
PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 
PARA O CURSO 2020-21 NO IES LUCUS 
AUGUSTI

 Datos do centro

Código Denominación do centro
27006531 IES LUCUS AUGUSTI

Enderezo C.P.
Avenida Rodríguez 
Mourelo s/n

27002

Localidade Concello Provincia
Lugo Lugo Lugo
Teléfono Correo electrónico
982828020 ies.lucus.augusti@du.xunta.gal
Paxina web
www.edu.xunta.es/centros/ieslucusaugusti/

Medidas de prevención básica

1. Membros do Equipo Covid
Teléfono móbil 
de contacto (ou 
teléfono do 
centro con 
compromiso de
desvío a un 
teléfono móbil)

604089992

Membro 1 Mª Carmen 
Correa Folgar

Cargo Coordinadora 
COVID 
(vicedirectora)

Membro 2 Xoán Carlos 
Rodríguez García

Membro (xefe de estudos nocturno)

Membro 3 María José Macía
Baldonedo

Membro (profesor de matemáticas)

Suplentes Cargo
Membro 1 María Dolores 

Castro Duarte
Membro (xefa de estudos diúrno)

Membro 2 Bernardo Membro (secretario)



Sánchez Ouro
Membro 3 Carlos Cazón 

Rivas
Membro (director)

Tarefas asignadas ao coordinador 
COVID

 Coordinación do equipo 
Covid.

 Interlocución coa 
administración.

 Comunicación dende o centro
educativo cos diferentes 
órganos
da Consellería de educación, 
e,
de ser o caso da Consellería 
de
Sanidade ou do Sergas.

 Comunicación co persoal do
centro e coas familias e
alumnado.

 Cambios no protocolo se 
foran
precisos e difusión dos 
mesmos.

Tarefas asignadas do resto do 
equipo COVID

 Comunicación dende o centro
educativo cos diferentes 
órganos
da Consellería de educación, 
e,
de ser o caso da Consellería 
de
Sanidade ou do Sergas.

 Comunicación co persoal do
centro e coas familias e 
alumnado de educación
secundaria.

 Velar polo cumprimento das
normas: entradas, saídas,
recreos...

 Substituír ao coordinador ou 
a
calquera outro membro do 
equipo
COVID nas súas funcións se 
fora



preciso.
 Rexistro de ausencias de 

persoal
e alumnado.

Tarefas asignadas aos substitutos
 Compra, distribución e 

inventario
dos distintos produtos e 
materiais e prevención

 Comunicación dende o centro
educativo cos diferentes 
órganos
da Consellería de educación, 
e,
de ser o caso da Consellería 
de
Sanidade ou do Sergas.

 Comunicación co persoal do
centro e coas familias e
alumnado.

 Velar polo cumprimento das
normas: entradas, saídas,
recreos...

 Substituír ao coordinador ou 
a
calquera outro membro do 
equipo
COVID nas súas funcións

2
.

Centro de saúde de referencia

Centro Centro de saúde de 
Fingoi

Teléfono

Contacto  Mª José López Silva 982 244144
Contacto: Patricia Mosquera 
Castro

982 244711

3
.

Aula de Illamento



Aula de illamento: Sala de Xuntas no segundo andar ao carón de 
orientación:
Espazo ventilado e amplo.
Elementos de protección: termómetro, solución hidroalcohólica, guantes,
máscaras, caixa de panos desbotables.

4
.

Número de alumnos e alumnos por niveis e aulas

Etapa Curso Nº de alumnos
Educación 
Secundaria 
Obligatoria

1ºESO 111

2ºESO 114
3ºESO 97
4ºESO 127

Bacharelato 1ºBAC 138
2ºBAC 125
2ºBAC (adulto) 3

Ciclos 1ºCiclo Medio 12
2ºCiclo Medio 10
1ºCiclo Superior 21
2ºCiclo A superior 19
2ºCiclo B superior 12

TOTAL

5
.

Cadro de persoal do centro

Persoal docente:              90
Persoal non docente:       10

6
.

Determinación de grupos estables

Haberá dúas quendas de traballo: un de mañá: todo o grupo da ESO (24)
e un de tarde: todo Bacharelato (14). 
Deste xeito pódese manter a distancia de 1,5 m entre centro de cadeira a 
centro de cadeira. 



7
.

Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de 
sintomatoloxía compatible, as ausencias de persoal non docente e 
profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID para 
comunicar incidencia e ausencias)

A canle de comunicación para que as familias ou o persoal non docente 
poidan comunicar os casos de sintomatoloxía ao equipo Covid  será vía 
telefónica: 604 08 99 92 ou por mensaxería instantánea (WhatsApp) ao 
mesmo número. 

8
.

