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1. Medidas de prevención básica

1.2 Membros do equipo COVID
Teléfono móbil de contacto

698191213

Membro 1 María Isabel Seoane Sánchez

Cargo

Vicedirectora

•

Coordinación do equipo Covid

•

Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia.

•

Elaboración do Plan de Adaptación da Covid 19 para o curso 20202021

Tarefas asignadas
•

Informar os membros do claustro, o Consello Escolar e as familias
do Plan de Adaptación ao contexto Covid.

•

Xestión de contaxios.

•

Difusión da información na páxina web do centro.

Membro 2 Dolores Rey Varela
•

Cargo

Xefa do departamento de Economía

Inventario e distribución, en colaboración coa secretaria do centro,
do aprovisionamento inicial da Consellería de elementos de sinalización e máscaras de protección.

Tarefas asignadas

•

Inventario, distribució e, control do material Covid. Contabilización
por separado dos gastos producidos, en colaboración coa secretaría
do centro.

•

Apoio nas entradas e saídas do alumnado.

Membro 3 Gabriel Álvarez Silvar

Cargo

Profesor do departamento de Xeografía e Historia.

Tarefas asignadas

•

Difusión de cartelería.

•

Distribución da sinaléctica.

•

Coordinación das entradas e saídas do alumnado.

•

Establecemento dos aforos da sala de profesorado, departamentos,
aseos e salas comúns.

Suplentes:

María Cristina Porteiro Fernández.
Emiliano Morenza do Forno
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1.3 Centro de saúde de referencia
Centro

Centro de Saúde de Santa Cruz

Contacto

Ana María Ares Martínez

Teléfono

981626768 // 981614159

1.4 Espazo de illamento
O espazo de illamento, sinalizado como AULA COVID, está situado na planta baixa do edificio
para facilitar a evacuación do alumnado que presente sintomatoloxía compatible coa Covid 19.
Conta con ventilación natural, xel hidroalcólico, papeleira de pedal, panos desbotables e produto viricida. O espazo será desinfectado diariamente e a maiores, de forma inmediata, despois
do traslado dun alumno/a alí illado.
O alumno/a estará acompañado neste espazo ata a chegada dun familiar.

1.5 Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa
1º ESO

98

2º ESO

105

3º ESO

107

4º ESO

106

1º BACH

86

2º BACH

77

FP BÁSICA I

9

FP BÁSICA II

10

1.6 Cadro de persoal do centro educativo
Persoal docente

68

Persoal administración e servizos

4

Coidadora

1

Equipo de limpeza

3.5
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1.7 Determinación dos grupos estables de convivencia
En secundaria os grupos de convivencia non son estables, xa que nalgunhas materias optativas
se xuntan alumnos de distintos grupos.
Etapa

SECUNDARIA

Aula

1º ESO A

Etapa

SECUNDARIA

Aula

1º ESO B

Etapa

SECUNDARIA

Aula

1º ESO C

Etapa

SECUNDARIA

Aula

1º ESO D

Etapa

SECUNDARIA

Aula

1º ESO E

Etapa

SECUNDARIA

Aula

2º ESO A

Etapa

SECUNDARIA

Aula

2º ESO B

Etapa

SECUNDARIA

Aula

2º ESO C

Etapa

SECUNDARIA

Aula

2º ESO D

Etapa

SECUNDARIA

Aula

2º ESO E

Etapa

SECUNDARIA

Aula

3º ESO A

Etapa

SECUNDARIA

Aula

3º ESO B

Nivel

Nº de alumnado asignado

21

22

21

21

13

22

23

20

20

20

12

23
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Grupo A

2º

Grupo B

2º

Grupo C

2º

Grupo D

2º

Grupo E

3º

Grupo A

Nº de profesorado asignado 17
Nivel

Nº de alumnado asignado

2º

Nº de profesorado asignado 11
Nivel

Nº de alumnado asignado

Grupo E

Nº de profesorado asignado 12
Nivel

Nº de alumnado asignado

1º

Nº de profesorado asignado 16
Nivel

Nº de alumnado asignado

Grupo D

Nº de profesorado asignado 19
Nivel

Nº de alumnado asignado

1º

Nº de profesorado asignado 14
Nivel

Nº de alumnado asignado

Grupo C

Nº de profesorado asignado 10
Nivel

Nº de alumnado asignado

1º

Nº de profesorado asignado 13
Nivel

Nº de alumnado asignado

Grupo B

Nº de profesorado asignado 13
Nivel

Nº de alumnado asignado

1º

Nº de profesorado asignado 12
Nivel

Nº de alumnado asignado

Grupo A

Nº de profesorado asignado 13
Nivel

Nº de alumnado asignado

1º

3º

Grupo B

Nº de profesorado asignado 16
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Etapa

