserxería (polas que

procederán a subir ás súas aulas de referencia en canto toque o timbre ás 8.40h), e 1º e 2ºESO preto

das traseiras, ao carón do ximnasio (polas que accederán á clase ás 8.40h). A porta de saída será a outra

existente no vestíbulo.

Nas escaleiras a circulación será en fila de a un e circulando sempre pola man dereita, tanto para a

subida e a baixada e respectando a distancia de seguridade de 1,2 m.

Nos corredores a  circulación farase pola dereita de  forma individual, respectando a  distancia de

seguridade  e seguindo a sinalización do chan. No caso de que haxa que cruzar transversalmente o

corredor agardarase a que o alumnado que circula no seu sentido acabe de pasar.

Cada grupo terá unha aula de referencia onde a cada alumno/a se lle asignará un pupitre propio para

gardar o seu material de xeito diferenciado evitando o contacto co resto dos compañeiros/as.

No caso da clase de educación física os exercicios serán individuais na medida do posible minimizando o

uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos/as. O uso da máscara será obrigatorio



agás que se realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros ou no caso de que o uso da

máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica.

Os espazos a ocupar durante o recreo son: corredor inferior, patio (neste dous é onde se realizará o

consumo de comida e bebida),  biblioteca e ximnasio (con normas específicas a cumprir).  Durante o

recreo a saída ao patio efectuarase pola porta situada máis preto do ximnasio. A entrada efectuarase

pola porta situada entre o vestíbulo e o espazo situado diante da biblioteca. A baixada desde as aulas e a

súa posterior subida farase desde as escaleiras máis próximas.

As mochilas, cazadoras e outro material do alumnado non poderá quedar ás portas das aulas durante o

recreo, deberá quedar na aula de referencia.

Utilizaranse como mecanismos de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro, os SMS, o

correo electrónico do centro e as chamadas telefónicas.

Solicitarase a comezo de curso a todas as familias que descarguen a aplicación Abalarmóbil.

Nas reunións de  titoría e nas  comunicacións por outros motivos  coas familias priorizarase a

comunicación por teléfono. Se non fose posible por imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña

que ser presencial farase no local da radio, acudindo preferiblemente só un membro da familia.

O punto 2 do anexo 11.22. queda redactado como sigue:

Actuacións de prevención, hixiene e protección

O alumnado (ou os seus pais/nais ou titores legais) do centro educativo realizarán unha autoavaliación

dos síntomas de forma diaria, cada mañá antes da chegada ao centro, a fin de comprobar se

estes son compatibles cunha  infección por  SARS-CoV-2.  No  transporte terán  un  sitio  fixo  e

empregarán a máscara.

É obrigatorio levar unha segunda máscara de recambio e un estoxo específico para gardala. 

No cortizo de cada aula haberá un decálogo coas medidas máis importantes que debe cumprir  o

alumnado.

Hixiene de mans particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo e sempre

despois de ir ao aseo ou cando menos cinco veces ao longo da xornada.  Solucións hidroalcohólicas

en todos os espazos.

Hixiene respiratoria: ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará

nunha papeleira  con tapa (non poden quedar enriba da mesa ou ser gardados no peto, deben

desbotarse de xeito inmediato), ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre separándose do

resto das persoas.  As máscaras depositaranse no bidón da fracción resto situado no vestíbulo do

centro.

Gardarase a distancia de seguridade de 1,2 metros.

Nas clases en aulas dispoñeranse sentados en pupitres e todos orientados nun mesmo sentido (en

liñas e mirando cara o posto do profesor/a), gardando unha distancia mínima de 1,2 metros desde o

centro das cadeiras. Nas materias que a metodoloxía o requira o o alumnado poderá estar encarado,



pero nunca a unha distancia inferior a 1,2 metros.

Na medida do posible non manipularán as ventás, portas, persianas, chaves da luz, proxectores e

outras ferramentas pedagóxicas.

Hixiene de  mans  nas  entradas  e saídas  das  aulas  de  tecnoloxía, laboratorio, música,  ximnasio,

plástica e informática. O alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase.

