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1. Datos do centro 
 

Código  Denominación  

36020386 IES MARCO DO CAMBALLÓN 
 

Enderezo  C.P. 

Rúa do Camballón, 24 36590 

Localidade  Concello  Provincia  

Vila de Cruces Vila de Cruces Pontevedra 

Teléfono  Correo electrónico  

886151731 ies.marco.camballon@edu.xunta.gal 

Páxina web  

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmarcocamballon 
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Id.  Medidas de prevención básica 

 

2. Membros do equipo COVID 

Teléfono móbil de contacto  630871465 

Membro 1  José Manuel Iglesias García 
Cargo 

Director 

Suplente Xosé Díaz Díaz Xefe de Estudos 

Tarefas asignadas 

● Nomear os membros e suplentes do equipo Covid 
● Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia 
● Coordinación do equipo covid. 
● Comunicación de casos 
● Determinar e sinalización de espazos e a disposición do mobiliario 
segundo o protocolo Covid 

Membro 2 Verónica Peña Taín 
Cargo 

Secretaria 

Suplente José Noche Agras Vicedirector 

Tarefas asignadas 

● Elevar as propostas do profesorado de ESO e BAC 
● Coordinar as entradas e saídas de ESO e BAC 
● Difundir a información a ESO e BAC, e as familias 
● Xestionar a adquisición e distribución do material de protección necesario 

Membro 3 Ana Belén Fernández Porral 
Cargo 

Orientadora 

Suplente Eva Seda Flores Xefa dep. Educación Física 

Tarefas asignadas 

● Elevar as propostas do profesorado de FP 
● Coordinar as entradas e saídas de FP 
● Difundir a información a FP, e as familias 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de Saúde de Vila de Cruces Teléfono  986582261 / 986592933 

Contacto Referente 1: Juan Abal Barca - Referente 2: Carmen Torreiro 

 

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

Habilitaranse un espazo espazo de illamento: 
Área Covid 1: dependencia destinada á titoría de nais/pais (planta 2) 
Este espazo contará con ventilación adecuada, xel hidroalcohólico, desinfectante, papeleira de pedal e 
panos desbotables e temómetro láser. Ademais, o presunto/a infectado/a e a persoa ao seu cargo 
deberán usar máscaras FFP2, que tamén estarán á súa disposición nesa dependencia. 

 

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

1º ESO 36 

2º ESO 35 

3º ESO 37 

4º ESO 33 

1º Bacharelato 16 

2º Bacharelato 22 

1º Atención a persoas en situación de dependencia 11 
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2º Atención a persoas en situación de dependencia 11 

1º Soldadura e caldeiraría 10 

2º Soldadura e caldeiraría 12 

1º FP Básica Servizos Administrativos 5 

2º FP Básica Servizos Administrativos 6 

Total  234 

 

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

Profesorado ESO - Bacharelato 26 

Profesorado FP 11 

Profesorado Orientación 3 

Profesor/a Refórz-T -- 

Auxiliar de conversa 1 

Coidadora 1 

Persoal de administración 1 

Conserxes 2 

Persoal de limpeza 3 

Total  48 

 

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) 

Profesorado e persoal laboral : 
● Vía telefónica, chamando ao centro ou ao coordinador do equipo Covid: 886151731 / 
630871465  
● Correo electrónico: ies.marco.camballon@edu.xunta.gal 
Alumnado e familias : 
● Vía telefónica, chamando ao instituto: 886151731 
● Correo electrónico: ies.marco.camballon@edu.xunta.gal 

 

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

Rexistro ausencias alumnado:  
Todas as ausencias rexistraranse en Xade, seguindo o procedemento habitual implantado no centro, e 
ademais, a Xefatura de Estudos levará un rexistro das ausencias provocadas por sintomatoloxía 
compatible coa Covid-19, pois as ausencias derivadas desta causa terán a consideración de 
xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar. 
 
Rexistro auxencias profesorado:  
Todas as ausencias rexistraranse no libro de gardas e en Xade, seguindo o procedemento habitual 
implantado no centro, e ademais, a Xefatura de Estudos levará un rexistro das ausencias provocadas 
por sintomatoloxía compatible coa Covid-19. 
 
Rexistro de ausencias persoal laboral:  
Todas as ausencias rexistraranse en Xade, seguindo o procedemento habitual implantado no centro, e 
ademais, a Secretaria levará un rexistro das ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa 
Covid-19. 

 

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

- Aviso ao coordinador Covid-19. 
 
- A partir de aquí, establecerase a comunicación do coordinador Covid-19 coas autoridades sanitarias e 
a familia do afectado: 

• Chamada telefónica á familia do afectado/a, se é un alumno/a menor de idade. 
• Chamada telefónica á Central de Seguimento de Casos (CSC) 
• Subida de datos á aplicación. 
• Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade, en caso de gromo. 

 
 

Id.  Medidas xerais de protección individual 

 

10. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico que 
sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado) 

Os pupitres das aulas estarán colocados de tal xeito que se garanta 1,5 m de distancia entre as 
cadeiras do alumnado, en todas as direccións. 
Ver planos anexos. 

 

11. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non permita as distancias 
mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos) 

Non foi necesario habilitar ningún novo espazo, pois todas as aulas permiten gardar as distancias 
mínimas. 

 

12. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario de 
avaliación (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou aulas 
especiais do centro e modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante 
ao que figura no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia 
para o curso 2020-2021)  

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

• Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das 
máscaras dentro e fóra 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 

• 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. 

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

• Se un/ha profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/a de maneira 
consecutiva, desinfectaranse as superficies utilizadas e ventilarase a sala un mínimo de 5 
minutos tras cada sesión ou, en función dos parámetros citados, que garantan unha ventilación 
axeitada. 

Como modelo de cuestionario empregaremos o que figura no protocolo, que irá anexo ao plan. 
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13. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias) 

As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades: 
• Telefónicamente 
• Por videoconferencia, empregando a plataforma que oferte a Consellería de Educación no 

curso 2020/21 ou a aplicación Meet, asociada á conta de correo corportativa do centro (Gsuite) 
En ambos casos, será obrigatorio concertar cita previa, empregando calquera das canles reflectidas 
nas NOFC (abalarmóbil, teléfono) 
 
Se a criterio do titor/a ou do equipo directivo unha reunión teña que ser presencial realizase nun espazo 
onde se garantan os criterios de seguridade xunto coa dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans 

 

14. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do concello...) 

• A canle de comunicación principal coa comunidade educativa será a páxina web do centro. 
• Como sistema de mensaxería empregaremos abalarmóbil. É moi importante que todas as 

familias descarguen a aplicación para reducir as comunicacións alleas a esta canle. 
• A información cos provedores xa se realiza habitualmente por mail ou teléfono, polo que 

seguiremos a empregar estas vías. 

 

15. Uso da máscara no centro 

• O alumnado e o profesorado e o persoal non docente, salvo aquel legalmente exento, teñen a 
obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro 
educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar 
cando menos unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para 
gardala. 

• A obriga 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 
quitar 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 polos servizos de prevención de riscos, no seu caso, para persoal docente e non 
docente. 

• Na materia de educación física, poderase prescindir da máscara se se está facendo actividade 
física individual no exterior que o requira, mantendo unha distancia interpersoal maior que 2 
metros. 

• Tamén se poderá prescindir da máscara no comedor escolar, no momento de inxerir a comida, 
baixo as condicións que se describen no apartado 38 deste documento. 

 

16. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

• O plan difundirase a través da web do centro: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmarcocamballon 

• Tamén se enviará o link mediante o sistema habitual de mensaxería do centro: abalarmóbil. 
• Deixamos a porta aberta a modificacións da primeira versión, xa que as achegas que 

recibamos por parte da comunidade educativa poden dar lugar a melloras no documento. 
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Id.  Medidas de limpeza 

 

17. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente (non incluír 

datos de carácter persoal) 

Conserxes e limpadora en turno de mañá:  
• Ventilación das aulas ao inicio da xornada e durante o recreo. 

 
Limpadora en turno de mañá:  

• Limpeza e desinfección dos baños tres veces ao longo da xornada lectiva.  
• Limpeza de superficies de uso frecuente, pasamáns e picaportes. 
• Limpeza e desinfección dos postos de traballo compartidos, en cada cambio de quenda, e ao 

finalizar a xornada. 
 
Limpadoras en turno de tarde:  

• Limpeza e desinfección de todas as aulas, zonas de uso común e superficies de contacto máis 
frecuentes como picaportes, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos.  

• Limpeza e desinfección dos despachos. 
• Limpeza e desinfección da sala do profesorado. 

 
Outras medidas xerais de limpeza:  

• Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos 
desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. 
No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 

• Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados 
desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

• Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, 
co fin de evitar calquera contacto accidental. 

• Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito 
consecutivo (orientador/a, profesor/a especialista, ou calquera outro) desinfectarase o 
mobiliario e os instrumentos educativos. 
 

 
 

18. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal 
ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu 
traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal) 

Establécense dous turnos: 
 

• Turno de mañá: unha limpadora, de 8:00 a 15:30 h  
• Turno de tarde: dúas limpadoras, de 14:00 a 21:30 h  

 
As tres limpadoras irán rotando, semanalmente, no turno de mañá. 