SECUNDARIA

Nivel

Aula

3º ESO C

Etapa

SECUNDARIA

Aula

3º ESO D

Etapa

SECUNDARIA

Aula

3º ESO E

Etapa

SECUNDARIA

Aula

GREGO

Etapa

SECUNDARIA

Aula

4º ESO A

Etapa

SECUNDARIA

Aula

4º ESO B

Etapa

SECUNDARIA

Aula

4º ESO C

Etapa

SECUNDARIA

Aula

4º ESO D

Etapa

SECUNDARIA

Aula

4º ESO E

Etapa

BACHARELATO

Aula

1º BACH A Nº de alumnado asignado

Etapa

BACHARELATO

Aula

1º BACH B Nº de alumnado asignado

Etapa

BACHARELATO

Aula

1º BACH C Nº de alumnado asignado

Etapa

BACHARELATO

Aula

1º BACH D Nº de alumnado asignado

Etapa

BACHARELATO

Nº de alumnado asignado

23

20

19

7

16

20

21

20

22

Grupo C

4º

Grupo D

4º

Grupo E

1º

Grupo A

1º

Grupo B

1º

Grupo C

1º

Grupo D

Nº de profesorado asignado 17
Nivel
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4º

Nº de profesorado asignado 17
Nivel

23

Grupo B

Nº de profesorado asignado 20
Nivel

18

4º

Nº de profesorado asignado 17
Nivel

22

Grupo A

Nº de profesorado asignado 23
Nivel

19

4º

Nº de profesorado asignado 21
Nivel

Nº de alumnado asignado

Grupo PMAR

Nº de profesorado asignado 18
Nivel

Nº de alumnado asignado

3º

Nº de profesorado asignado 17
Nivel

Nº de alumnado asignado

Grupo E

Nº de profesorado asignado 19
Nivel

Nº de alumnado asignado

3º

Nº de profesorado asignado 9
Nivel

Nº de alumnado asignado

Grupo D

Nº de profesorado asignado 15
Nivel

Nº de alumnado asignado

3º

Nº de profesorado asignado 21
Nivel

Nº de alumnado asignado

Grupo C

Nº de profesorado asignado 16
Nivel

Nº de alumnado asignado

3º

2º

Grupo A
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Aula

2º BACH A Nº de alumnado asignado

Etapa

BACHARELATO

Aula

2º BACH B Nº de alumnado asignado

Etapa

BACHARELATO

Aula

2º BACH C Nº de alumnado asignado

Etapa

FP BÁSICA

Aula

30

Nivel
24

23

Aula

2º

Grupo C

1º

Grupo 5

Nº de profesorado asignado
Nivel

Nº de alumnado asignado

Grupo B

Nº de profesorado asignado 14
Nivel

FP BÁSICA

2º

Nº de profesorado asignado 16
Nivel

Nº de alumnado asignado

Etapa

Nº de profesorado asignado 18

2º

Grupo 5

Nº de profesorado asignado

1.8 Medidas específicas para grupos estables de convivencia
1. Os alumnos/as estarán sentados orientados todos na mesma dirección a unha distancia
mínima de 1.5 metros respecto de todos os postos que o rodeen dende o centro da
cadeira. Se non é posible, haberá mamparas separadoras.
2. Os alumnos/as dispoñen dun espazo individualizado, en armarios ou andeis, para gardar o seu material, o cal debe estar debidamente identificado.
3. É obrigatorio o uso de máscara e debe estar sempre correctamente colocada.
4. Non se pode compartir material de uso propio con ningún compañeiro. Cando haxa que
usar material, non privativo, susceptible de ser compartido, é necesario hixienizar antes
as mans e desinfectar despois do uso o dito material.
5. Haberá carteis informativos das medidas de prevención Covid-19 en todas as aulas,
corredores e espazos comúns.
6. Os movementos dentro da aula estarán limitados, excepto para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais nos cambios de materia que non impliquen moverse
do posto escolar.
7. A roupa colocarase nos colgadoiros do xeito máis individualizado posible.
8. Todas as aulas dispoñen de dispensador de xel hidroalcohólico, panos desbotables,
produto hixienizante viricida e papeleiras con tapa e pedal.
9.

O titor/ra será o encargado principal da transmisión das medidas preventivas, destacando:


O uso correcto da máscara, así como dos protocolos de substitución e lavado.



A importancia de evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.
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A hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo menos 40 segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante polo menos 20
segundos, no seu defecto.



A importancia da ventilación das aulas.



A obrigatoriedade de tapar a boca e o nariz cun pano de papel ao tusir ou esbirrar,
ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre afastándose do resto das persoas.