O alumnado que acuda ás sesións de PT, AL ou ao Departamento de Orientación terá que cumprir

coas mesmas medidas de protección , hixiene e distanciamento social.

Ao entrar nunha aula previamente ocupada o alumnado deberá hixienizar a cadeira e a mesa.

Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao alumnado a necesidade e

importancia da hixiene de mans antes e despois de usar o material.

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

desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase.

O conserxe ventilará  as aulas antes da entrada, no recreo e despois da saída e haberá unha

limpadora polas mañás para desinfectar aseos, zonas de traballo compartidas e outros elementos

susceptibles de manipulación.

En relación coa competencia dixital e a atención aos aspectos emocionais e sociais potenciaranse as

accións formativas iniciadas o curso pasado, as cales aparecen recollidas nos puntos 3 e 4 do anexo

11.22.

• No anexo 11.23. engádese o seguinte:

O Plan de Continxencia do IES Lamas de Castelo ten por finalidade establecer os procesos para o reinicio

da actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido a suspensión da actividade

lectiva como consecuencia da aparición dun gromo que supoña o cese da actividade presencial  nun

aula/etapa educativa/centro.

No contexto deste protocolo, considerarase gromo nun centro educativo a calquera agrupación de 3 ou

mais casos con infección activa nos que se establecese un vínculo epidemiolóxico, sendo sinónimo de

abrocho ou brote. Tendo en conta a importante variabilidade entre as diferentes situacións, sempre que

se detecten 3 casos ou mais nun centro escolar nun período corto de tempo (menos de 14 días entre o

primeiro  e  o  último caso)  deberá realizarse  unha valoración  da  situación  por  parte  das  autoridades

sanitarias. Será o persoal da CSC quen faga esta notificación e decida co persoal da XT de Sanidade ou

do SAEG se é necesario levar a cabo algunha actuación extraordinaria.

No punto 1 do anexo 11.23. engádese o seguinte:

Os  conviventes  dunha  persoa  con  síntomas  compatibles  coa  Covid  que  se  encontre  á  espera  do

resultado,  evitarán  as  interaccións  sociais  que  sexan  prescindibles  ata  a  espera  de  confirmación.

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

diagnosticados  da  COVID-19  nos  últimos  6  meses  deberán  seguir  as  indicacións  do  Protocolo  de

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



universitario de Galicia e absterse de asistir ao centro educativo ata que se resolva a situación do caso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

determine a autoridade sanitaria e utilizarase para que a Central de Seguimento de Contactos alerte da

existencia de casos positivos confirmados no centro.

No punto 2 do anexo 11.23. engádese o seguinte:

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO

Non  asistirán  ao  centro  aqueles  estudantes,  docentes  e  outros  profesionais  que  teñan  síntomas

compatibles con Covid-19, así como aqueles as que así lle lo indique a CSC de acordo co Protocolo de

Vixilancia e Control Epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 (COVID-19) no ámbito educativo non

universitario de Galicia (http://coronavirus.sergas.gal).

En caso de que un alumno presente sintomatoloxía compatible coa Covid-19 actuarase do seguinte xeito:

1. O delegado/a avisará ao conserxe.

2. O conserxe avisará ao profesorado de garda.

3. O profesor/a de garda vai á aula buscar o alumno/a, que deberá levar todas as súas pertenzas

consigo,  e tanto el como o profesor/a de garda deberán colocarse unha máscara cirúrxica na  

aula de illamento, onde permanecerán.

4.  O profesorado de garda asegurarase  de que se  contacta coa familia  para que acuda a  

recollelo.  Informarase  ao  Equipo  Covid.  En  caso  de  presentar  síntomas  de  gravidade  ou  

dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

A familia dun neno ou nena con sospeita de contacto deberá solicitar unha consulta telefónica co seu

pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. 

A aparición dun caso sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración obrigatoria. 