Rexistro de ausencias

As ausencias de enfermidades ou asuntos particulares tanto de persoal 
non docente como de profesorado rexistraranse no Xade e no libro de 
gardas respectivamente.
No caso do alumnado, será o profesor o que o fará constar no Xade.
Con respecto ás ausencias tanto de profesorado, como de persoal non 
docente ou do alumnado por sintomatoloxía COVID, haberá na sala de 
illamento un libro de rexistro no que un membro do equipo Covid 
reflectirá dita ausencia cos datos a maiores que se precisen.
Estas ausencias terán a consideración de faltas xustificadas.

9. Comunicación de incidencias.
No caso dunha sospeita: 
(Chamar aos pais e estes ao centro de saúde que lles corresponda)
Alumnado ou persoal con síntomas moi graves: 061
Cubrir a información prevista do eventual afectado na aplicación 
informática 

No caso dunha confirmación: 
En horario laboral:
Equipo Covid – Escola no centro de saúde de referencia

Xefatura Territorial de Sanidade: 982 292127
A partir das 15.00h: 
SAEG (Servicio de Alerta epidemiolóxica de Galicia) 649 829 090

 Medidas xerais de protección individual

1. Croques da situación dos pupitres nas aulas
En cada aula a posición das cadeiras está marcada por un punto azul. 
Dende un de eses puntos a calquera outro respectouse en todo momento 
a distancia de seguridade de 1,5m.



Nos grupos de 1º e 2º da ESO os alumnos teñen á súa disposición 
taquillas individuais, onde poder deixar determinado material.

Axuntase croque das aulas (Anexo III)

2. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos

O feito de ter xornada lectiva para a ESO pola mañá e para Bacharelato 
pola tarde facilita que o alumnado teña que desprazarse o menos posible 
polo centro escolar e a ratio puidera baixar. 
Na ESO procurouse que o alumnado poida permanecer na aula asignada 
durante toda a xornada lectiva. Será no caso de algunha optativa na que 
cambiarán de aula. Pero non cambian de planta.

…………………………………………………………………………

3.  Medidas para espazos PT; AL; departamento de Orientación.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:
Este espazo será empregado para o traballo persoal do xefe do 
departamento de orientación. As entrevistas con familiares realizaranse 
por medios telemáticas e só de xeito presencial cando sexa 
absolutamente necesario (sempre con cita previa) e coas medidas de 
seguridade, prevención e hixiene correspondentes (desinfección, 
ventilación, etc.)
Para o traballo individual co alumnado utilizarase a mesa de reunións, que
se limpará e desinfectará en cada uso, así como se procederá á 
ventilación do local. No Departamento de orientación poderá haber como 
máximo tres persoas.

4. Titorías coas familias

A comunicación coas familias farase fundamentalmente e preferiblemente
pola aplicación Abalar. Soamente nos casos nas que as familias non teñan
Abalar, farase vía correo electrónico ou vía telefónica.  Presencialmente 
soo serán convocados ao centro (con cita previa) nos casos urxentes e 
coas medidas de seguridade, prevención e hixiene correspondentes. 

Para a recollida de información aos titores, o profesorado responderá en 
1º/2º ESO por E- Dixgal e a partir de 3ºESo facilitaráselles aos titores un 



formulario no que o profesorado pode cubrir o que consideren necesario.

5. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro
Empregaranse os medios telemáticas habituais (Abalar móbil, E- Dixgal, 
teléfono, correo electrónico e páxina web) para a comunicación entre o 
centro, o profesorado, as familias do alumnado e calquera outra persoa 
que teña relación co centro. Os datos que se facilitan para calquera 
comunicación son os seguintes:
Correo electrónico: ies.lucus.augusti@edu.xunta.gal
Teléfonos: 982828020(conserxería)

6. Uso da máscara
Durante todo o horario escolar e laboral. Non se permite á entrada ao 
centro sen máscara. O alumnado deberá traer unha máscara de reposto 
nun estoxo.
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.
O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigatorio aínda que non se
prohibe para as persoas que voluntariamente as usen ou no caso 
daquelas persoas que non poden usar a máscara.
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 mascara nos tempos e lugares 
que sexan obrigatorios e o incumprimento das instrucións do profesorado 
en aplicación
do presente protocolo. Polo que se respecta ao profesorado e persoal non 
docente estarase ao previsto na súa normativa.
No transporte escolar todo o alumnado deberá usar máscara e empregar 
sempre o mesmo sitio.

7. Información e distribución do Plan entre a comunidade 
educativa

Toda a comunidade educativa terá acceso aos contidos publicados na 
páxina web do centro no espazo reservado á información Covid. Ese 
espazo divídese en:
- documentación xeral (Plan, Protocolo da Xunta, planos do centro…); 



- información: familias, alumnado, profesorado (profesorado en xeral e 
titores), persoal non docente; 
- teléfonos de interese (Equipo Covid e centro escolar);
- formación (vídeos de formación); - outros recursos.
Avisarase ás familias tamén por abalar móbil da súa existencia.

Durante os primeiros 3 días de presentación, os membros de equipo Covid
comentaranlle ao alumnado parte de ese Plan de forma presencial. Do 
mesmo xeito comunicaranlle a necesidade de visitar a páxina web do 
centro con frecuencia e axudarlle, se é preciso,  as familias a mostrarlle 
onde encontrar ese espazo.

