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1. Datos do centro 
 

1.1. Datos do centro 

Código Denominación 

36002335 IES Manuel García Barros 

Enderezo C.P. 

Avenida da Cultura S/N 36681 

Localidade Concello Provincia 

A Estrada A Estrada PONTEVEDRA 

Teléfono Correo electrónico 

986 59 01 04 ies.garcia.barros@edu.xunta.gal 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmanuelgarciabarros/ 

 

2. Medidas de prevención básica 
 

2.1. Membros do equipo COVID 

Teléfono de contacto 986 59 01 04 

Membro 1 Ana R. Fernández Pérez Cargo Directora 

Suplente:  María Luisa Baamonde Paz Xefa de Estudos 

 
 
Tarefas asignadas 

• Nomear membros e suplentes no equipo COVID 
• Comunicación coas autoridades sanitarias e coa administración 
• Coordinación do equipo COVID 

• Elaboración do Plan de adaptación á situación COVID19 
• Elaboración do Plan de continxencia 

• Comunicacións coa comunidade educativa 
• Comunicación de casos do persoal docente e non docente 

Membro 2  Ana Patricia Pérez Gippini Cargo Vicedirectora 

Suplente: Obdulia García Nimo Secretaria 

 

Tarefas asignadas 

 
• Elaboración do Plan de adaptación á situación COVID19 
• Elaboración do Plan de continxencia 

• Comunicacións coa comunidade educativa 

• Comunicación de casos do alumnado 

mailto:ies.garcia.barros@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmanuelgarciabarros/
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Membro 3 Augusto Otero Bugidos Cargo Profesor e membro do 
Consello Escolar 

Suplente: Magaly Barreiro Ponte Profesora 

 

Tarefas asignadas 

• Comunicacións coa comunidade educativa 
• Elaboración e actualización dun rexisto de información COVID (probas, 

resultados, corentenas, reincorporación ao centro…) 

 

2.2. Centro de saúde de referencia 

Centro CENTRO DE SAÚDE DE A ESTRADA Teléfono 986 573446 

986 573459 

Contacto  Eva García García 

 

2.3. Espazo de illamento 

Aula específica e de uso exclusivo (ver planos anexos). Características: 

• É un espazo ventilado e amplo axeitado para esta función.  
• Está dotado de material de protección individual (mascarillas 

cirúrxicas e FFP2 e pantallas). Dispón tamén de panos desbotables, 
dispensador de xel hidroalcólico e desinfectante. 

 

2.4. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa 

ESO (1º ESO A) 17 

ESO (1º ESO B) 19 

ESO (1º ESO C) 20 

ESO (2º ESO A) 17 

ESO (2º ESO B) 18 

ESO (2º ESO C) 20 

ESO (3º ESO A) 18 

ESO (3º ESO B) 24 

ESO (3º ESO C) 23 

ESO (4º ESO A) 27 

ESO (4º ESO B) 22 

 1º BACHARELATO A 26 

 1º BACHARELATO B 24 

 1º BACHARELATO C 25 

 2º BACHARELATO A 20 

 2º BACHARELATO B 26 

 2º BACHARELATO C 23 

 2º BACHARELATO D 16 
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2.5. Cadro de persoal do centro educativo 

Profesorado 48 

Persoal non docente 7 

Total 55 

 

2.6. Grupos e profesorado 

Etapa ESO Nivel 1º Grupo A 

Aula 1º ESO A Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 10 

 

Etapa ESO Nivel 1º Grupo B 

Aula 1º ESO B Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 10 

 

Etapa ESO Nivel 1º Grupo C 

Aula 1º ESO C Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 10 

 

Etapa ESO Nivel 2º Grupo A 

Aula 2º ESO A Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 12 

 

Etapa ESO Nivel 2º Grupo B 

Aula 2º ESO B Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 11 

 

Etapa ESO Nivel 2º Grupo C 

Aula 2º ESO C Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 11 

 

Etapa ESO Nivel 3º Grupo A 

Aula 3º ESO A Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 13 

 

Etapa ESO Nivel 3 Grupo B 

Aula 3º ESO B Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 13 

 

Etapa ESO Nivel 3 Grupo C 

Aula 3º ESO C Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 13 

 

Etapa ESO Nivel 4 Grupo A 

Aula 4º ESO A Nº de alumnado asignado 27 Nº de profesorado asignado 16 

 

Etapa ESO Nivel 4 Grupo B 

Aula 4º ESO B Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 19 

 
 

Etapa BACHARELATO Nivel 1 Grupo A 

Aula 1º BAC A Nº de alumnado asignado 26 Nº de profesorado asignado 15 
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Etapa BACHARELATO Nivel 1 Grupo B 