O punto 3 do anexo 11.23. complétase coa seguinte información:

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

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

seguintes  24  horas e  con algunha das persoas membros do equipo Covid á  maior  brevidade

http://coronavirus.sergas.gal/


posible.  Para  a  xustificación  da  ausencia,  non  será  necesaria  ningún  xustificante  médico,

abondará  co comprobante dos/as  pais/nais  ou titores/as  legais.  As ausencias  derivadas desta

causa  terán  a  consideración  de  xustificadas  aos  efectos  do  protocolo  de  prevención  de

absentismo escolar.

O centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de recepción da información, aos pais,

nais  e  outras  figuras  parentais,  ou  ao  alumnado  maior  de  idade,  de  que  o  alumnado  con  calquera

sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro educativo. A medición de temperatura ou a avaliación

doutros síntomas compatibles coa Covid-19 será realizada no seo da familia de forma diaria antes de

acudir pola maña ao centro escolar.

O punto 5 do anexo 11.23. complétase coa seguinte información:

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

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

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

determinados polo responsable COVID coa axuda da CSC ou XT de sanidade, segundo os protocolos

vixentes en cada momento.

Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co centro educativo o antes posible,

recomendase que o caso confirmado ou a persoa de referencia notifique o resultado positivo ao centro.

Deste xeito, o Equipo Covid poderá comezar a recompilar a información necesaria para a identificación

dos contactos estreitos. 

Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun diagnostico confirmado de

Covid-19 no centro de ensino, deberá pórse en contacto coa Central de seguimento de contactos (CSC)

para identificar os contactos estreitos do ámbito educativo. Poderá facelo a través do número de teléfono

específico para educación, habilitado de 9 a 22h todos os días da semana e que estará dispoñible en

EduCovid, na Axuda da aplicación, así como tamén nos apartados Equipo e Centro médico.

Como  ocorre  con  calquera  outro  caso  confirmado  de  Covid,  a  CSC  porase  en  contacto  co  caso

confirmado ou coa persoa de referencia, para facilitarlle as indicacións de illamento, realizar a enquisa

epidemiolóxica  e  identificar  os  contactos  estreitos  do  ámbito  persoal  do  caso.  Durante  esta  enquisa

epidemiolóxica  identificase ao caso  confirmado como estudante  ou traballador  dun centro de ensino.

Deste xeito, unha vez localizado o centro, a CSC envía unha notificación ao Equipo Covid, a través da

aplicación EduCovid solicitando os contactos estreitos do caso que se produciran no ámbito

educativo.

Neste momento, se previamente non se fixo, o Equipo Covid deberá pórse en contacto coa CSC a través

do número de teléfono dispoñible en EduCovid, na Axuda da aplicación, así como tamén nos apartados

Equipo e Centro médico.

Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCovid, para o que identificará ao caso

coa correspondente  IdOrixe.  Se a CSC atopa dificultades para localizar ao caso no centro concreto,

facilitaralle a IdOrixe ao Equipo Covid e pediralle que realice a súa carga en EduCovid. En ningún caso se

notificarán contactos estreitos por medios diferentes a EduCovid.



O persoal da CSC axudará ao Equipo Covid a identificar e elaborar a listaxe de contactos estreitos do

caso. Estes contactos estreitos poderán seleccionarse da “Rede de contactos” proposta por EduCovid, na

que se inclúen compañeiros de clase, de comedor, de transporte, profesorado e outros (coma os recreos,

etc...). Para esta determinación terase en conta o previsto no Anexo II do protocolo da Consellería.

Existe a posibilidade de que algún contacto estreito do caso non se atope dentro desta rede de contactos,

polo que o Equipo Covid deberao incorporar de forma manual. Unha vez definida a listaxe de contactos

estreitos, e tras ser acordada co persoal asignado da CSC, o Equipo Covid enviará a listaxe de contactos

estreitos á CSC a través da aplicación EduCovid.  No caso de que, conxuntamente coa CSC, non se

identifiquen  contactos  estreitos  no  centro,  premerase  igualmente  o  botón  “Notificar  a  Sanidade”  sen

seleccionar a ningunha persoa. Deste xeito, o estado do expediente pasará de “Petición de contactos” a

“Contactos comunicados”, coa correspondente traza temporal.