Medidas de limpeza

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

O persoal de limpeza do noso centro está formado por catro limpadoras e 
estamos á espera de que se nos concedan dúas limpadoras mais para 
poder atender ás necesidades de limpeza e desinfección durante a 
xornada de mañá e de tarde.  As súas funcións co Plan de adaptación 
veranse aumentadas e consistirán a maiores do que viñan realizando nas 
seguintes:  
Limpeza dos aseos polo menos dúas veces ao día en cada xornada lectiva 
deixándoa rexistrada no sitio correspondente 
Limpeza polo menos dúas veces das zonas comúns e das superficies de 
contacto máis frecuentes: pomos das portas, mesas, mobles ,pasamáns, 
teléfonos ,perchas, billas, elementos de cisternas
Limpeza das mamparas ou vidros de protección en conserxaría e 
administración
Recheo de xaboeiras ou material de desinfección cando sexa preciso
Desbotar de xeito seguro os materiais empregados e os equipos de 
protección usados logo de cada limpeza. Todo o material de hixiene  
persoal  depositarase na fracción resto,
Vixiar a limpeza de papeleiras (con bolsa interior e protexidos con tapa no
caso dos baños e sala de illamento)
A sala de illamento debe limparse logo de seu uso cun sospeitoso de 
infección pola COVID.



2. Distribución horaria do persoal de limpeza
Na distribución horaria do persoal de limpeza buscouse facer coincidir a 
todas as traballadoras  no periodo entre as 14:15 e as 15:30 para que fose
posible limpar os 50  espazos nos que se imparte docencia. Nos seguintes 
cadros, detállase o horario provisional con catro traballadoras e o horario 
no momento no que se incorporen as dúas persoas pendentes de 
nomeamento.  
 

           

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

-Uniformes para cada unha das limpadoras.
-Máscaras e luvas.
-Material de desinfección con actividade virucida autorizados e rexistrados
polo Ministerio de Sanidade, respectando as indicacións da etiquetaxe.
-As papeleiras con bolsa, nos baños tamén con tapa accionada por pedal, 
a cal se retirará e será depositada noutra máis grande de lixo.
-Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de 
protección usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose 
posteriormente ao lavado de mans.

4. Cadro de control de limpeza dos aseos



En cada aseo existirá un cadro de control diaria de limpeza dos aseos.

                             

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

Axúntase anexo IV

6. Determinación dos espazos para a xestión de residuos
Terase especial coidado na sala de illamento: dobre bolsa para eliminar os
residuos do alumnado sospeitoso ou con síntomas.
Nos demais espazos ou aulas o lixo depositado nas papeleiras de pedal 
procedente da desinfección, depositarase na fracción resto.
Será cometido do persoal de limpeza

Material de protección

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

O secretaría do centro, será a encargada de rexistrar e inventariar o 
material, arbitrando un mecanismo de distribución que acreditará a súa 
entrega e consumo para a actividade propia do centro.

O secretario mediante unha táboa Excel levará conta dos gastos 
ocasionados pola COVID – 19. Nesta lista aparecerán as compras que se 
tiveron que realizar:

1. As compras iniciais (máscaras cirúrxicas, máscaras lavables, 
mamparas, impresión de cartelería, papeleira de pedal nos 
aseos, a equipación do material da sala de illamento etc., 
dispensadores de xel, solución hidroalcólica, papel ou panos 



desbotables);
2. As compras periódicas (pulverizadores, solucións 

hidroalcohólicas, panos  desbotables, etc.)
Nas aulas haberá unha folla para controlar o gasto de materias 
hixiénicos.

2. Determinación do sistema de compras do material de 
protección

Reunión do equipo Covid co secretario do centro e o equipo directivo en 
base ás necesidades que xurdan no centro.
Os custos de adquisición deste material quedará individualizado na 
contabilidade respecto das restantes subministracións do centro.





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
Será o secretario do centro, quen recibirá o material encargado. 
Posteriormente será  o persoal de limpeza o que fará a súa reposición alí 
onde sexa necesario (diariamente ou según se precise).
Diariamente:
-  reposición de disolución de lixivia e auga en proporción 1: 50 para a 
desinfección
- reposición de solución hidroalcohólica e panos ou papel desbotable para 
as mans nos aseos que o precisen
Según necesidade e consumo:

- reposición de solucións hidroalcohólica nas aulas
- entrega de máscaras ao alumnado que non a trae dende casa 

(recordándolle que se considera falta leve non traela)
- na sala de illamento (máscaras, solución hidroalcohólica, luvas, 

etc.)

Xestión de abrochos

1. Medidas

Na casa: 
Antes de asistir ao centro o alumnado, profesorado e persoal do centro 
debe facer a enquisa de autoavaliación clínica. De presentar algún 
síntoma, non asistirá ao instituto e debe poñerse en contacto co seu 
centro de saúde e co Equipo  - Covid do centro. A través dos teléfonos 
indicados anteriormente.