 

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

• Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a 
cabo esta labor, como son as luvas e a máscara. Aconséllase o uso de elementos de 
protección ocular, ben sexan lentes ou pantalla. 

• Cada unha terá o seu propio carro cos utensilios básicos. 
• Empregaranse distintivos móbiles para indicar a presenza de persoal de limpeza na 

dependencia que estea a ser desinfectada, debendo esperar a que estea o labor feito antes de 
ser posible o seu novo uso. 
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20. Cadro de control de limpeza dos aseos 

En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán as horas ás que 
se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo. 
 
Ver modelo de folla de rexistro de limpeza de aseos - Anexo II 

 

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

• Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo 
menos 15 minutos ao inicio da xornada, 15 minutos ao remate de cada xornada (mañá e tarde), 
durante a totalidade dos recreos, cando menos 5 minutos entre clase e clase e de 2 a 5 
minutos cada 15 a 20 minutos durante a duración destas. As portas das aulas deberán 
permanecer sempre abertas, coas ventás abertas para favorecer a circulación de aire e, 
especialmente se as ventás se atopan pechadas. As ventás dos corredores deberán 
permanecer abertas para facilitar a ventilación. 

• Coas medidas de prevención de accidentes necesarias: 
o Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas 

abertas o maior tempo posible. 
o Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de 

recirculación do aire interior. 
• Se un/ha profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/a de maneira 

consecutiva, desinfectaranse as superficies utilizadas e ventilarase a sala un mínimo de 5 
minutos tras cada sesión ou, en función dos parámetros citados, que garantan unha ventilación 
axeitada. 

• En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións efectuadas. A 
primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada polo/a 
conserxe/limpadora. 

• O resto de mañá este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que ao 
comezo de cada sesión deberá facer a ventilación e apuntala no modelo de checklist. 

 
Ver modelo de folla de rexistro de ventilación - Anexo III 

 

 

22. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

• En todos os espazos do centro haberá unha papeleira, con tapa e pedal, para desbotar todos 
aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras) e residuos 
orgánicos. 

• Ademais en cada aula haberá papeleiras para reciclar papel e plástico. 
• No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope 

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

 

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

• A persoa que exerza a secretaría do centro será a responsable de inventariar todo o material 
de protección do que dispón o instituto. Esta persoa será quen compre, custodie e reparta o 
devandito material. 

• Os gastos derivados desta situación serán agrupados nunha partida específica dentro da 
contabilidade do exercicio anual. 

 

24. Determinación do sistema de compras do material de protección 

• O centro garantirá a existencia de máscaras suficientes para as posibles continxencias que 
poidan xurdir, contando coa dotación que envíe a Consellería de Educación. Estarán 
dispoñibles na conserxería e na secretaría do centro.  

• En canto ao xel hidroalcohólico, panos desbotables, mamparas e outros produtos de limpeza 
de superficies, serán mercados previa consulta de prezos en varios proveedores. Estas 
compras serán realizadas segundo o gasto e demanda dos diferentes produtos, garantindo en 
todo momento a súa dispoñibilidade. 

 

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

• Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do centro 
do material enviado pola Consellería.  

• En cada aula e espazo do centro, así como nas diferentes entradas/saídas haberá un 
dispensador de xel para a desinfección de mans.  

• Os/as usuarios/as das aulas e espazos nos que sexa preciso por dispoñer de ordenadores, 
entre outros, terán acceso a facer uso de sprays desinfectantes que faciliten a limpeza do 
material.  

• En todas as aulas e espazos nas que sexa preciso, haberá panos desbotables e produtos 
desinfectantes para as mesas e cadeiras no caso de rotación do alumnado.  

• A persoa encargada da secretaría xunto co persoal de limpeza, serán os encargados de 
repoñer o xel, panos, e demais material necesario en cada dependencia.  

• É obrigatorio para toda a comunidade educativa asistir ao centro con máscara propia e reposto 
da mesma. No caso do alumno/a que se presente no centro sen máscara dúas veces ou máis 
será merecedor dunha sanción disciplinaria.  

• Outro material de protección, pero cun uso máis específico e limitado, serán as luvas de látex 
ou vitrilo, que estarán dispoñibles nos almacéns de limpeza. O seu uso quedará restrinxido ao 
persoal de limpeza. 
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Id.  Xestión dos abrochos 

 

26. Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do 
centro ou unha remisión ao plan de continxencia) 

• Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas 
compatibles con Covid-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de 
Covid-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa 
diagnosticada de Covid-19. Tampouco acudirán aos centros as persoas en espera de resultado 
de PCR por sospeita clínica. 

• Diante dun suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a desenvolver 
síntomas compatibles con Covid-19 no centro educativo as medidas de prevención e control 
levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao documento técnico elaborado pola 
Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ” Guía de actuación ante la 
aparición de casos de Covid-19 en centros educativos”, e das Instrucións publicadas o día 10 
de setembro polo Ministerio de Sanidade. En virtude das mesmas: 

Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica 
(tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado de acordo coas 
pautas establecidas no ANEXO III: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE 
CONTINXENCIA DO CENTRO EDUCATIVO), e contactarase coa familia, no caso de 
afectar a alumnado. A persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de 
Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e 
seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou 
dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a abandonará o seu centro de 
traballo protexido por unha máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co seu MAP. De 
confirmarse o caso, o equipo Covid do centro educativo incluirá a rede de contactos a 
través da aplicación “EduCovid” para a identificación por parte da Autoridade Sanitaria. 

 
Escenario no suposto dos gromos:  
 

• A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun 
grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, 
dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na  ” 
Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos”, e o 
“Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 no ámbito 
educativo de Galicia”, cos seguintes supostos: 

o Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a 
calquera alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador que 
compartise espazo co caso confirmado a unha distancia <2 metros ao redor do caso 
confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara os contactos serán 
determinados pola autoridade sanitaria segundo os protocolos vixentes en cada 
momento. 

o As persoas que teñan diagnóstico confirmado terán obriga de illamento durante 10 
días. As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun 
diagnóstico confirmado deberán permanecer en corentena ata que obteñan o resultado 
negativo da PCR que se solicitará transcorridos 10 días do último contacto co caso 
confirmado. Se, polo motivo que fose, pasan 14 días do último contacto co caso 
confirmado e non se realiza a PCR, a corentena finalizará igualmente. O restante 
alumnado da aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá continuar 
coa asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselles unha proba de 
Covid nun prazo non superior a 48 horas para identificar ás persoas que teñan unha 
posible infección por Covid-19. 

o En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e 
niveis educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de 
corentena da totalidade das persoas que conforman unha aula, das que conforman un 
nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade 
das persoas que integran un centro educativo. 
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• A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración 
obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de 
polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 10 días a todas 
as persoas que teñan a consideración de contacto estreito de conformidade coas indicacións 
das autoridades sanitarias. 

• A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de Continxencia ante 
peches aprobado pola resolución que dite para a regulación do Plan de Continxencia ante 
peches de aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino non 
universitario sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para ocurso 
2021-2022, que desenvolverá as medidas previstas no presente protocolo relativas ao ensino a 
distancia. Os centros deberán incorporar a sistemática prevista no plan de continxencia, 
naquelas cuestións que son da súa responsabilidade, ao seu propio Plan de Continxencia, 
previsto no Anexo III. 

• Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou 
centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial. O Grupo 
de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará 
o retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro.  

 

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

O responsable de realizar as comunicacións será o coordinador Covid do centro e na súa ausencia 
calquera outro dos membros do equipo Covid ou os seus suplentes. 

 
 

Id.  Xestión das peticións de supostos de vulnerabilida de 

 

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

• Atendendo ao apartado 9 das Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións 
coordinadas en materia de saúde pública protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos 
centros de ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 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.marco.camballon@edu.xunta.gal 

• Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail 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. 

 
 

Id.  Medidas de carácter organizativo 

 

29. Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o caso. 
Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha 
copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas educativas; no caso de non 
dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao 
protocolo—) 

• O obxectivo principal da proposta que facemos a continuación é evitar as aglomeracións e os 
tempos de espera nas entradas e saídas. 

• Estabelécense catro accesos diferenciados a fin de distribuír o conxunto de alumnado. Do 
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mesmo xeito, graduarase a entrada do alumnado seguindo o criterio alumnado transportado - 
non transportado. 

 
ENTRADAS 

• O alumnado transportado (usuario do servizo de transporte) accederá ás aulas, pola entrada 
que lle corresponda, á chegada ao centro educativo. O horario previsto de acceso neste caso é 
8.45 h. 

• O alumnado non transportado agardará nas proximidades da porta de acceso que lle 
corresponda, respectando a distancia de seguridade, ata as 8.55 h, momento de entrada ao 
centro. 

 
SAÍDAS Quenda de mañá 

• Para evitar aglomeracións nos corredores con maior concorrencia durante a saída, o alumnado 
de 2º e 4º ESO, independentemente da súa condición transportando - non transportado, sairá 
do centro ás 14.25 h, seguindo o sentido de circulación fixado e empregando a porta 
estabelecida. 

• O alumnado restante sairá do centro ás 14.30 h, seguindo o sentido de circulación fixado e 
empregando a porta estabelecida. 

 
SAÍDAS Quenda de tarde  

• Para evitar aglomeracións no corredor da planta terceira, o alumnado de 1º de bacharelato, 
independentemente da súa condición transportando - non transportado, sairá do centro ás 
17.20 h, seguindo o sentido de circulación fixado e empregando a porta estabelecida. 