Aula 1º BAC B Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 16 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 1 Grupo C 

Aula 1º BAC C Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 15 

 
 

Etapa BACHARELATO Nivel 2 Grupo A 

Aula 2º BAC A Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 14 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 2 Grupo B 

Aula 2º BAC B Nº de alumnado asignado 26 Nº de profesorado asignado 14 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 2 Grupo C 

Aula 2º BAC C Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 14 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 2 Grupo D 

Aula 2º BAC D Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 12 
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2.7. Medidas organizativas xerais 

A organización do  centro para o curso 2021-2022 ten como obxectivo prioritario a 
seguridade sanitaria da comunidade educativa:  

• Os grupos de 1º a 3º da ESO son grupos estancos, non comparten aulas nin 
materias con ningún outro grupo agás o alumnado PT e nas materias de 
Educación Física, Tecnoloxía e Música para o caso de 3º. 

• Tódolos postos escolares están a 1,2 m de distancia como mínimo entre si ou 
separados por mamparas no caso das aulas de  informática. 

• O alumnado con materias validadas debe de permanecer co resto do grupo en 
todo momento, pero poderá dedicar o tempo da clase a tarefas escolares doutras 
materias. 

• Non se poderán realizar exames fóra do horario lectivo, agás 2º de bacharelato 
coas condicións establecidas polo centro. 

• En tódolos espazos do centro estarán indicados sentidos de desprazamento. 
• Nas entradas e saídas, e no tempo dos recreos, o profesorado en xeral e o de garda 

en particular, supervisarán que se eviten aglomeracións e os estudantes 
manteñan a distancia de seguridade. 

• Redúcese o aforo da cafetería, e para acceder haberá que gardar fila, respectando 
as marcas no chan para manter a distancia de seguridade. Habilitouse unha porta 
de entrada e outra de saída. 

• Os aseos teñen reducido á metade o seu aforo. O aforo máximo permitido e de  
dúas persoas en todos os casos. 

• Tódolos espazos do centro teñen a dotación establecida pola Consellería: xel 
hidroalcohólico, papel desbotable e papeleiras de pedal. 

• Aínda que o protocolo establece unha ventilación mínima de 15 minutos ao inicio 
da xornada, durante o recreo, e nos cambios de clase, as fiestras permanecerán 
abertas todo o tempo que sexa posible en función da climatoloxía. É unha medida 
que os científicos consideran fundamental para evitar contaxios. 

• Como norma xeral, e segundo establece o protocolo da Consellería, as familias 
non deben entrar no instituto, agás para xestións administrativas 
imprescindibles. 

• No horario do profesorado figurará unha hora de atención ás familias. Estas 
titorías serán vía teléfono, correo electrónico, Abalar Móbil ou a través da 
plataforma Cisco Webex. Só en casos excepcionais se autorizarán entrevistas 
presenciais. Para iso, as familias presentarán coa debida antelación unha  
solicitude ao profesor co que desexen entrevistarse.  
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2.8. Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía 
compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias 
co equipo COVID para comunicar incidencias e ausencias) 

Profesorado: 

• Vía telefónica chamando ao centro (986 590104) 

• Correo electrónico: coordinacion-covid@iesgarciabarros.org 
 
Alumnado: 

• Vía telefónica chamando ao centro (986 590104) 

• Correo electrónico: coordinacion-covid@iesgarciabarros.org 
 

 

2.9. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias de persoal e alumnado) 

Existirán dous modelos paralelos para o rexistro de asistencia de persoal e alumnado: 

• Rexistro convencional (XADE) 

• Rexistros COVID: 

a. Comunicacións ao profesorado a través do correo COVID para que sexa as 
ausencias do alumnado sexan xustificadas segundo as instrucións da Consellería. 

b. Rexistro de casos de todo o Persoal, para que as ausencias provocadas por 
sintomatoloxía compatible coa COVID ou corentenas.  

 

 

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

• 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.  

• 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. 

• Central de seguimento de casos: 981 219016 (educovid) 

 

 

3. Medidas xerais de protección individual 
 

3.1. Situación de pupitres  

• Os grupos de 1º a 3º da ESO son grupos estancos, non comparten aulas nin materias con 
ningún outro grupo agás o alumnado PT e nas materias de Educación Física, Tecnoloxía 
e Música para o caso de 3º. 

• Tódolos postos escolares están a 1,2 m de distancia como mínimo entre si ou separados 
por mamparas, é o caso das aulas de  informática. 