No caso dunha sospeita no centro: 
1. O alumnado que se atope mal, informará ao profesor nese 

momento para que poida avisar a  algún membro do equipo –
Covid ou no seu defecto ao equipo directivo.

2. O equipo – covid aislará o alumnado na sala de illamento, 
onde se lle proporcionará unha nova máscara, se lle 
desinfectarán as mans e se lle tomará a temperatura. 
No caso dun profesor ou persoal non docente, unha vez 
notificado, abandonará o centro.

3. Un membro do equipo – Covid chamará ao teléfono de 
contacto do alumno/a para  que veña a recollelo na maior 
brevidade posible. Alumnado ou persoal con síntomas moi 
graves: 061

4. A familia será a encargada de solicitar cita co seu médico. 
No caso do profesorado ou o persoal non docente, este ao 



abandonar o centro, porase en contacto co seu médico.
5. O equipo Covid cubrirá a información prevista do eventual 

afectado na aplicación informática .
6. No caso de confirmarse un positivo tanto no alumnado coma 

no profesorado ou persoal non docente, deberán 
comunicarllo ao equipo  - Covid.

7. O equipo Covid  incluirá na aplicación informática a 
información prevista do afectado/a e informará: 

En horario laboral
Equipo Covid – Escola no centro de saúde de referencia
Xefatura Territorial de Sanidade: 982 292127
A partir das 15.00h
SAEG (Servicio de Alerta epidemiolóxica de Galicia) 649 829 090

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

Será  a  persoa   coordinadora  do  equipo  COVID a que  realizará  as
comunicacións  das  incidencias  á  autoridade  sanitaria  e  educativa.  Na
súa  ausencia,  a  comunicación  realizarase  polo  membro   do  equipo  Covid
no  que  delegue  e  en  caso  de  non  poder  ningunha  das  tres  persoas,
actuará  como   substituto a xefa de estudos, o secretario ou o director  do
centro (nesa orde).

Xestión  das  peticións  de  supostos  de  vulnerabilidade  

1. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de 
comunicación coa xefatura territorial e de solicitude, de ser o caso, de
persoal substituto

Tal e como recolle o Protocolo de adaptación á situación Covid, o persoal 
vulnerable dirixirá a solicitude para a determinación de persoal 
especialmente sensible (Anexo III do protocolo) ao director do centro para 
que o xestione según o procedemento de actuación para os Servizos de 
Prevención de Riscos Laborais. O director do centro cubrirá o modelo de 
certificación de condicións de seguridade no centro educativo para a súa 



remisión á inspección médica da Xefatura Territorial de Lugo.

Medidas  de  carácter  organizativo  

1. Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con 
horarios de ser o caso. Regulación da entrada de acompañantes do 
alumnado 

Con dúas quendas, de mañá para a ESO e pola tarde para Bacharelato, as 
entradas e as saídas son as seguintes: 
Pola entrada principal: 
3º e 4º ESO pola mañá e 1º BAC pola tarde: suben ao segundo andar 
polas escaleiras centrais. Ao rematar baixan no sentido das frechas polas 
escaleiras mais próximas á porta principal e volven a saír por esa mesma.
Pola porta pequena: 
1º e 2ºESO pola mañá e 2º BAC pola tarde: quedan no primeiro andar. 
Entran e saen pola mesma porta seguindo as frechas
Axúntanse planos do edificio con sinalización das dirección na que se 
debe transitar.
A quenda da mañá comeza ás 8.45h  ata ás 14.15h.
A quenda da tarde comeza ás 15.30h ata ás 21.50h.
Hai un alumno con discapacidade motórica, que entrará e sairá pola porta
principal, para facilitarlle o acceso ao centro (rampa na entrada, rampa no
hall do instituto).

2. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo 
(determinación das portas de entradas e saídas, as circulacións no centro 
educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro 
dispoña de planos poderanse grafitar sobre unha copia dos mesmos os 
sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar 
acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao
protocolo—)

Axúntanse planos do edificio con sinalización das dirección na que se debe 
transitar.

Habilítanse  distintas  entradas  e  saídas  para  os  distintos  niveis
educativos. Con dúas quendas, de mañá para a ESO e pola tarde para 
Bacharelato, as entradas e as saídas son as seguintes: 

Pola entrada principal: 
3º e 4º ESO pola mañá e 2º BAC pola tarde: suben ao segundo andar polas 
escaleiras centrais. Ao rematar baixan no sentido das frechas polas escaleiras 
mais próximas á porta principal e volven a saír por esa mesma.
Pola porta pequena: 
1º e 2ºESO pola mañá e 1º BAC pola tarde: quedan no primeiro andar. Entran 
e saen pola mesma porta seguindo as frechas.