• Para o resto de grupos, posto que o alumnado se distribúe en dúas tardes diferenciadas (luns: 
3º e 4º ESO, BAC, FP; mércores: 1º e 2º ESO, FP), mantense o horario habitual de saída no 
remate das sesións (17.25 h para ESO, BAC e FPB; 19.00 h para FP) 

 
Ver punto 30 e anexo IV Planos 

 

 

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

Estabelécense catro accesos ao centro que distribuirán ao alumnado da seguinte maneira: 
• Porta 1. Alumnado do CM APSD. 
• Porta 2. Alumnado de 1º e 2º ESO. 
• Porta 3. Alumnado de 3º ESO e CM SOLCA. 
• Porta 4. Alumnado de 4º ESO, BAC e FPB. 

 
O sentido de circulación será pola dereita. 
 
Ver anexo planos para sentidos de circulación.  

 

31. Cartelería e sinaléctica(previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de que a de 
prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación) 

• 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 cartelería será a oficial, enviada pola Consellería de Sanidade. 
• O sentido de circulación no interior do centro será pola dereita. Os corredores e as escalerias 

estarán sinalizados con frechas. 
• Dentro dos baños haberá cartelería recordando o lavado de mans e a técnica correcta dese 

procedemento. 
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32. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

ENTRADAS 
• O alumnado accederá ao IES pola porta do transporte (uso exclusivo para transportados). 
• Na procura de garantir a distancia de seguridade e evitar deste xeito posibles aglomeracións, o 

alumnado accederá directamente á aula, de xeito ordenado, utilizando a súa entrada de 
referencia. 

• O profesorado de garda velará polo cumprimento das normas de seguridade necesarias 
durante este acceso. 

SAÍDAS 
• Ás horas de saída determinadas en cada nivel educativo, o alumnado transportado 

abandonará, de maneira ordenada, o IES utilizando a porta indicada para o seu nivel e 
seguindo as indicacións de tránsito establecidas na cartelaría do centro. 

• O profesorado de garda velará polo cumprimento das normas de seguridade necesarias 
durante este tránsito. 

 

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

ENTRADAS: 
2 profesores. 
 
NOTA. Cabe sinalar neste punto que a vixilancia do alumnado na entrada ao centro será asumida por 
dous membros do equipo directivo, que realizarán esta función sen a posibilidade de dispoñer de 
recoñecemento horario para a mesma. O centro non conta coa dotación de profesorado suficiente para 
atender esta e outras funcións, sumándose así á demanda xeralizada de investimento e recursos que a 
situación COVID esixe. 
 
RECREO: 
4 profesores: 

• 2 profesor/a de garda exterior. 
• 2 profesor/a de garda interior. 

 
SAÍDAS: 
2 profesores na quenda de mañá.  
1 profesor na quenda de tarde. 

 

Id.  Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

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

• As xuntanzas do Consello escolar realizance no centro, respectando as medidas sanitarias 
vixentes en cada momento. De non ser posible a súa realización de xeito presencial, porque a 
situación sanitaria o impida, levaranse a cabo por videoconferencia, utilizando a aplicación que 
proporcione a Consellería de Educación ou Meet (aplicación incluida en Gsuite) 

• As comunicacións coa ANPA realizaranse a través do correo electrónico ou o teléfono.  
• As reunións da ANPA non se celebran no centro. 

 

35. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

• Antes do comezo do curso, os titores/as terán unha reunión coas familias no centro, 
respectando as medidas sanitarias. 

• Durante o resto do curso, a comunicación das familias cos titores/as realizarase por vía 
telefónica e/ou por videoconferencia, nas hora de titoría que teñan asignada. 

• Con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, 
ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a entrada dos 
proxenitores no centro educativo. O centro establecerá horarios específicos para a atención das 
familias non coincidentes con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou 
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recreos. 
 

36. Normas para a realización de eventos 

• Agás que a situación epidemiolóxica o permita non se celebrarán eventos multitudinarios que 
impliquen a participación de varios grupos-clase. 

• No caso de producirse, faranse baixo as seguintes premisas: 
o Evitar mesturas de alumnado de diferente nivel, polo que podería ser factible facer 

celebracións en quendas. 
o Levalas a cabo, sempre que o tempo o permita, ao aire libre. 
o Facer os labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e despois da celebración 

do evento. 
o Emprego de medios telemáticos cando sexa preciso. 

• En canto a actuacións no propio centro, poderán levarse a cabo sempre que as quendas 
respecten o aforo e se respecten as normas de hixiene e ventilación entre actos. 

• As saídas didácticas poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no momento de 
realizalas, sobre todo en canto ao aforo de museos e salas e as de transporte. Aconséllase que 
se realicen dentro da propia localidade e ao aire libre, sendo un bo curso para explotar os 
numerosos recursos que ofrece a nosa vila. 

• As actividades extraescolares e complementarias organizadas polo centro seguirán igualmente 
o previsto no Anexo VI do”Protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 nos centros de 
ensino non universitario de galicia para o curso 2021-2022”. 
 

1. Deben manterse os grupos de convivencia estable ou gardarse as distancias de seguridade 
previstas nos protocolos con carácter xeral. 

2. Cómpre priorizar as actividades no exterior pero evitando igualmente aglomeracións. 
3. Deberase levar rexistro das persoas que participan nestas actividades, así como o lugar que 

ocupan, non podendo cambiar de compañeiros/as para limitar as interaccións e facilitar a 
localización de posibles contactos estreitos. 

4. É preciso extremar as medidas de hixiene e ventilación antes, durantee despois da actividade. 
5. Cando a actividade implique saída do centro e visita a algún lugar deberá coñecerse con 

antelación o protocolo COVID da instalación e deberá ser asumida e explicada ao alumnado de 
acordo á súa idade. 

6. O número de profesorado acompañante debe ser tal que permita garantir as medidas de 
seguridade sanitarias nas visitas e saídas do centro educativo. Pódese tomar como referencia 
o establecido no ROC e axustalo á situación da actividade para garantir a seguridade sanitaria: 
os alumnos serán acompañados polo profesorado correspondente na proporción como mínimo 
dun profesor por cada unidade. Poderá un profesor acompañar máis dunha unidade sempre e 
cando o total de alumnos non pase os 25 ou 30, segundo sexan de educación infantil ou 
primaria, ou secundaria, respectivamente. 

7. 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. 

8. 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 e o PND que deba atendelo e levarase rexistro da súa presenza e 
interaccións. 

9. Estas persoas alleas extremarán a hixiene á entrada e saída do centro, gardarán o uso de 
máscara e distancia de seguridade. 

10. As persoas que accedan a centros de xeito regular en virtude de convenios, tales como persoal 
da ONCE ou outras entidades que apoien o proceso de ensino-aprendizaxe na atención á 
diversidade, deberán asinar a declaración responsable que asina o alumnado, coñecer e 
asumir o protocolo do centro e extremar as precaucións nas súas interaccións co resto da 
comunidade educativa. 

11. No caso de acceso ao centro de persoas alleas ao persoal deberán estar sempre 
acompañadas de persoal do centro. 
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12. Posto que en diversas actividades educativo-culturais colaboran concellos, por exemplo, en 
visitas guiadas (museos, etc.) ou en actividades deportivas, a partir dunha lexislación que 
establece o dobre uso das instalacións vinculadas aos centros, regulado mediante convenios, 
cada centro educativo no que teñan lugar ditas actividades trasladará ao concello de referencia 
este protocolo a efectos de coñecemento e coordinación das medidas preventivas. 

13. Os responsables de verificar todo o procedemento serán os membros do Equipo Covid. 
 

 
 

Id.  Medidas para o alumnado transportado 

 

37. 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) 

• Asignaranse asientos fixos ao alumnado para todo o curso escolar. 
• Cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos quedarán suspendidas as 

autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar a todo o alumnado 
con dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 km). 

• No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo o 
alumnado o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao centro educativo. 

• O alumnado transportado accederá dende a porta do transporte (exclusiva) ao recinto escolar 
de xeito ordenado. Unha vez no recinto dirixirase directamente á súa aula utilizando os accesos 
indicados. Esperará na aula o comezo das clases. 

• A saída realizarase de maneira similar: o alumno abandonará a aula seguindo a ruta indicada 
nos corredores e dirixíndose á saída asignada ao seu grupo-clase. Dende alí sairá do recinto 
escolar pola porta de transporte para subir ao autobús correspondente. 

• Todo este proceso levarase a cabo baixo a supervisión do profesorado de garda de transporte, 
que velará polo cumprimento das medidas de seguridade necesarias.  

• Será de uso obrigatorio a máscara protectora en todo momento. 

 

Id.  Medidas de uso do comedor 

 

38. 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) 

• O alumnado estará separado por 1,5 metros de distancia e, en ningún caso, estará encarado á 
hora de comer. 

• Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado. 
• Os luns (quedan a comer 3º e 4º de ESO) teremos unha quenda no comedor escolar (ver 

planos adxuntos), con capacidade para 20 alumnos/as.  
• Os mércores (quedan a comer 1º e 2º ESO) tamén teremos unha quenda, e dous espazos 

habilitados, que se usarán en función do número de comidas que haxa que servir: o comedor 
escolar, con capacidade para 20 alumnos/as  e a aula 204, con capacidade para 37 
alumnos/as. 