No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á CSC que no centro existe

unha persoa cun diagnostico confirmado de Covid-  19,  a CSC pode verificar  esta información.  Pode

ocorrer que á CSC aínda non dispoña da información necesaria para facelo, polo que nesta circunstancia

procederase do xeito seguinte:

1. Unha vez recibida a notificación, á CSC axudará a buscar indicios que verifiquen que se trata dun caso

confirmado de Covid. Se hai información abondo, ou non é posible desbotar a información como resultado

dun erro, o Equipo Covid cargará o caso en EduCovid co IdOrixe 0000. Isto indicará que o caso aínda non

está verificado.

2.  Despois,  procédese  a  identificar  aos  posibles  contactos  estreitos  coma  en  calquera  outro  caso

confirmado e gárdanse, pero non se notifican. Deste xeito, á CSC non lle chegará a listaxe de contactos

estreitos  e  será  a  persoa directora  do  centro  quen adiante  esta  información  aos  posibles  contactos

estreitos (a eles e só a eles). A dirección informará ás persoas afectadas que, conxuntamente coa CSC,

determinouse que moi probablemente son contactos estreitos dun caso confirmado de Covid-19. Para

facilitar  esta  información  recomendase  usar  o  modelo  de  comunicación  curta  específico  que  está

dispoñible na Axuda de EduCOVID.

3. Entre tanto, o resultado positivo chegará á CSC e haberá unha IdOrixe válida. Nese momento, a CSC

chamará ao centro e facilitaralle esta IdOrixe, para que o Equipo Covid modifique o Id 0000 polo IdOrixe

real.  Unha  vez  feito  isto,  o  centro  educativo  notificará  a  listaxe  de  contactos  estreitos  a  través  da

aplicación e procederase de forma habitual, onde a CSC chamará aos contactos estreitos para enquisalos

e iniciar o seguimento.

O punto 9 do anexo 11.23., sobre “Actuacións para o período de actividade lectiva non presencial”,

queda redactado como sigue:

O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado preferentemente a través

da  aula  virtual  de  cada  grupo.  O  profesorado  realizará  o  seguimento  do  alumnado  impartindo  os

coñecementos  da  materia  de  xeito  virtual  a  través  dos  contidos  dispoñibles  ben  achegados  polo

profesorado o ben os que poña a disposición a Consellería.  Igualmente o/a profesor/a poderá poñer

tarefas ao alumnado que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua da mesma.

O  equipo  Covid  do  centro  identificará  ao  alumnado  que  teña  dificultades  de  conexión  o  falla  de



equipamento  para  que  a  consellería  adopte  as  medidas  oportunas  que  minimicen  as  eventuais

dificultades da educación realizada por medios telemáticos.

Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería poderá adoptar as

medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación do alumnado cando coincidan co

tempo de suspensión.

Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas as seguintes

medidas:

Actuación

1 Comprobar  que  todo  o  profesorado  está  preparado  para  exercer  a  docencia  de  forma

telemática.

2 Comprobar que todo o alumnado ten os medios para participar no ensino non presencial. 

3 Asegurarse de que as sesións non presenciais se desenvolven con normalidade, detectando as

incidencias e realizando actuacións para resolvelas. O profesorado comunicaralle ao titor/a, ao

final  de  cada  xornada lectiva, o  nome dos alumnos ausentes  para  que este contacte  coa

familia, no caso de descoñecer o motivo da ausencia.

4 Ao final de cada semana, o profesorado titor elaborará un informe que remitirá a xefatura de

estudos indicando as faltas de asistencia do alumnado e a resposta dada pola familia.

5 Na  medida  do  posible,  o  profesorado  manterá  o  mesmo  horario  lectivo  que  na  docencia

presencial.

6 O equipo directivo establecerá un horario  para garantir  a coordinación entre a xefatura do

departamento de orientación e os titores e titoras, as especialistas en pedagoxía terapéutica, o

resto do departamento de orientación e xefatura de estudos.