As  entradas   e os  corredores   sinalízanse  con  frechas  de  cor  azul
indicando  o  sentido  de  entrada,  e  de  cor verde   indicando  o  sentido   de
saída.  Sempre  se  circula    seguindo  as  frechas. Habilítase  cartelería  nos
paramentos  lembrando  o  deber  de  gardar  as  distancias  de  seguridade
na   circulación  polo  centro.   
O  uso  dos  elevadores  estará  restrinxido  aos  usuarios  que  o  precisen
por  motivos  de  mobilidade  e  será   de  uso  individual  agás  que  o  usuario
precise  axuda  para  o  seu  uso.    

3. Cartelería e sinaléctica 

Colocáronse carteis en todas as aulas, na aula de illamento, na cafetería,
nos aseos, na sala de profesores, en conserxería, na biblioteca.
Sinaláronse nos corredores das dúas plantas as direccións de entrada e
saída con frechas verdes e azuis respectivamente.  

4. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

Á  entrada,  o  alumnado  transportado  dirixirase  a  súa  aula polas entradas 
que lles corresponda, ocupando  o  seu  posto  segundo  se  vaia   producindo
a  chegada  ao  centro.  Nese  momento,  a xefa de estudos ou o secretario do
centro e os profesores  de  garda   velarán  para  que   a  entrada  ao  interior
do  centro  sexa  o  máis  ordenada  posible,  sempre  respectando  as
distancias  de   seguridade  e  os  protocolos  establecidos.  Á  saída,  este
mesmo  alumnado  sairá  directamente  cara  ao  seu  bus  sen  parar  no
recinto  educativo.

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

Todo  o  profesorado  do  centro,  no  seu  marco  horario,  terá  como  función
prioritaria  a  vixilancia  e   cumprimento  do  protocolo  sanitario  establecido,
debendo  colaborar  nos  seus  
desprazamentos  polo   centro  na  vixilancia  e  cumprimento  deste  plan.  
En cada hora lectiva haberá profesorado de garda para poder suplir ás 
ausencias do profesorado, tanto da mañá coma da tarde:
Mañá:
1ºh: 3 profesores
2ºh: entre 2 e 4 profesores, dependendo do día
3ºh: entre 2 e 4 profesores, dependendo do día
RECREO: 4 ou 5 profesores
4ºh: entre 3 e 4 profesores, dependendo do día
5ºh: 3 profesores
6ºh: 2 profesores
MEDIODÍA: 2 profesores



Tarde:
1ºh: 2 profesores
2ºh: entre 2 e 4 profesores, dependendo do día
3ºh: entre 2 e 3 profesores, dependendo do día
RECREO: 1 profesor
4ºh: entre 3 e 4 profesores, dependendo do día
5ºh: entre 2 e 3 profesores, dependendo do día
6ºh: entre 2 e 3 profesores, dependendo do día
7ºh: entre 1 e 2 profesores, dependendo do día

Medidas  en  relación  coas  familias  e  ANPA  

1. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (previsións en 
relación co programa de madrugadores ou de actividades previas ao inicio da 
xornada, as medidas e determinacións que figuren no plan deberán ser 
coordinadas coa ANPA ou o concello que preste ou organice o servizo e 
incorporaranse ao presente plan)

Non hai plan madrugador no centro ou actividades previas ao comezo da 
xornada.

2. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao 
servizo de comedor (previsións para a realización de actividades extraescolares
fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor, deberán ser 
coordinadas co organizador do servizo)

Non haberá actividades extraescolares fora da xornada lectiva ou posteriores 
ao servizo de comedor.

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

Tal e como se manifesta no protocolo da COVID, as xuntanzas faranse 
preferentemente de xeito telemática. De ser necesario ter unha xuntanza 
presencial, tomaranse ás medidas de seguridade, prevención e hixiene 
pertinentes. Uso do salón de actos.

4. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias



Esencialmente vía abalar (e-mails), en caso excepcionais por telefono ou 
vídeo chamadas. Cando e estritamente necesario ter unha so se fará con cita 
previa e coas medidas de hixiene e seguridade pertinentes: máscara, solución
hidroalcohólica, distancia mínima nun espazo ventilado.
As  ausencias  do  alumnado  afectado  pola  COVID - 19  considerarase
sempre  como  xustificadas  e  será   suficiente  a  comunicación  ao  centro
por  parte  dos  representantes  legais  do  alumnado.  Os  pais  ou  titores
legais  deberán  comunicar  a  coordinadora  COVID  do  centro  directamente
ou  a  través   das  titoras  dos  seus  fillos  todas  as  incidencias  relacionadas
coa  enfermidade  por  COVID-19:  persoas   infectadas  ou  sospeitosas  de
estalo,  probas  realizadas,  resultados  das  probas,  etc.

5. Normas para a realización de eventos

Neste presente curso académico non se realizarán ningún tipo de eventos. No 
caso de ter que realizalos, intentaranse facer nun espazo ao aire libre con 
aforo limitado. Sempre supeditados ás circunstancias sanitarias do momento.