• Na medida do posible, o alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas ou niveis, de 
xeito que se manteña a continuidade do grupo de pertenza. 

• As portas permanecerán abertas e se as circunstancias meteorolóxicas o permiten manterase 
unha mínima ventilación cruzada durante todo o servizo. 

• Nos centros nos que se sirva a comida mediante unha liña de autoservizo, o alumnado deberá 
manter nesta, de forma xenérica, a distancia de seguridade de 1,5 metros entre eles. 

• Equipo Covid do centro disporá dun plano de situación no que constarán os postos fixos 
asignados a cada alumno/a para garantir o control e seguimento epidemiolóxico. Levarase 
control diario da asistencia do alumnado ao comedor co mesmo fin. 
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39. 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) 

O comedor escolar contará con dúas colaboradoras. 

 

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

Non temos persoal de cociña, pois o noso servizo de comedor escolar é externo (catering) 

 
 

Id.  Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

41. 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) 

Estes espazos complementarios á aula do grupo de referencia deben ofrecer as mesmas garantías de 
seguridade que as aulas convencionais. En consecuencia, terán a mesma dotación sanitaria que esas 
aulas (dispensadores de xel, papeleiras con tapa, panos desbotables, produto de limpeza de 
superficies, ...) posibilitando así as medidas de limpeza ao comezo e finalización das sesións.  
 
Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións será preciso realizar unha 
ventilación de 15 minutos que será recollida no check list e as correspondentes labores de limpeza 
básica de superficies e de obxectos manipulados. 
 
O traxecto ata estes espazos farase sempre circulando polo lado dereito de corredores e escaleiras e 
mantendo en todo momento a distancia de seguridade.  
 
Aula de música  

• Na colocación do alumnado na clase manterase a distancia de seguridade de 1,5m seguindo o 
aforo do propio espazo (reflictido nos planos adxuntos).  

• Uso de máscara obrigatorio en todo momento (agás durante a interpretación musical con 
instrumentos de vento).  

• Durante as interpretacións musicais con instrumentos de vento, a distancia interpersoal debe 
ser de 3 metros.  

• Desinfección de mans á entrada e á saída da aula.  
• Desinfección dos pupitres, así como dos obxectos que se manipulen durante a sesión.  
• As posicións do alumnado na clase serán fixas sempre que sexa posible.  

 
Aulas de informática 

• Na colocación do alumnado na clase manterase a distancia de seguridade de 1,5m seguindo o 
aforo do propio espazo (reflictido nos planos adxuntos).  

• Uso de máscara obrigatorio en todo momento.  
• Desinfección de mans á entrada e á saída da aula.  
• Desinfección dos pupitres, así como dos obxectos que se manipulen durante a sesión. O 

profesor encargado do grupo velará polo seu cumprimento (limpeza de teclados, monitores, 
etc).  

• As posicións do alumnado na clase serán fixas sempre que sexa posible.  
 
Laboratorios de ciencias  

• Na colocación do alumnado na clase manterase a distancia de seguridade de 1,5m seguindo o 
aforo do propio espazo (reflictido nos planos adxuntos).  

• Uso de máscara obrigatorio en todo momento.  
• Desinfección de mans á entrada e á saída da aula.  
• Desinfección dos pupitres, así como dos obxectos que se manipulen durante a sesión.  
• As posicións do alumnado na clase serán fixas sempre que sexa posible.  

 
Aula de tecnoloxía  
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• Na colocación do alumnado na clase manterase a distancia de seguridade de 1,5m seguindo o 
aforo do propio espazo (reflictido nos planos adxuntos).  

• Uso de máscara obrigatorio en todo momento.  
• Desinfección de mans á entrada e á saída da aula.  
• Desinfección dos pupitres, así como dos obxectos que se manipulen durante a sesión.  
• As posicións do alumnado na clase serán fixas sempre que sexa posible.  
• Cada alumno manipulará preferiblemente o mesmo material de taller durante a sesión.  

 
Aula de plástica 

• Na colocación do alumnado na clase manterase a distancia de seguridade de 1,5m seguindo o 
aforo do propio espazo (reflictido nos planos adxuntos).  

• Uso de máscara obrigatorio en todo momento.  
• Desinfección de mans á entrada e á saída da aula.  
• Desinfección dos pupitres, así como dos obxectos que se manipulen durante a sesión.  
• As posicións do alumnado na clase serán fixas sempre que sexa posible.  
• Cada alumno manipulará preferiblemente o mesmo material artístico durante a sesión.  

 
Aula audiovisual 

• Na colocación do alumnado na clase manterase a distancia de seguridade de 1,5m seguindo o 
aforo do propio espazo (reflictido nos planos adxuntos).  

• Uso de máscara obrigatorio en todo momento.  
• Desinfección de mans á entrada e á saída da aula.  
• Desinfección das mesas e cadeiras, así como dos obxectos que se manipulen durante a 

sesión.  
• As posicións do alumnado na aula serán fixas sempre que sexa posible.  
• Cada alumno manipulará o mesmo material radiofónico durante a sesión. Na manipulación do 

mesmo incluirase a protección do micro e auriculares con papel film.  
 
Taller de SOLCA  

• Uso de máscara obrigatorio en todo momento.  
• Desinfección de mans, cando menos, á entrada e á saída do taller.  
• Os alumnos traerán cada un o seu bolígrafo para asinar o parte de entrada e saída das clases. 
• Os alumnos deberán agardar a súa quenda para entrar a cambiarse no vestiario separados un 

mínimo de metro e medio. 
• Só poderán estar no vestiario cando a separación entre eles sexa como mínimo de metro e 

medio. 
• Queda prohibido entrar ou permanecer no vestiario durante as clases. 
• Para ir ao baño solicitarase permiso ó profesor. 
• Queda prohibido entrar no departamento sen permiso previo. 
• So poderá estar un alumno por cabina de soldeo ó mesmo tempo. 
• Para empregar as máquinas do taller deberán agardar separados un metro e medio. 
• Cada alumno/a disporá dunha caixa na que gardará as ferramentas básicas de uso individual. 

Non debe compartir ditas ferramentas. 
• Os alumnos empregarán as súas ferramentas exclusivamente. nunca se compartirá a máscara 

de soldeo, gafas de seguridade, lubas de proteción ou calquer prenda de proteción persoal. 
• No caso de ferramentas ou máquinas do taller, deberán desinfectalas co líquido 

hidroalcohólico. deberán deixalo actuar e so se retirará con papel aquel líquido sobrante. nunca 
se limpará inmediatamente tras botarllo. 

• Os alumnos agardarán para saír do taller en quendas escalonadas indicadas polo profesores . 
nunca se agardará para saír ó lado da porta do taller. 

• Para entrar e saír das aulas, farase cunha separación de metro e medio. 
• O material de traballo da aula non se compartirá. De ser imprescindible, desinfectarase tralo 

seu uso. 
• Os alumnos sentaranse sempre no mesmo posto, mirando cara adiante e sen xirarse.e 

empregarán sempre o mesmo ordenador. 
 

Vestiario de SOLCA  
• Uso de máscara obrigatorio en todo momento.  
• Poderán cambiar a roupa nos vestiarios en grupos máximos de 4, segundo a posición das súas 
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gabetas, mantendo a distancia de seguridade. 
 
Aula sanitaria de APSD  

• Na colocación do alumnado na clase manterase a distancia de seguridade de 1,5m seguindo o 
aforo do propio espazo (reflictido nos planos adxuntos).  

• Uso de máscara obrigatorio en todo momento.  
• Desinfección de mans á entrada e á saída da aula. 
• Desinfección dos obxectos que se manipulen durante a sesión.  
• As posicións do alumnado na clase serán fixas sempre que sexa posible.  
• Cada alumno manipulará preferiblemente o mesmo material durante a sesión.  

 

 

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

Alumnado durante as clases de educación física:  
• Lavado de mans antes de empezar as clases e ao final das mesmas. 
• O uso de máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de maneira individual, a 

máis de 2 metros e cando o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. 
• O uso de máscaras non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de enfermidade 

ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da 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. 

• Non haberá duchas a non ser casos excepcionais e sempre que se respecte a distancia  
interpersoal de 2 m. 

• Poderán cambiar camisetas nos vestiarios en grupos máximo de 4. 
• Utilización de corredores con direccións diferenciadas para a ida e volta aos vestiarios. 

 
Utilización do material nas clases de educación fís ica : 

• Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregadas sexan persoais e 
instransferibles. 

• Na medida do posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios 
alumnos/as e procurando a súa desinfección despois do seu uso. 

• No caso daqueles equipamentos que deban ser manipulados por diferentes persoas, 
procurarase a disponibilidade de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con carácter previo e 
posterior ao seu uso. 

• No caso daqueles equipamentos que deban ser manipulados por diferentes persoas, 
intentaranse manter os grupos estables durante toda a sesión. 

• Despois de cada sesión procederase á desinfección do material utilizado con algún spray 
desinfectante autorizado e rexistrado polo ministerio de Sanidade. 

 
Práctica deportiva:  

• Respectarase sempre a distancia de seguridade interpersoal en calquera actividade a realizar 
nas clases. 