• O alumnado soamente pode empregar as aulas asignadas a inicio de curso, e terá un sitio 
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fixo ao longo do curso. 
 

 
 
 

3.2. Titorías coas familias  
 
No horario do profesorado figurará unha hora de atención ás familias. Estas titorías serán vía 
teléfono, correo electrónico, Abalar Móbil ou a través da plataforma Cisco Webex. Só en casos 
excepcionais se autorizarán entrevistas presenciais. Para iso, as familias presentarán coa debida 
antelación unha  solicitude ao profesor co que desexen entrevistarse. 
 

 

3.3. Canles de comuncación coas familias e persoas alleas ao centro  

• Reforzaranse as vías de comunicación dixitais, polo que a web do centro e a plataforma 
Abalar Móbil pasan a ser os canles de comunicación esenciais coas familias. 

• O correo electrónico e o teléfono complementan as posibilidades de comunicación co 
centro. 

 

 

3.4. Uso da máscara no centro 

 
O uso correcto da máscara é obrigatorio en todo momento, tapando boca e nariz para todos os 
membros da comunidade educativa. É obrigatorio traer diariamente unha máscara de reposto e 
un sobre ou recipiente onde gardala cando se saque (só se pode sacar para comer ou beber, e 
sempre no exterior do edificio). 

 
 

3.5. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

• O plan difundirase a través da web do centro no espazo específico habilitado para toda a 
información referida á COVID 19. 

• Enviarase ás familias o enlace mediante Abalar móbil. 
 

 

 

4. Medidas de limpeza 
 

( ver anexo 1 –Protocolo de limpeza-) 

5. Material de protección 
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5.1. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 

A Secretaria do centro será a responsable de inventariar todo o material de protección que 
dispón o centro.  

 
 

5.2. Determinación do sistema de compras do material de protección 

 
• Con cargo aos gastos de funcionamento do centro se suplirá o aprovisionamento de 

equipos de protección que non sexan centralizados pola Consellería, en especial: xel 
hidroalcohólico, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfección, mámparas para 
oficinas, conserxería, cafetería e os espazos onde non se poida garantír o distanciamento, 
papeleiras, máscaras e impresión de cartelería. 

• Se arbitrarán medidas oportunas para que o inventario e contabilización dos custos dese 
material sexan individualizables respecto das restantes subministracións do centro, co 
obxecto de coñecer con detalle os sobrecustos derivados das medidas de prevención e 
hixiene, e vixiar o consumo axeitado do mesmo. 

• O equipo COVID en colaboración coa secretaria do centro distribuirá e organizará o 
material. 

 

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

• Unha vez recibida a dotación inicial -de producirse- por parte da consellería, o centro 
garantirá o aprovisionamento de máscaras suficientes para facer fronte ás continxencias 
que poidan xurdir. 

• Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do 
centro do material enviado pola consellería. Este material será entregado pola secretaria e 
os receptores deberán asinar nunha folla de rexistro a recepción do mesmo. 

• En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans 
e un difusor para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios. 

• O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e de comunicar á 
dirección a necesidade da adquisición do mesmo. 
 

 

6. Xestión dos gromos 
 

(ver anexo 2 –Plan de continxencia-) 

 

7. Xestión das peticións de supostos de 

vulnerabilidade 
 

7.1. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de 
comunicación coa xefatura territorial e de solicitude, de ser o caso, de persoal 
substituto) 
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• Atendendo ao apartado 9 do Protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos 
centros de ensino non Universitario de Galicia para o curso 2021-2022 a persoa 
solicitante do suposto de vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do 
centro o anexo debidamente cuberto xunto coa documentación que deba achegar. Esta 
documentación poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao correo do centro: 
ies.garcia.barros@edu.xunta.gal 

 

• Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía correo electrónico á 
xefatura territorial correspondente, en espera da resolución da mesma. 

 

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

 

8. Medidas de carácter organizativo 
 

8.1. Entradas e saídas do centro, circulación no mesmo e recreos 
 

-  

- Entrada ao centro: 

1. O alumnado poderá acceder ao centro a partir das 08:4o polas mañás  e ás 16:25 na tarde dos 

martes. As clases comezan ás 08:45 e ás 16:30 respectivamente. 

2. O alumnado, despois de hixienizar as mans, entrará ordenadamente, en fila e mantendo a 

distancia de seguridade pola porta e escaleira que lle corresponda: 

       2.1. Porta A (principal) 

• Alumnado de 1º e 2º ESO 

• Empregará a escaleira á esquerda da porta 

     2.2. Porta B (tras conserxería) 

• Alumnado de 3º, 4º 

• Empregará a escaleira á esquerda da porta 

     2.3. Porta C (ao lado de Música) 

• Alumnado de bacharelato 

• Escaleira contigua á porta 

 

- Saída do centro: 

- 1. Ao finalizar a xornada o alumnado ten que saír directamente do recinto escolar, sen deterse no 

camiño. 