Medidas  para  o  alumnado  transportado  

1. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no
centro educativo, establecemento dun espazo de espera para o alumnado
transportado, de ser o caso, criterios de priorización para o uso do 
transporte.

Medidas  de  uso  do  comedor  

1. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado 
(establecemento de quendas para o uso de comedor, determinación dos 
lugares ocupados polos comensais, priorización do alumnado sobre o 
resto do persoal do centro)

Neste centro o servizo de comedor soamente se ofrecerá os luns ao mediodía.
A cafetería é o espazo elixido para o uso do comedor. As mesas estarán 
separadas por mamparas ou os alumnos sentados de xeito oblicuo. Os 
usuarios do comedor terán un sitio fixo para todo o curso. Hai 49 usuarios do 
servizo de comedor no presente curso escolar, priorizando tal e como 
establecen as bases........

Faranse dúas quendas: 
14.15h – 14.55h: 1º/2ºESO
14.55h – 15.05h: desinfección



15.05h – 15.45h: 3º/4ªESO
O alumnado que espera para entrar a comer o cando remate, sairá ao patio 
ata que soe o timbre de entrada ás horas da tarde.
Haberá nas dúas quendas dous profesores de garda.

2. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en 
consideración que debe ser o mesmo durante as diferentes quendas) (non incluír 
datos de carácter persoal)

Colaborarán dous profesores de garda: o director e a vicedirectora. Nas dúas 
quendas. Cando un dos dous non poden acudir, será un membro do resto do 
equipo directivo quen o substitúe.

3. Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da 
mesma) (non incluír datos de carácter persoal)

Será a empresa Airas catering quen se ocupe da comida os luns ao 
mediodía. 

Medidas específicas para o uso doutros espazos

1. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as 
previsións que sexan precisas noutros espazos do centro tales como 
aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios...— 
ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera outro espazo de uso 
educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza

1º e 2ºESO e 2º BAC estarán situados no primeiro andar, onde terán un 
auña de referencia.
3º e 4ºESO e 1ºBAC estarán situados no segundo andar.
Nas aulas de referencia cada alumno ou alumna terá asignado o seu 
pupitre e cadeira. Xeralmente farase por orde alfabética de lista. Durante 
os primeiros 15 días os titores farán un croque da súa aula, onde 



especificará sitio fixo do alumno (que non poderá variar ao longo do curso),
nome, teléfonos de contacto de emerxencia e correo electrónico. 
 A situación da cadeira de cada pupitre estará sinalizada cun punto azul no 
chan para asegurar o mantemento das distancias interpersoais.
O material do alumnado é  de uso estritamente individual. O seu posto de 
traballo deberá desinfectarse en cada cambio de clase (sempre o alumnado
que entra na clase) e a última hora. As chaquetas deberanse poñer nas 
taquillas (1º e2ºESO) ou colgar da cadeira. 
A mesa do profesorado, ordenador, rato, mando do canón, e outros 
elementos de uso común deberán ser desinfectados por cada usuario para 
o seu uso. Pódese traer material propio. Na aula haberá produto 
desinfectante e panos desbotables.

A seguridade hixiénica – sanitaria nas aulas especiais serán as mesmas que
nas aulas de referencia: limpeza de cadeira e mesa despois de cada uso. 
Do mesmo xeito cando se use o salón de actos, especificamente para 
xuntanzas do profesorado ou/e pais e nais (as xuntanzas serán 
preferentemente telemáticas) ou cando se utilice como aula de desdobre. 
Polo tanto, 
nas aulas de idiomas – desdobres procurarase que o alumnado se teña que 
mover o mínimo posible. No caso de ter que facelo, o alumnado 
desinfectará o seu posto de traballo se entra nunha aula nova e o 
profesorado fará o mesmo no seu. Tamén aquí o profesorado elaborará un 
croque, mostrando onde se situarán os alumnos ao longo de todo o curso.

…………………………………………

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

Na materia de educación física fomentarase que o alumnado teña clases ao
aire libre cando as condicións meteorolóxicas o permitan. O alumnado 
traerá dentro do posible o seu material para o seu uso individual. No caso 
de empregar material que teñan que compartir, desinfectarase despois do 
seu uso.……………………

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

Cando o alumnado teña que cambiar de aula, o profesor permitiralles que 
rematen as clases cinco minutos antes para poder facer unha saída 
escalonada mantendo as medidas de seguridade. O alumnado que entra na
aula deberá desinfectar as mans e será este alumnado o que desinfecte 
tamén a cadeira e a mesa na que se vai a sentar, que será sempre a 
mesma. 



A última hora, tanto na xornada de mañá como da tarde, todo o alumnado 
e o profesorado deixarán limpos os seus postos de traballo. Os alumnos 
non poden deixar ningún material nas súas mesas ao remate da xornada 
lectiva.
Para facilitar esta tarefa, soará un timbre cinco minutos antes de finalizar a 
xornada para facilitar a tarefa de desinfección do posto de traballo.