7 Establecerase  unha  comunicación  continua  entre  xefatura  de  estudos,  departamento  de

orientación  e  profesorado  titor  para  intercambiar  a  información  máis  relevante  (sexa

comunicada polas familias, profesorado ou alumnado) necesaria para a toma de decisións ou

para trazar liñas de actuación. 

8 Todo o profesorado empregará ferramentas abaladas pola Consellería de Cultura, Educación e

Universidade da Xunta de Galicia. 

9 O alumnado debe recibir na medida do posible, as medidas de atención á diversidade que

se estaban a poñer en práctica antes de que se suspendera a actividade lectiva presencial.

O profesorado  de  materia  e  o  de  reforzo  seguirá  facilitando material  adaptado para  o

alumnado con ACS ou reforzo.

O  profesorado que imparte reforzo coordinarase co profesorado de materia para a entrega de

material ao alumnado con esta medida, dita coordinación adaptarase sempre en beneficio do

alumnado e á operatividade do profesorado.



10 O profesorado titor solicitará cada 15 días información ao profesorado sobre o alumnado do seu

grupo.

O profesorado titor de pendentes solicitará cada 15 días información sobre o rendemento deste

alumnado e encargarase de recopilar e promocionar na web os cambios producidos nas datas

dos exames e outros aspectos avaliativos (cambios nos procedementos, ferramentas e criterios

de cualificación).

11 As reunións dos órganos colexiados de goberno e coordinación docente realizaranse de xeito

telemático empregando as aplicacións proporcionadas pola Consellería de Cultura, Educación e

Universidade da Xunta de Galicia. 

Suprímese o punto 13 do anexo 11.23.

• No anexo  11.24.,  sobre  “Protocolo  para  o  funcionamento  da  Unidade  de  Educación

Especial” realízanse varias modificacións e aclaracións.

O punto 3 das actuacións en relación coa prevención, hixiene e protección queda como segue: “O

alumno  será  trasladado  ida  e  volta  ao  centro  diariamente  no  transporte  escolar  adaptado,  agás  os

mércores, que será recollido pola familia”. 

O  punto  4 das  actuacións  en  relación  coa  prevención,  hixiene  e  protección  inclúese  o  seguinte:

“intentarase cumprir coa distancia de seguridade en todo momento”.

Engádese o punto 9 nas actuacións en relación coa prevención, hixiene e protección, que di o seguinte:

“o alumnado con necesidades especiais terá prioridade nas entradas e saídas do centro educativo. Cando

sexa necesario, o alumno será acompañado por persoal do centro educativo”.

Engádese o punto 10 nas actuacións en relación coa prevención, hixiene e protección, redactado como

segue: “prestarase especial atención á hixienización dos agarres das cadeiras de todas que poden ser

manipulados por diferentes persoas do centro”.

Engádese o punto 11 nas actuacións en relación coa prevención, hixiene e protección, redactado como

segue:  “Ante  unha  persoa  que  desenvolva  síntomas  compatibles  coa  Covid-19  no  centro  educativo

seguirase o protocolo de actuación do centro previamente elaborado, e de forma excepcional, no caso

específico  do  alumno  que  ten  exención  para  o  uso  da  máscara  por  xustificación  médica,  a  persoa

acompañante  usará  máscara  FFP2  sen  válvula  (KN95),  ademais  dunha  pantalla  facial  e  unha  bata

desbotable. Na eventualidade de que non houbese dispoñibilidade de máscaras KN95 poderá utilizarse

unha máscara cirúrxica, xunto coa obrigatoriedade da utilización da pantalla”.

Engádese o  punto 5 no apartado referente  ás  comunicacións familia-centro e outras,  que queda

redactado como segue: “A principio de curso elabórase para o alumno da Unidade de Educación Especial

o documento de adaptación específico de medidas de seguridade no termos que recolle o punto 2.8 do

anexo IX Anexo de atención á diversidade no contexto da Covid-19 do Protocolo da Consellería”.
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