As máscaras e panos desbotables deben depositarse nas papeleiras de tapa e pedal.



Os profesores deberán facer unha correcta hixiene de mans e desinfección dos equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mando do proxector…) cando menos antes do seu uso. Así mesmo, as ventás, portas, persianas e interruptores deberán ser manipulados só polos docentes ou persoal de administración e servizos,
coa previa hixienización de mans.

1.9 Canle de comunicación
Para comunicar ausencias de profesorado, persoal non docente e alumnado -debidas a casos
con sintomatoloxía compatible coa COVID- farase a través do teléfono do centro (981626344)
a partir da 8.30 h ou por correo electrónico: ies.maria.casares@edu.xunta.es
A persoa que atenda a chamada trasladará a información á coordinadora do equipo Covid.

1.10 Rexistro de ausencias
Ao rexistro habitual de ausencias de persoal e alumnado, engadiremos un rexistro específico
para aquelas ausencias provocadas pola Covid. O encargado do dito rexistro será o equipo
Covid do centro.
No caso de ausencias de alumnado, ante a aparición de síntomas compatibles coa Covid, non
será necesario xustificante médico, abondará coa xustificación dos pais/nais ou tirores/as legais, ben nos impresos habituais de xustificación de faltas -que se entregará ao titor/titora do
alumno- ben a través do correo electrónico de titoría facendo constar o nome e apelidos de
quen o comunica e o seu DNI, ademais do nome e apelidos do alumno/a.
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As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos de protocolo de prevención de absentismo escolar.
O persoal docente e de administración e servizos, no caso de ausencia, remitirá xustificante
médico por correo electrónico á Xefatura de Estudos e Vicedirección: xefatura.estudos@iesmariacasares.es / vicedireccion@iesmariacasres.es

1.11 Comunicación de incidencias
A comunicación ás autoridades sanitarias e educativas realizarase a través da aplicación informática EduCovid -habilitada pola Consellería de Educación- e vía telefónica ao Centro de saúde
de referencia, á Xefatura Territorial de Sanidade en horario de 8.00 a 15.00 horas e, fóra deste
horario, ao Servizo de Alertas Epidemiolóxicas de Galicia.

2. Medidas xerais de protección individual

2.1 Situación de pupitres
Salvo nalgunha aula específica: laboratorios, talleres, aulas TIC... as mesas están colocadas
de xeito individual orientados todos os alumnos no mesmo sentido a 1.5 m de distancia.
Cando non se poida manter a seguridade, colocaranse mamparas de separación respectando
unha distancia mínima de 1m respecto dos postos que o rodeen, medidos desde o centro da
cadeira.
Nos talleres de Formación Profesional, cando non se poida manter a distancia de 1,5 metros,
adoptarase como medida adicional o uso de pantallas de protección facial.
Esbozo de aula tipo.
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ESBOZO DE AULA TIPO

2.2 Identificación de espazos ou salas para asignar grupos
A aula de Música e a de Debuxo Técnico, as máis grandes do centro, asignaranse a dous
grupos de bacharelato, que son os máis numerosos.
A Biblioteca usarase como aula para algunha materia optativa.

2.3 Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais
O departamento de orientación e a aula de PT contan con ventilación natural, xel hidroalcólico,
produto desinfectante viricida e papeleira con tapa e pedal. A maiores, no departamento de
orientación existe mampara de protección e na Aula PT pantallas faciais de protección individual
para profesorado e alumnado.
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2.4 Titorías coas familias
as reunións de titoría ou doutro tipo coas familias realizaranse preferiblemente de xeito non
presencial, mediante teléfono ou videochamada. Porén, cando a xuízo do titor/a ou da dirección
do centro sexa preciso a titoría presencial realizarase esta coas debidas medidas hixiénicas e
de protección nos espazos destinados a este tipo de reunión. Titorías 1, 2 e 3. Situadas na
planta baixa ao lado da reprografía e do departamento de orientación, ou na sala de usos múltiples.
As familias acudirán ao centro só con cita previa que solicitarán por teléfono ou a través do
correo de titoría.
As reunións presenciais realizaranse sempre con máscara e mantendo a distancia de seguridade vixente no momento.

2.5 Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro
A canle de información xeral será a páxina web do centro.
Para as persoas alleas ao centro (provedores ou persoal do concello) usarase preferiblemente
a vía telefónica e telemática.
Para as familias a información xeral será emitida a través da páxina web do centro e a particular
a través de canle telefónica ou telemática (correo e a aplicación Sixa familias).