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

Haberá un aforo limitado na biblioteca, establecendo quendas de entrada. 
O seu uso será reducido.
O préstamo de libros farase telemáticamente

5
.

Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas 
educativas con carácter exclusivo en atención á realidade do centro)

O alumnado con necesidades especiais terá un aseo previamente asignado.

O restante alumnado poderá acceder ao baño no recreo, no que se habilitará 
un aseo no andar 0. Haberá un profesor de garda para velar pola orden e 
asegurar que se cumpra co aforo (non mais dun tercio). Despois de usalo, 
deben hixienizar ás mans.

Medidas especiais para os recreos

1. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os 
espazos, de ser o caso incluso as divisións dos mesmos, e do uso e orde no 
recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de espazos a 
grupos ou niveis coas previsións propias para os grupos estables de 
convivencia)

Dadas as características especiais do centro, os espazos reservados para o 
recreo son moi limitados: dispoñemos so do patio interior para albergar 
toda a ESO. O que presenta unha gran dificultade cando as condicións 
meteorolóxicas non son favorables. Por este motivo reforzáronse as gardas 
de recreo e o alumnado distribúese deste xeito:

Gardas de recreo:

Casuística 1:Condicións meteorolóxicas favorables
- Os alumnos deben permanecer no recreo no patio do centro.
- O profesorado asignados a vixiar, organizaranse deste xeito:



- 1 profesor de garda no baño do alumnado sito no andar 1, para 
garantir que se cumpran as condicións de aforo do mesmo.

- 2 profesores, como mínimo, no patio
- 1 profesor para organizar a entrada e saída da cafetería e axudar 

no control do patio se é necesario.
- 1 subalterno no hall do instituto para velar pola orde e 

organización no mesmo.
Casuística 2: Condicións meteorolóxicas adversas
- Os alumnos de 1ºESO deben permanecer no recreo no patio do 

centro
- Os alumnos de 2º/3º/4ºESO irá ás gradas das pistas deportivas
- 2 profesores nas pistas
- 1 profesor para organizar a entrada e saída da cafetería e vixiar o

patio se é necesario.
- 1 profesor de garda no baño do alumnado sito no andar 1, para 

garantir que se cumpran as condicións de aforo do mesmo.
- 1 subalterno no hall do instituto para velar pola orde e 

organización no mesmo.

Os profesores de garda poranse de acordo para organizar os espazos a 
vixiar

2. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios 
para a asignación do profesorado de vixilancia, existirá un cadro que 
defina os horarios dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos 
de carácter persoal)

PROFESORADO DE GARDA:
Garda de aula:

- Distribuír os espazos a vixiar: corredores, aseos e aulas con 
profesorado ausente

- Na aula: desinfectar o posto de traballo
- Pasar lista
- Non permitirlle ao alumnado que cambie de sitio (esquema da 

distribución do alumnado na aula tanto nas fixas como nos 
desdobres)

Gardas de recreo:
Casuística 1:Condicións meteorolóxicas favorables

- Os alumnos deben permanecer no recreo no patio do centro.
- O profesorado asignados a vixiar, organizaranse deste xeito:

- 1 profesor de garda no baño do alumnado sito no andar 1, para 
garantir que se cumpran as condicións de aforo do mesmo.

- 2 profesores, como mínimo, no patio
- 1 profesor para organizar a entrada e saída da cafetería e axudar 

no control do patio se é necesario.
- 1 subalterno no hall do instituto para velar pola orde e 

organización no mesmo.



Casuística 2: Condicións meteorolóxicas adversas
- Os alumnos de 1ºESO deben permanecer no recreo no patio do 

centro
- Os alumnos de 2º/3º/4ºESO irá ás gradas das pistas deportivas
- 2 profesores nas pistas
- 1 profesor para organizar a entrada e saída da cafetería e vixiar o 

patio se é necesario.
- 1 profesor de garda no baño do alumnado sito no andar 1, para 

garantir que se cumpran as condicións de aforo do mesmo.
- 1 subalterno na entrada do instituto para velar pola orde e 

organización no mesmo.

Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

1. Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá 
detallarse o uso e hixiene dos elementos e ferramentas que poidan ser 
utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes 
ensinanzas os detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun 
recordatorio continuo dos protocolos de prevención.)

As aulas están maioritariamente de tal xeito organizadas que o profesorado 
procurará dar sempre as clases nas aulas de referencia para evitar o 
discorrer do alumnado por corredores e distintos espazos e evitar na medida 
do posible situacións de risco. Sen embargo,  si hai ocasións nas que deben 
desdobrarse. Eses desdobres faranse sempre seguindo as medidas de 
protección e hixiene.
En moi poucas ocasións farase o uso de ferramentas e outros equipos de 
traballo de uso común. 
Iso requirirá dunha mínima manipulación. Ao final da actividade, haberá que 
hixienizalos para o seu uso posterior por outro grupo.

Nestes espazos os docentes insistirán na necesidade de hixienizar todo o 
material que non sexa de uso exclusivo de cada un.