- 2. Nas entradas e saídas, e no tempo dos recreos, o profesorado en xeral e o de garda en particular, 

supervisarán que se eviten aglomeracións e os estudantes manteñan a distancia de seguridade. 

-  

- Recreos e cambios de clase: 

• Nos recreos e cambios de clase débense respectar as direccións de desprazamento 

sinalizadas e a distancia de seguridade 

• Tanto para saír ao recreo como para volver ás clases utilizaranse as mesmas portas e 

escaleiras designadas para a entrada ao centro por cursos. 

mailto:ceip.san.tome@edu.xunta.gal
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• Os desprazamentos polo centro serán sempre pola dereita, en ringleira e gardando en todo 

momento a distancia de seguridade de 1´5 metros nos corredores e no patio. 

 

-  
 

8.2. Gardas 

 

• Gardas de aula de 1ª hora. O profesorado ao cargo ás 08:40 ten  que distribuírse nas portas 

de acceso, mentres dúas persoas (unha será un membro do equipo directivo) vixían 

corredores e aulas. 

• Gardas de aula. O profesorado ao cargo, dende o mesmo momento en que toca o timbre, 

axudará a que todo o alumnado cumpra as normas respecto de permanencia na aula e 

circulación de corredores, ademais de cubrir as ausencias ordinarias. 

• Gardas de bus. O profesorado ao cargo ten que situarse ao lado da porta de acceso do IES 

pola parte de dentro (nunca dentro do coche) vixiando a entradas ou saídas, dende 15 

minutos antes de que toque o timbre, e ata 10 minutos despois ao final da xornada. 

• Gardas de patio. O profesorado ao cargo ten que distribuírse nas diferentes zonas do 

exterior, dentro polos corredores, e  diante de conserxería vixiando o acceso aos baños e a 

cola de cafetería. 

 
 

 

8.3. Cartelería e sinaléctica  

 

• Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos 

comúns. 

• Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra cartelería. 

• A información será a xeral relacionada coa COVID e coas medidas de seguridade básicas. 

• Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola 

dereita do mesmo. 

• Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera e carteis indicando 

o aforo máximo. Dentro dos baños haberá cartelería recordando o lavado de mans e a 

técnica correcta dese procedemento. 

-  
 

8.4. Normas para a realización de eventos e actividades 

 

• Deben gardarse en todo momento as distancias de seguridade previstas nos protocolos con 

carácter xeral. 

• Cómpre priorizar as actividades no exterior, pero evitando igualmente aglomeracións. 

• É preciso extremar as medidas de hixiene e ventilación antes, durante e despois da 

actividade. 

• Cando a actividade implique a saída do centro e a visita a algún lugar, deberá coñecerse con 

antelación o protocolo COVID da instalación e deberá ser asumida e explicada ao alumnado. 
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• Cando a actividade implique uso de transporte deberán extremarse as medidas de hixiene, 

por suposto será obrigatorio o uso de máscara e anotarase o lugar que ocupa o alumnado 

que será fixo nos dos sentidos do traxecto. 

• Cando as actividades supoñan a entrada no centro de persoal alleo este deberá coñecer 

previamente e asumir na súa totalidade o protocolo COVID e o Plan de adaptación do centro 

e asinar o compromiso de realizar a enquisa de autoavaliación antes da actividade. En 

ningún caso acudirá se teñen síntomas de igual xeito que o persoal do centro. Tanto si se 

trata de actividades esporádicas como regulares o Equipo Covid estará informado en todo 

momento, así como profesorado afectado. 

• No caso de acceso ao centro de persoas alleas ao persoal deberán estar sempre acompañadas 

de persoal do centro. 

 

 

9. Medidas específicas para o uso doutros espazos 
 

9.1. Aulas especiais e Biblioteca 

• As aulas de música, tecnoloxía, artes e no ximnasio e no pavillón deben ofrecer as mesmas 

garantías de seguridade que as aulas de grupo. Deste xeito, terán a mesma dotación que 

esas aulas (dispensadores de xel, papeleiras de pedal e panos desbotables) que permita 

realizar as rutinas de limpeza antes, durante e ao finalizar a sesión. Ao ser espazos de uso 

compartido por varios grupos, entre sesións será preciso realizar unha ventilación 

mínima de 10 minutos e labores de limpeza básica. 