• Non haberá contacto físico en ningún momento. 
• Durante as actividades en recintos pechados, na medida do posible, realizaranse os tempos de 

descanso e/ou recuperación en zonas ao aire libre ou ben ventiladas. 
• Utilización de panos desbotables e tiralos á papeleira, tras cada uso. 
• No caso de realizarse eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas, a capacidade 

será do 50% do local e distancia de seguridade de 1,5m entre persoas. 
• Non se poderán realizar as representacións escénicas sen máscaras. 
• Poderase realizar traballo físico en contacto co chan nun espazo delimitado para cada 

alumno/a sempre mantendo a distancia de 1,5m de seguridade e nun espazo previamente 
desinfectado. 

 
Organización dos espazos:  

• Realizaranse tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e como mínimo de forma 
diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. 

• Na medida do posible, manter as portas abertas con cuñas e outros sistemas para evitar o 
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contacto das persoas con pomos, por exemplo. 
• Disporase de papeleiras pechadas e con accionamento non manual, para depositar panos e 

calquera outro material desbotable, que se deberán limpar de forma frecuente, e polo menos, 
unha vez ao día. Así mesmo, estas papeleiras deberían contar con bolsa desbotable que se 
cambie polo menos unha vez ao día. 

• Espazos de entrada e saída ben definidos. 
• As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, serán 

únicamente usadas polo pola profesora ou persoal non docente. 
• O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo da súa 

capacidade. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 
 
Material necesario para cumprir estas normas:  

• Spray desinfectante 
• Papeleira de pedal con tapa 
• Xeles hidroalcohólicos 
• Bolsas de lixo desbotable 
• Panos desbotables 
• Cartalería e/ou dispositivo de sinalización para diferenciar espazos e sentidos de circulación 
• Dispensadores de xabón nos vestiarios 

 

 
 

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

• No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que organice a 
saída ordenada e paulatina do alumnado. 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 de 
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. 

 
 

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

• A biblioteca poderá ser usada de acordo co aforo xeral previsto para as bibliotecas públicas. 
• Uso obrigatorio de máscara. 
• Será preciso lavar as mans con xel hidroalcólico ao entrar na biblioteca. 
• Só se poderá acceder á biblioteca durante o recreo. Se a situación sanitaria o require, o acceso 

será mediante cita previa. 
• A cita previa concertarase empregando o procedemento que difundirá o equipo da biblioteca, 

entre o alumnado e o profesorado, a principio de curso. 

 
 

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

• O alumnado empregará os aseos da planta na que estea recibindo clase nese momento. 
• Respectaranse os labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que estean sinalizados 

nese intre con eses distintivos non poderán ser empregados. 
• O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior ao 50% do seu aforo. 
• Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans e uso de mascarilla. 
• Todos os aseos contarán con dispensadores de xabón e de panos desbotables, e papeleira 

con tapa accionada a pedal. 

 
 



 

 

Páxina 20 de 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Id.  Medidas especiais para os recreos 

 

46. 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) 

• O horario de recreo establécese de 11:30h a 12:00h: 
• Todo o alumnado empregará as rutas de entrada e saída que utiliza para as entradas e saídas 

do IES, saíndo da aula de forma ordenada e de un en un para evitar posibles aglomeracións, 
sendo supervisados polo profesor que tivera clase con eles nesa 3ª hora. 

• Créanse zonas diferenciadas que garantan que cada nivel poda ter un espazo de recreo no que 
se respecte a distancia social, contemplando espazos diferenciados en función das condicións 
meteorolóxicas. 

• Poderán compartirse obxectos coas medidas de hixiene necesarias. 
 

Ver  Anexo IV - Planos 

 

47. 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) 

4 profesores: 

• 2 profesor/a de garda exterior. 
• 2 profesor/a de garda interior. 

 
A determinación desta distribución e desta cantidade de profesorado vén determinada por varios 
factores: 

• A necesidade dunha garda interior que supervise as entradas-saídas, así como o acceso á 
cafetería do centro, evitando aglomeracións e velando polo correcto cumprimento da normativa 
de seguridade do IES. 

• Pola distribución espacial dos lugares indicados para cada nivel no patio, considérase preciso a 
presenza de dous profesores de garda para un correcto control do cumprimento das normas 
básicas enunciadas neste documento. 

• O centro non conta coa dotación de profesorado suficiente para atender axeitadamente esta e 
outras funcións, sumándose así á demanda xeralizada de investimento e recursos que a 
situación COVID esixe. 
 

 
 
 

Id.  Medidas especificas para uso de laboratorios e tal leres 

 

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

Ver apartado 45. 
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Id.  Medidas específicas para alumnado de NEE 

 

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

• Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das 
máscaras dentro e fóra 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. 

• 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 non 
respectar a distancia de seguridade. 

• 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. 

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

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

• 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. 

 
Necesidades de protección e hixiene en relación coa  tipoloxía de alumnado con NEE:  
Na atención a este alumnado, priorizarase e favorecerase o emprego das medidas de protección de 
carácter xeral, sendo estas adaptadas a cada caso ou situación concreta, sempre que fora preciso ou 
estivera debidamente xustificado. Logo, a norma marco será:  

• Uso de máscara de protección, salvo dispensa médica motivada por cuestións de tipo clínico, 
necesidade ou forza maior.  

• Hixiene de mans frecuente, alomenos á entrada e saída do centro, entrada e saída ó recreo, 
antes e despois de comer e despois de ir ó aseo. Nos casos en que a necesidade presentada o 
requira ou o alumnado non teña a suficiente autonomía, será acompañado e supervisado polo 
persoal que corresponda (coidador/a ou docente) dando marxe ao desenvolvemento desta.  

• Mantemento da distancia interpersoal de 1,5 metros. Nos casos en que esta non poida ser 
mantida pola situación educativa específica ou as necesidades presentadas, requerirase da 
utilización de elementos de protección individual e o impulso da formación, concienciación ou 
entrenamento no mantemento da mesma.  

• Favorecerase, sempre que sexa posible, a atención educativa especializada por parte dos 
profesionais de pedagoxía terepéutica dentro da aula ordinaria, minimizando os 
desplazamentos innecesarios no centro. 

• Naqueles casos que esixan de atención especializada fóra da aula ordinaria de referencia,  
priorizarase a atención en grupos de convivencia estables, de maneira que o alumnado que 
teña que ser atendido nas aulas de Pedagoxía Terapética, comparta espazos e tempos con 
alumnado do seu grupo-clase,  sen mesturarse con alumnado doutros grupos.  

 
As pautas xerais de protección ou algúns aspectos das mesmas poden verse alteradas en función das 
necesidades presentadas ou do grado destas, polo que é preciso concretalas segundo cada caso, 
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primando o criterio de seguridade e prevención. Concrétanse, en función das NEE do centro, unha 
serie de medidas:  
 
 
Alumnado con nee derivadas de discapacidade intelec tual 

• Uso de máscara salvo dispensa médica. En caso de dispensa médica na súa utilización, é 
recomendable o uso doutros elementos de protección como mamparas ou viseiras 
transparentes. Igualmente, cando a actividade educativa a realizar con este tipo de alumnado 
requira a non utilización da máscara, extremaranse as medidas de protección, empregando 
outros elementos protectores e mantendo a distancia de seguridade sempre que sexa posible.  

• Nos casos en que o alumnado, polas necesidades presentadas, non sexa quen de portar a 
máscara durante toda a xornada, estableceranse tempos de descanso no uso da mesma, 
debendo promover a súa utilización durante o maior tempo posible e concienciar sobre a 
importancia do seu uso de forma axeitada ó nivel cognitivo e madurativo. Os tempos de 
descanso han de ser, preferentemente, en zonas de aire libre ou ventiladas.  

• No tempo en que o alumnado non porte a máscara por descanso, extremaranse as medidas de 
seguridade, utilizando medidas de protección individual en todo caso por parte das demais 
persoas, mantendo a distancia interpersoal de 1,5 metros e ventilando o espazo. 

• Empregaranse apoios visuais que axuden ó alumnado a comprender a nova realidade e 
favorezan a súa adaptación ás normas de prevención adoptadas no centro. É importante a 
sinalización de espazos (identificación dos postos de aula, sentido nos corredores, entradas e 
saídas…) así como a utilización das imaxes de forma pedagóxica, para favorecer a 
interiorización de normas e rutinas (orde no posto de traballo, lavado de mans e forma correcta 
de facelo colocando guións visuais de secuencias dos pasos para a súa limpeza no lavabo, 
hábitos de hixiene ao esbirrar ou tusir, identificación dos materiais propios na aula, pegadas ou 
liñas no chan para indicar onde deben esperar ou permanecer…).  

• Cómpre xerar dinámicas que favorezan a asimilación das cuestións referidas e empregar o 
modelado por parte de todo o equipo docente e persoal que atenda ó alumnado, aspecto que 
cobra especial relevancia naqueles casos en que a autonomía sexa limitada e na intervención 
específica levada a cabo polo profesorado especialista en pedagoxía terapéutica.  

• O profesorado recordaralle a este alumnado as normas de hixene e limpeza de mans ás 
entradas e saídas da aula e verificará a mesma de forma visual, promovendo a interiorización e 
afianzamento da conduta.   