Medidas especificas para alumnado de NEE

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

Seguindo a normativo establecida no protocolo, estableceranse ás seguintes
medidas:



24.1. Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais 
recoméndase o uso das máscaras dentro e fora da aula cando non se 
cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de non poder facer 
uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección 
individual como pode ser o uso de pantallas e mamparas así como a 
protección colectiva, establecendo grupos de convivencia estable formados 
polo alumnado do mesmo grupo docente e aula. Neste caso limitaranse as 
interaccións dos grupos.
24.2. O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de
pantallas/viseiras no caso de que o alumnado non poida facer uso das 
máscaras e a súa atención requira no respectar a distancia de seguridade.

24.3. No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o 
acompañamento deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no 
momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de entrada
ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras 
esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa 
preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía.

24.4. Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a 
desinfección como medida de prevención de risco.

24.5. O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na 
identificación das necesidades de protección e hixiene que este alumnado 
precisa para a súa atención.

24.6. No caso dunha escolarización combinada, coidarase adoptar as 
mesmas medidas co fin de facilitar a comprensión das mesmas por parte 
deste alumnado

24.7. O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións 
dirixidas a este alumnado que ten escolarizado, aos diferentes sistemas de 
comunicación utilizados co alumnado con necesidades educativas especiais.

2. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas 
que o persoal docente e coidador debe de extremar en relación co alumnado, as
medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada 
circunstancia.)

Todo o persoal do centro poderá ter á súa disposición unha pantalla 
protectora facial e unha mampara na aula en que o precise.

A cuidadora manterá unha distancia interpersoal de1,5 m entre o alumnado 
que atende nos tempos de lecer.

::::::::::::

Previsións específicas para o profesorado.



1. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e 
departamentos estableceranse as medidas que sexan oportunas en función do 
número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de 
máquinas de vending ou cafeteiras.)

As reunións do profesorado será fundamentalmente telemáticas. Na sala de 
profesores existiran varios ordenadores separados por mamparas. O profesor 
que utilice un ordenador debe desinfectar o teclado e o rato antes de utilizalo.
Do mesmo xeito desinfectará a impresora cando a use. En todo momento o 
profesorado debería manter as medidas de seguridade, prevención e hixiene. 

Non se pode compartir cafeteira.

2. Reunión de órganos colexiados do centro

Claustros, CCPs e Consellos Escolares realizaranse prefentemente de xeito 
telemática. 

Medidas de carácter formativo e pedagóxico

1. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do
plan de formación do profesorado e cos programas formativos existentes no 
centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención 
fronte aCOVID-19, no plan existirá unha previsión das actividades que ao longo 
do curso se realizará co alumnado e unha previsión xeral do carácter 
transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2)

Ao longo do curso realizaranse distintos actividades de formación 
encamiñadas á prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2 dirixidas aos 
distintos estamentos: alumnado, profesorado e persoal non docente. Haberá 
unha formación inicial por parte do equipo COVID.
Na páxina web do centro habilitarse un espazo: espazo Covid, onde se 
publicarán todo tipo de información de interese e a formación pertinente.

2. Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a
difusión da información das medidas de prevención e a distribución das 
medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de 
Educación, así mesmo, en colaboración co centro de saúde de referencia, 
incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a prevención e protección; 
establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro.)

Toda a información relativa ao SARS-CoV-2 estará dispoñible na páxina web 
do centro no espazo reservado a tal efecto.



3. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas 
virtuais (o plan determinará o profesorado que, en función dos seus 
coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar a implantación 
das aulas virtuais, a comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal e 
coa UAC; o persoal docente designado colaborará cos compañeiros que teñan 
maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de 
formación que estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos 
contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a—)

Rafael Coro será  o encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais,
a comunicación coas persoas asesoras Abalar ou E - Dixgal , e coa UAC 
contactará a xefa de estudos da mañá ou o xefe estudos da tarde. 
Responsable do mantemento informático será a empresa máis tinta.

4. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de 
curso” (o plan poderá conter aquelas previsións existentes no documento de 
“Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan 
relación coas medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser 
coñecidas polo conxunto da comunidade educativa)

No Ies Lucus Augusti publicarase o plan de continxencia e o plan de acollida 
do alumnado. No primeiro resaltarase a urxencia de formar ao alumnado nas 
ferramentas necesarias para as clases telemáticas e no segundo ademais de 
atender os aspectos emocionais de todo o alumnado prestarase especial 
atención ao alumnado que ven por primeira vez a este centro e ten 
necesidades educativas ou procede doutros países para evitar situacións de 
discriminación e fomentar os valores desexables nunha sociedade xusta, 
igualitaria e humana.
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ANEXO III
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ANEXO IV

Ventilación de espazos

Mañá Tarde

9,35 h   16,20 h  

10,25 h   17,10 h  

Recreo   recreo  

12,35 h   19,20 h  

13,25 h   20,10 h  

14,15 h   21,00 h  

    21,50 h  