• Aulas de informática. Os postos nos ordenadores estarán separados por mamparas e o 

alumnado terá un posto fixo indicado polo profesor o primeiro día de clase. 
 

O departamento de Educación Física e a Biblioteca teñen o seu propio protocolo   
(ver anexos 3 –Protocolo de Educación Física- e 4-Protocolo da Biblioteca-) 

 
 

 

 

9.2. Cambios de aula 

 

• Nos cambios de clase débense respectar as direccións de desprazamento sinalizadas. 

• Os desprazamentos polo centro serán sempre pola dereita, en ringleira e gardando en 

todo momento a distancia de seguridade de 1´5 metros nos corredores e no patio. 
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9.3. Uso dos aseos 

• O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula. 

• Os aseos teñen reducido á metade o seu aforo. O aforo máximo permitido é de dúas 

persoas en todos os casos. 

• Durante as clases non se poderá ir ao baño, agás autorizacións por parte do profesorado 

debidamente xustificadas. 

• Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans. 

 

10. Medidas especiais para os recreos 
 

10.1.  Horarios e espazos 

 

• Nos recreos débense respectar as direccións de desprazamento sinalizadas e a distancia de 

seguridade. 

•  Só se poderá comer e beber no patio ao aire libre, nunca dentro do edificio. 

•  Tanto para saír ao recreo como para volver ás clases utilizaranse as mesmas portas e 

escaleiras designadas para a entrada ao centro por cursos. 

• Haberá un único timbre para entrar tras cada un dos recreos. Para evitar aglomeracións, o 

alumnado hixienizará as mans na porta da aula que lle corresponda. 
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11. Previsións específicas para o profesorado 
 

11.1. Normas 

 
• O profesorado debe extremar a puntualidade e o control de entradas e saídas, con especial 

celo na primeira hora da mañá: 

1. O profesorado con clase acudirá a clase coa debida antelación, tendo en conta que o 

alumnado pode acceder dende as 8:40 e as 16:25 respectivamente. 

2. O profesorado de garda vixiará con especial atención o acceso polas diferentes portas 

coa axuda do membro do equipo directivo de garda. 

• O profesorado velará polo cumprimento por parte do alumnado de todas as normas 

recollidas neste documento  e responsabilizarase do control de uso e desinfección dos 

elementos comúns. 

• Nos primeiros días de curso as persoas titoras comprobarán que os datos de contacto das 

familias son correctos e que estas reciben a información pola plataforma Abalar Móbil.  

 

 

 

11.2. Medidas 

 

• Reunións: 
 

1. Sempre que sexa posible  as reunións serán telemáticas. 
2. Para aquelas que se realicen presencialmente e impliquen a participación de todo o 

profesorado empregarase a sala de usos múltiples, xa que ten as dimensións axeitadas 
para manter unha distancia social axeitada. 

 

• Sala de profesores:  
 

1. O aforo máximo da sala é de 15 persoas. 
2. Na sala haberá dispensador de xel e panos desbotables, así como unha papeleira de 

pedal. 
3. Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e 

desinfección dos equipos de traballo con xel hidroalcohólico. 
 

 

11.3. Órganos colexiados  

: 

1. Claustro. Priorizaranse as reunións telemáticas a través da plataforma Cisco Webex. Para 

aquelas que se realicen presencialmente empregarase a sala de usos múltiples, xa que ten 

as dimensións axeitadas para manter unha distancia social axeitada. 

 

2. Consello escolar. Priorizaranse as reunións telemáticas a través da plataforma Cisco 
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Webex. Para aquelas que se realicen presencialmente empregarase a sala de usos 

múltiples, xa que ten as dimensións axeitadas para manter unha distancia social 

axeitada. 
 
 

 

12. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 
 

12.1.  Formación en educación en saúde  

 

• Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a formación 
en prevención e hixiene fronte á COVID 19. 
 

 
 

12.2. Difusión das medidas de prevención e protección  

 

• Empregaranse todas as canles de comunicación existentes para a difusión de toda a 

información de relevancia con respecto a este tema, en especial ás enviadas polas 

Consellerías de Educación e Sanidade. 

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

 

 

12.3. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais  

 

• A maioría do profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar 

as aulas virtuais e as ferramentas dixitais facilitadas pola Consellería. 

• En calquera caso, o coordinador TIC será o responsable do traballo de mantemento da 

aula virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de 

información básica).  

• O centro participará nun PFPP para a elaboración do Plan Dixital que entrará en vigor no 

curso 2022-23. 
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