• Na medida do posible, minimizarase a utilización de material manipulativo, debendo desinfectar 
o mesmo tras cada uso. De ser preciso o seu uso, procurarase que teña as menos pezas 
posibles para facilitar as tarefas de desinfección e minimizar os riscos. En calquera caso, o 
material especificamente empregado de forma particular por algún alumnado, deberá ser 
gardado de xeito diferenciado e estar identificado na aula correspondente co seu nome, non 
debendo ser manipulado por terceiras persoas. En caso inevitable de manipulación, cómpre 
sempre a desinfección de mans antes e despois de cada uso. 

• Ao remate das sesións, o material manipulativo empregado debe ser hixienizado antes da súa 
almacenaxe.  

• Transmitiranse as normas de forma positiva, evitando empregar a negación. Os aspectos 
derivados da nova realidade serán presentados como novas normas, non como prohibicións. 
Cando sexa preciso, botarase man das técnicas de modificación de conduta (tempo fóra, 
reforzo positivo, sistema de puntos, economía de fichas…), a fin da favorecer novas condutas 
adaptativas, incrementar as existentes e suprimir ou reducir as indesexadas. De novo, 
procurarase o apoio visual na transmisión das normas e medidas de adaptación á nova 
realidade, mediante cartelería, sinaléctica e de forma pedagóxica no traballo de aula, 
adecuando as imaxes empregadas ó nivel de necesidade comunicativa que presente o 
alumnado en cada caso.    
 

Alumnado con nee derivadas de discapacidade auditiv a 
• O alumnado empregará as medidas de prevención establecidas de forma xeralizada: uso de 

máscara (salvo casos dispensados), hixene frecuente de mans e distanciamento social.  
• O alumnado con hipoacusia necesita apoiar a comprensión da mensaxe na expresión e lectura 

labiofacial, polo que procederá empregar outro tipo de elementos de protección como máscaras 
transparentes homologadas. As viseiras transparentes poden ser unha alternativa, se ben en 
ningún caso substitúen á máscara.  
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• Se a perda auditiva o require, procede a utilización doutros sistemas como micrófonos ou 
aplicacións que pasan a voz a texto. 

• Empregaranse apoios visuais que axuden ó alumnado a comprender a nova realidade e 
favorezan a súa adaptación ás normas de prevención adoptadas no centro. É importante botar 
man de cartelería, sinaléctica e utilización das imaxes de forma pedagóxica. Cómpre xerar 
dinámicas que favorezan a asimilación das novas normas de prevención e sanitarias, e 
empregar o modelado e a enfatización da mensaxe mediante xestos por parte do equipo 
docente como reforzo da mensaxe oral, a fin de favorecer a súa comprensión e evitar a perda 
de información. As comunicacións co alumnado serán sempre de fronte. 

• O alumnado colocarase nos primeiros postos, preto do profesorado, para favorecer a escoita e 
o aproveitamento do son. A aula debe estar ben iluminada e libre de ruidos. 

 
Alumnado con nee derivadas de trastornos da comunic ación e da aprendizaxe 

• O alumnado empregará as medidas de prevención establecidas de forma xeralizada: uso de 
máscara (salvo casos dispensados), hixene frecuente de mans e distanciamento social.  

• O alumnado colocarase na aula nos primeiros postos, preto do profesorado, onde se poida 
garantir o contacto ocular frecuente e maximizar a atención.  

• Empregaranse apoios visuais que favorezan a comprensión da nova realidade e a adaptación 
ós cambios xerados no medio (sinalización de espazos, identificación de postos, cartelería 
relativa ás normas e nova realidade…). Cómpre complementar as explicacións visualmente, e 
que estas sexan estruturadas de forma clara e sinxela. É positiva a utilización de dinámicas por 
parte do profesorado que favorezan a asimilación das novas normas de prevención e 
sanitarias, e empregar o modelado e a enfatización da mensaxe mediante xestos por parte do 
equipo docente como reforzo da mensaxe oral. 

• Debe procurarse un entorno educativo estructurado, previsible e ordenado.  
 
Alumnado con nee derivadas de trastornos da conduta  e TDAH 

• O alumnado empregará as medidas de prevención establecidas de forma xeralizada: uso de 
máscara (salvo casos dispensados), hixene frecuente de mans e distanciamento social.  

• Ubicación na aula próxima ao profesorado, garantindo contacto ocular e atención do alumnado.  
• Utilización de apoios visuais que favorezan a comprensión da nova realidade e a adaptación ós 

cambios (sinalización de espazos, identificación de postos, cartelería relativa ás normas e nova 
realidade…). Cómpre complementar as explicacións visualmente, e que estas sexan 
estruturadas de forma clara e sinxela. É positiva a utilización de dinámicas por parte do 
profesorado que favorezan a asimilación da nova realidade. 

• O profesorado recordaralle as normas de hixene e limpeza ás entradas e saídas da aula e 
verificará a mesma de forma visual, promovendo a máxima autonomía do alumnado e a 
interiorización do hábito.   

• Procede respectar pequenos descansos e estiramentos, preferiblemente no posto, que reduzan 
a ansiedade e favorezan que o alumnado centre a atención.  

• Utilización de pequenas guías ou instruccións que lle permitan ao alumnado regular ou 
chequear o seu propio comportamento de cara á nova realidade á vez que asumen 
responsabilidade e gañan en autonomía.  

• Transmitiranse as normas de forma positiva, evitando empregar a negación. Os aspectos 
derivados da nova realidade serán presentados como novas normas, non como prohibicións. 
Indicaremos como facer en lugar de prohibir. Cando sexa preciso, botarase man das técnicas 
de modificación de conduta (tempo fóra, reforzo positivo, sistema de puntos, economía de 
fichas…), a fin da favorecer novas condutas adaptativas, incrementar as existentes e suprimir 
ou reducir as indesexadas.  

 

50. 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) 

Medidas e tarefas persoal docente aula ordinara 
• Ventilación da aula durante 15 minutos ó inicio da sesión e sinalar o cumprimento no checklist 

correspondente.  
• Uso de máscara de protección. Naquelas situacións en que a necesidade do alumnado o 

xustifique, podería optarse polo uso de viseiras ou mamparas transparentes. Por exemplo, 
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casos de déficit auditivo que requiran de lectura labiofacial ou aproveitamento xestual.  
• Limpeza e hixiene de mans á entrada e saída da aula e velar polo cumprimento desta medida 

no propio alumnado.  
• Establecemento de postos fixos na aula para o alumnado, que debe estar sempre de fronte e 

coa distancia interpersoal marcada no protocolo (1,5 metros entre cadeiras).  
• Velar pola limpeza e hixiene dos postos escolares do alumnado ó remate da sesión, 

concienciando sobre a súa importancia e promovendo a autonomía e responsabilidade dos/as 
escolares.  

• Minimizar o uso de material manipulativo, e naqueles casos en que deba empregarse, será 
desinfectado unha vez utilizado. Asemade, o alumnado en cuestión hixienizará as mans antes 
de manipular o material e tras o seu uso. O material especificamente empregado de forma 
particular por algún alumnado, deberá ser gardado de xeito diferenciado e estar identificado na 
aula co seu nome, non debendo ser manipulado por terceiras persoas. En caso inevitable de 
manipulación, cómpre sempre a desinfección de mans antes e despois de cada uso. 

• Manter a distancia de seguridade de 1,5 metros co alumnado. Cando a situación educativa na 
atención ó alumnado con NEE non permita ou esixa que non se poida cumprir esta distancia de 
seguridade, extremaranse outras medidas de protección individual como o uso de máscara e 
hixiene de mans e superficies.  

• De haber zonas específicas de traballo ou rincóns para alumnado con NEE na aula ordinaria, 
estas serán de uso exclusivo para este alumnado, permitindo o docente o acceso a estas 
zonas só ó alumnado en cuestión, velando pola limpeza e orde do espazo e promovendo a 
autonomía do alumnado neste sentido. O alumnado en cuestión hixienizará as mans antes e 
despois de manipular os materiais, que deben ser desinfectados tras cada uso. O profesorado 
velará polo cumprimento destas cuestións en todo caso, e prestará atención e axuda o 
alumnado nos casos en que sexa preciso, promovendo sempre a autonomía e desenvolvendo 
unha acción pedagóxica de sensibilización e concienciación. Se tivera que acceder á zona de 
uso exclusivo dalgún alumnado en concreto outra persoa, deberá hixienizar as mans antes e 
despois da manipulación de materiais. 

 
Medidas e tarefas persoal docente aula pedagoxía te rapéutica 

• A utilización da aula de apoio debe rexerse polos principios de ventilación, hixiene e espazo.  
• Favorecerase, sempre que sexa posible, a atención educativa especializada por parte dos 

profesionais de pedagoxía terepéutica dentro da aula do propio alumnado, minimizando os 
desplazamentos do alumnado no centro.  

• Naqueles casos que esixan de atención especializada fóra da aula ordinaria de referencia,  
priorizarase a atención en grupos de convivencia estables, de maneira que o alumnado que 
teña que ser atendido nas aulas de Pedagoxía Terapética, comparta espazos e tempos con 
alumnado do seu grupo-clase,  sen mesturarse con alumnado doutros grupos.  

• Naqueles casos en que a atención se realice na aula específica, o docente especialista 
recollerá ó alumnado na súa aula de referencia para acompañalo á aula de apoio, naqueles 
casos en que non se dispoña de persoal coidador.  

• Ventilación da aula durante 15 minutos ó inicio da sesión e sinalar o cumprimento no checklist 
correspondente.  

• Uso de máscara de protección preferentemente. Naquelas situacións en que a necesidade do 
alumnado o xustifique, podería optarse polo uso de viseiras ou mamparas transparentes. Por 
exemplo, casos de déficit auditivo que requiran de lectura labiofacial ou aproveitamento xestual. 
Asemade, naquelas situacións educativas que requiran da non utilización de máscara, 
extremaranse as medidas de protección, empregando outros elementos protectores e 
mantendo a distancia de seguridade. Esto acontece, por exemplo, na realización de actividades 
de traballo fonoarticulador, debendo neste caso ademais, manter a ventilación no espazo.  

• Intensificarase a labor pedagóxica de concienciación e establecemento de hábitos e rutinas, 
especialmente naqueles casos de maior déficit cognitivo, deseñando e implementando 
programas específicos se fora preciso.  

• Limpeza e hixiene de mans á entrada e saída da aula e velar polo cumprimento desta medida 
no propio alumnado, dando marxe ó desenvolvemento da autonomía.   

• Manter o alumnado en postos fixos na aula, sempre de fronte e coa distancia interpersoal 
establecida de 1,5 metros.  

• Velar pola limpeza e hixiene dos postos escolares do alumnado ó remate da sesión, 
concienciando sobre a súa importancia e promovendo a autonomía dos/as escolares.  
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• Minimizar o uso de material manipulativo. Naqueles casos en que deba empregarse, será 
desinfectado unha vez rematado o uso. Asemade, o alumnado en cuestión hixienizará as mans 
antes de manipular o material e tras a súa utilización. O material especificamente empregado 
de forma particular por algún alumnado, deberá ser gardado de xeito diferenciado e estar 
identificado na aula co seu nome, non debendo ser manipulado por terceiras persoas. En caso 
inevitable de manipulación, cómpre sempre a desinfección de mans antes e despois de cada 
uso. 

• Manter a distancia de seguridade de 1.5 metros co alumnado. Cando a situación educativa na 
atención ó alumnado con NEE non permita ou esixa que non se poida cumprir esta distancia de 
seguridade, extremaranse outras medidas de protección individual como o uso de máscara e 
hixiene de mans e superficies.  

• Determinar zonas de traballo na aula, creando espacios útiles en función do tipo de tarefas a 
realizar ou desenvolver co alumnado, velando pola orde e hixiene dos mesmos, tanto no 
referido ós materiais e á súa manipulación, como no relativo á hixiene de mans sempre que 
haxa que manipular pezas, obxectos...Eliminarase da aula aquel material ou mobiliario 
innecesario.  

• O alumnado só levará á aula de apoio o material estrictamente necesario. Unha vez se atope 
na aula de apoio, non poderá volver á aula localizar ningún material.  

• O alumnado debe levar o seu estoxo cos útiles de escritura que precisa. Non se emprestarán 
estes útiles ó alumnado.  

• Priorizarase a utilización individualizada de materiais. Nos casos, que deben ser excepcionais, 
en que haxa que compartir material, extremaranse as medidas de hixiene, coidando que o 
alumnado non toque ollos, nariz nin boca.  

• Todo material empregado por calquera alumnado ou docente, incluído o material audiovisual ou 
tecnolóxico, debe ser desinfectado tras o seu uso. Hixienizaranse as mans antes e despois da 
manipulación.  

• As fichas en formato papel gardaranse en carpetas ata pasar un tempo de cuarentena de 
alomenos dous días.  

• Emprego de cartelería e sinaléctica na entrada e na propia aula, indicando as normas de 
hixiene. 

 
Medidas e tarefas persoal docente orientador 

• Establecemento dun aforo máximo de 3 persoas no departamento, que permita o mantemento 
da distancia de seguridade interpersoal de 1.5 metros. Cando non sexa posible respectar o 
aforo, procurarase a reunión/intervención noutro espacio. De non ser posible, deben 
extremarse as medidas de hixiene e seguridade, así como manter o espazo en ventilación.  

• Emprego de cartelería e sinaléctica recordando e indicando as normas de aforo e hixiene do 
espazo.  

• Ventilación do espacio durante 15 minutos á entrada e en intervalos ó longo da xornada e 
sinalizacion no checklist correspondente. A ventilación será imprescindible sempre que se 
produza rotación de persoas.  

• Limpeza e hixiene de mans á entrada e saída e antes e despois da manipulación de materiais, 
por parte de calquera persoa que acceda ó despacho. 

• A porta do despacho, sempre que sexa posible e non se vexa perxudicada a confidencialidade, 
deberá permanecer aberta para evitar a manipulación das manillas.   

• En casos de intervención co alumnado, este será acompañado ata o despacho de orientación 
polo persoal da conserxería e acompañado por este ou orientador/a de novo á aula ó remate 
da intervención.  

• As titorías serán telefónicas e telemáticas preferentemente, se ben, naqueles casos que esixan 
atención individualizada, requerirase cita previa, cumprir co aforo do espacio e extremar as 
medidas de prevención, utilizando os EPIs correspondentes.  

• Evitarase compartir material e na medida do posible dixitalizaranse os documentos. Sempre 
que se empregue documentación en formato papel, debe gardarse a cuarentena e desinfectar 
as mans antes e despois da súa manipulación.  

• Desaconsellase a utilización do despacho de orientación como aula de apoio, en caso de ter 
que empregalo como tal, deben rexer as normas de dita aula.  

• Empregarase a máscara preferentemente e cumprirase coa distancia interpersoal, extremando 
as medidas de protección e prevención naqueles casos en que estea xustificado a non 
utilización da máscara ou non poida ser respectada fielmente a distancia de seguridade.  
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• Colaborarase co persoal docente e especializado na intensificación da labor pedagóxica de 
concienciación e establecemento de hábitos e rutinas, en xeral para todo o alumnado e 
especialmente naqueles casos de maior déficit cognitivo, deseñando e implementando 
programas específicos se fora preciso. 

 
 
Medidas e tarefas persoal coidador 

• Acompañará ó alumnado que atende ás entradas e saídas do centro, velando porque este 
cumpra coas normas de hixiene e seguridade. Visualizará que o alumnado cumpra coa correcta 
hixiene de mans, favorecendo o desenvolvemento da súa propia autonomía.  

• Estará pendente do alumnado que atende durante os cambios de clase, velando porque este 
alumnado permaneza no seu posto escolar, gardando a distancia de seguridade co resto do 
alumnado. Permitiranse pequenos paseos e estiramentos dentro no posto cumprindo a 
distancia social co resto dos compañeiros/as. Naqueles casos en que as necesidades 
presentadas o requiran, o alumnado podería sair da aula acompañado polo persoal coidador 
para facer un pequeno descanso, fóra do edificio ou en un lugar ventilado.  

• Acompañará ó alumnado que atende durante os cambios de aula, axudándolle nos 
desplazamentos e procurando que estes se fagan de forma ordenada, respetando a distancia 
de seguridade e normas de prevención e hixiene.  

• Acompañará ó alumnado que atende ó aseo asignado, prestará axuda nas medidas de hixiene 
e lavado de mans, supervisando que estas se fan de maneira correcta e promovendo a 
autonomía do alumnado dentro das súas posibilidades.  

• Permanecerá co alumnado durante os períodos de recreo, favorecendo que se cumpran as 
medidas de prevención marcadas. Así, supervisará que se produce o lavado de mans de forma 
correcta antes e despois de comer, a correcta utilización da máscara e o mantemento das 
relacións interpersoais gardando a distancia imprescindible, sempre fomentando a maior 
autonomía posible e integración do alumnado.  

• Acompañará ó alumnado durante as comidas, velando polo cumplimento das normas de 
hixiene e prevención.  

 

 
 

Id.  Previsións específicas para o profesorado 

 

51. 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) 

Reunións : 
• Uso obrigatorio de máscara.  
• Manteranse a distancia mínima de 1,5 m 
• Ao entrar na estancia na que se desenvolva a reunión, o profesorado hixienizará as mans con 

xel hidroalcohólico.  
• Durante a reunión a estancia estará convenientemente ventilada. Ademais, estará dotada con 

desinfectante, panos desbotables e papeleira con tapa. 
• Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase a aula Manuel 

Dobarro, que ten cabida para 40 profesores/as. A correcta situación das mesas para manter o 
distanciamento social está sinalizada no chan. 

• Para reunións menos numerosas, dos diferentes equipos docentes, poderase empregar a aula 
108, que terá cabida para 18 profesores/as. Os postos estarán sinalizados para manter o 
distanciamento social necesario. 

Sala do profesorado: 
• Uso obrigatorio de máscara.  
• Manteranse a distancia mínima de 1,5 m 
• Ao entrar na estancia na que se desenvolva a reunión, o profesorado hixienizará as mans con 

xel hidroalcohólico.  
• Durante a reunión a estancia estará convenientemente ventilada. Ademais, estará dotada con 
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desinfectante, panos desbotables e papeleira con tapa. 
• Na mesa da sala do profesorado estarán sinalizados 12 postos de traballo que garanten a 

distancia mínima de distanciamento social.  
• Ademais, contarase con 4 ordenadores, tamén situados para que cumpran coa distancia 

mínima requirida de 1,5 m 
• Cando un profesor/a abandone un posto de traballo, ben sexa da mesa ou un ordenador, 

deberá desinfectalo. 

 

52. Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos órganos 
colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de comunicación a distancia) 

Reunións dos órganos colexiados: 
• Claustro: levaranse a cabo na aula Manuel Dobarro, baixo as condicións expostas no punto 

anterior. No caso de non haber ensinanza presencial no centro, realizaranse por 
videoconferencia empregando a aplicación que facilite a Consellería de Educación ou Meet 
(aplicación incluida en Gsuite).  

• Consello escolar: as xuntanzas realizance no centro, respectando as medidas sanitarias 
vixentes en cada momento. De non ser posible a súa realización de xeito presencial, porque a 
situación sanitaria o impida, levaranse a cabo por videoconferencia, utilizando a aplicación que 
proporcione a Consellería de Educación ou Meet (aplicación incluida en Gsuite) 
 

 
 

Id.  Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

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

Ao longo do curso terá un carácter prioritario o tratamento de cuestións relativas á prevención fronte á 
covid-19, cobrando un papel relevante a educación para a saúde, tanto no aspecto físico como 
emocional. Así, a abordaxe das medidas de hixiene e protección terá un papel importante, pero tamén 
o afrontamento emocional da situación da pandemia e apoio psicosocial á comunidade educativa.  
O tratamento destas cuestións abordarase de distintas formas:  
 
Plan de acollida 

• Actividades informativas e de promoción de hábitos e estilos de vida saudable:  
Levaranse a cabo durante os primeiros días lectivos, coa finalidade de que a comunidade 
educativa coñeza as normas de organización e funcionamento do centro co fin de salvagardar 
a integridade e saúde de todos os membros da comunidade educativa, as normas de 
convivencia relacionadas coa nova situación e a forma de actuación ante casos sospeitosos ou 
positivos.   

• Atención aos aspectos emocionais e sociais:  
Con actuacións como a valoración cualitativa do estado emocional do alumnado, reflexións 
conxuntas sobre o confinamento, atención e acompañamento ás necesidades emocionais e de 
relación social, expectativas sobre as posibilidades ou situacións que se poidan presentar ó 
longo do curso, utilización de metodoloxías que promovan a comunicación e a expresión de 
sentimentos e emocións, mellora da resiliencia… 

 
As cuestións anteriores abordaranse con toda a comunidade educativa, de tal maneira que o tema será 
tratado co alumnado na xornada de presentación do centro e con insistencia especial nas primeiras 
sesións de aula. Coas familias, o tratamento das cuestións realizarase nas sesións de acollida, que se 
realizarán por videoconferencia, dando a coñecer as cuestións indicadas no relativo ás normas e 
organización ante a nova situación, á vez que se favorece o apoio e acompañamento a todas as 
familias, en especial a aquelas con máis dificultades ou que presenten altos niveis de ansiedade e 
inseguridade ante a situación, sendo un momento óptimo ademais para resolver ou clarificar as dúbidas 
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que poidan ter.  
O profesorado tamén será debidamente informado no momento de incorportación ao centro e a través 
das distintas reunións  e claustros de inicio de curso, favorecéndose o apoio emocional mediante o 
intercambio de impresións e experiencias e a través da organización de entornos seguros. 
Asemade, procurarase a difusión da información relevante a través das canles de comunicación do 
centro (páxina web e/ou abalarmóbil) 
 
Abordaxe transversal no ámbito das distintas materi as:  
O tratamento das cuestións referidas á pandemia pode abordarse dende as distintas materias do 
currículo, aproveitando as intervencións e as situacións educativas que se poidan dar para concienciar 
sobre a realidade existente, a prevención da enfermidade e a canalización das emocións, favorecendo 
e promovendo a expresión e participación do alumnado. Neste senso, mesmo sería aconsellable a 
adaptación do tratamento de certos contidos ao contexto real actual, conectando os coñecementos a 
adquirir coa realidade próxima, por exemplo, elaboración de carteis ou anuncios publicitarios en materia 
preventiva no ámbito da materia de EPVA, cálculos ou estadísticos sobre a transmisión de contaxios na 
materia de Matemáticas, vocabulario relativo ó contexto covid-19 nas distintas materias de idiomas, 
explicación ou experimentos sobre as cuestións relativas á transmisión e prevención en materias 
científicas como Bioloxía ou Física e Química, abordaxe do impacto psicolóxico e a importancia da 
responsabilidade individual e social a través de materias como Psicoloxía, Filosofía, Relixión ou Valores 
Éticos…Por suposto, a elaboración de proxectos interdisciplinares que requiran da implicación de 
distintos departamentos sería unha boa oportunidade para concienciar e promover a educación para a 
saúde no contexto actual de forma globalizada e motivadora para o alumnado e comunidade educativa 
en xeral.  
 
Abordaxe no plan de acción titorial:  
A acción titorial é inherente á función docente, de tal maneira que o tratamento das cuestións referidas 
en materia de prevención, hixiene e apoio emocional é responsabilidade de todo o equipo docente e 
debe impregnar o currículo. Con todo, naquelas ensinanzas que dispoñen de hora lectiva semanal de 
titoría (ESO e FPB), o tratamento destas cuestións levarase a cabo tamén na mesma, potenciando a 
participación do alumnado como axentes activos na construcción das aprendizaxes. A titoría é un bo 
momento para concienciar sobre a importancia de manter certos comportamentos responsables en 
beneficio de todos (xeito de quitar e poñer a máscara, cando e como debe facerse a hixiene de mans, 
normas de adaptación á nova realidade no centro, actuación en caso de síntomas…), así como para 
brindar ó alumnado estratexias e apoio psicosocial que lle permitan asimiliar a situación e desenvolver 
a resiliencia (expresión dos sentimentos ante a situación, afrontamento dos medos e temores, evitar a 
estigmatización e exclusión das persoas que estiveran expostas ó virus…).  
Asemade, no marco da acción titorial favorecerase a preparación do alumnado na utilización de 
recursos e estratexias de cara a unha ensinanza non presencial ou mixta, o que permitirá ter marxe de 
reacción en caso de confinamentos ou cuarentenas. Isto esixirá a coordinación docente, que debe 
acordar os medios prioritarios a empregar para a posterior ensinanza ó alumnado, e permitiralle a este 
adestrarse na utilización do correo electrónico, manexo da aula virtual, navegación na web do centro, 
utilización de aplicacións de videoconferencia...o que reducirá as incidencias e certas desigualdades en 
caso de que o ensino deba tornarse semipresencial ou non presencial. 
 

 

54. 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). 

O plan, como documento inicial que contén as medidas de prevención e protección que rexen o 
funcionamento do centro no contexto actual, darase a coñecer á comunidade educativa a través da web 
do centro, onde estará dispoñible, sendo informadas as familias sobre o acceso á información mediante 
o link correspondente a través de abalarmóbil.   
Calquera información relevante con respecto a este tema, especialmente aquela que proveña das 
Consellerías de Educación e Sanidade, e poida ter transcendencia para a comunidade educativa, será 
comunicada tamén a través da web do centro (https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmarcocamballon), 
medio prioritario para as comunicacións oficiais. Neste marco, entenderase por información relevante a 
información de medidas de prevención e a distribución de medidas e comunicacións que se realicen 
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dende as consellerías indicadas anteriormente.   
Asemade, facilitarase información na web e acceso a documentación e charlas informativas de 
interese, procurando a relación estreita e colaboración cos medios sanitarios próximos.  
 

 
 
 

55. 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—)   

AULA VIRTUAL 
Paula Martínez Busto 
Xosé Díaz Díaz 
 
EDIXGAL 
José Noche Agras 
Paula Martínez Busto 

 

56. 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) 

A RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, 
pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22, no punto 4. 
Ensino non presencial, indica: 

Os centros adaptarán o seu Plan de continxencia tendo en conta o Protocolo de adaptación ao 
contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia vixente para o curso 
2021/22, en relación coas medidas que se adoptarán no caso de suspensión da actividade 
lectiva para facer efectivo o ensino non presencial e os supostos de reactivación da actividade 
lectiva presencial, de conformidade coas instrucións da autoridade sanitaria. 

Ademais, adoptarán as medidas establecidas nas instrucións específicas que resulten de 
aplicación, e terase en conta o seguinte: 

a) O profesorado, preferentemente a través da aula virtual do centro, determinará as tarefas 
que deberá realizar o alumnado garantindo a adquisición das aprendizaxes e a avaliación 
continua. 
b) A organización dos recursos educativos de apoio do centro para garantir unha axeitada 
atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, favorecendo o seu 
acceso ao currículo e con especial atención ao alumnado con necesidades educativas 
especiais. 
c) O establecemento dun procedemento de comunicación entre o alumnado, as familias e o 
equipo docente utilizando, preferentemente, as plataformas e medios telemáticos 
corporativos. Este procedemento determinará e concretará claramente os obxectivos ou 
finalidades da comunicación e as persoas responsables, así como a súa temporalización. 

 

 

57. Difusión do plan (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a 
disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade 
educativa, será obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas) 

• Este plan de adaptación á situación Covid será publicado na web do centro, enviado ás familias 
a través da aplicación abalarmóbil e aos membros do claustro e consello escolar a través de 
correo electrónico. 
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 ANEXO I – Enquisa de autoavaliación clínica do Cov id 19 
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 ANEXO II – Folla de rexistro da limpeza dos aseos 
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 ANExO III – Folla de rexistro de ventilación das a ulas 
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 ANEXO IV – Planos 
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