2.6 Uso da máscara no centro
É obrigatorio en todos os espazos do centro, salvo as indicacións específicas, para as clase de
Educación Física e Música.
O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigatorio, pero non está prohibido. Recoméndase o seu uso no caso de que se traballe con alumnos que polas súas circunstancias non
poidan empregar máscara de protección.
O alumnado debe traer unha máscara de reposto, así como un estoxo específico para gardala.

2.7 Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa
O Plan de adaptación á situación Covid 19 e o Plan de Continxencia difundirase a través da
páxina web do centro. O profesorado, principalmente os titores/ras, serán os encargados de
difundir o seu contido entre o alumnado.
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Facilitarase unha copia á ANPA, ao persoal de administración e servizos e ao equipo de limpeza.
Ás familias enviaráselles tamén un comunicado coas normas básicas de prevención e actuación, a autoavaliación COVID-19 e a declaración responsable que deben devolver asinada.

3. Medidas de limpeza

3.1 Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito
frecuente.
No centro hai tres persoas a xornada completa e unha a media xornada para realizar as tarefas
de limpeza.
Antes do inicio do curso realizouse unha limpeza e desinfección de todas as instalacións.
O centro limparase de xeito xeral unha vez ao día, non obstante, durante a xornada escolar
reforzarase o aseo de áreas de uso común, entradas, pasamáns, picaportes, teléfonos, sala de
profesorado...
Os aseos limparanse pola mañá despois de cada un dos recreos, atendendo especialmente ás
billas, cisternas, pomos... e, pola tarde, ao acabar a xornada escolar. Os luns, ao haber clase
pola tarde, limparanse tamén ao finalizar a xornada de mañá, antes do reinicio das clases en
horario de tarde.
Asignación de tarefas:
Persoa 1. Planta soto: aulas, ximnasio e vestiarios.
Planta baixa: sala de usos múltiples, sala de profesorado e taller de tecnoloxía.
Escaleiras desde o soto á primeira planta.
Planta primeira: tres aulas do corredor central (portas verdes).
Desinfección pola mañá de pasamáns e dúas veces (despois de cada período de lecer) dos
baños da 2ª planta e do baño de nenos da 1ª planta.
Persoa 2. Segunda planta: aulas e baños, departamentos didácticos e laboratorios, e tres aulas
do corredor central (verde) da primeira planta.
Persoa 3. Primeira planta: Aulas e baños.
Persoa 4 (media xornada): Planta baixa: despachos, titorías, vestíbulo, sala de profesorado.
Desinfección pola mañá de pasamáns, picaportes e teléfonos e dúas veces (despois de cada
período de lecer) dos baños da planta baixa e do baño de nenas da 1ª planta.
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3.2 Distribución horaria do persoal de limpeza
Empregado número 1: De 10.15h a 13.15h e de 14.30 a 19.00h.
Empregada número 2: De 14.00h a 21.30h
Empregada número 3: De 14.00h a 21.30h
Empregada número 4: De 10h a 13.45h

3.3 Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza
O persoal de limpeza conta para realizar o seu traballo con máscara, uniforme de traballo e
luvas. Se o quixer, tamén pode empregar pantalla facial.
Cada un dos empregados/as conta co seu propio carro de traballo.
Utilizarán desinfectantes como dilucións de lixivia (1.50) recén preparada ou un dos desinfectantes con actividade viricida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso
destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe.
Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de xeito seguro, procedendo posteriormente ao lavado de mans.

3.4 Cadro de control de limpeza dos aseos
En cada aseo haberá unha folla de control de limpeza:

Páxina 14 de 35

Avda. Ernesto Che Guevara, 140 – Oleiros
15179 A CORUÑA
Tel.: 981 626344 – Fax: 981648595
ies.maria.casares@edu.xunta.es

3.5 Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas
Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo
menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases. Sempre
que sexa posible tamén durante as clases se as condicións meteorolóxicas o permiten.
A primeira ventilación do día realizarana os conserxes antes das 8.15, deixando xa as portas
das aulas abertas. Ao final da tarde pechará as ventás o persoal de limpeza despois de hixienizar as aulas.
Haberá unha folla de rexistro en cada aula onde será preciso apuntar as ventilacións nos recreos. O profesor/a da hora anterior aos recreos ocuparase, no caso de que as ventás non
estean abertas, de abrilas. Tanto que as teña que abrir coma que xa estean, indicará na folla
de rexistro (coa súa sinatura) que quedan abertas durante o recreo.

Tamén é moi importante ventilar no caso de aulas compartidas cando un novo grupo se incorpore a ese espazo.
Cando un profesional preste asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito
consecutivo (orientador/a, profesor/a especialista ou calquera outro) ventilarase a aula ou a sala
polo menos 15 minutos logo de cada sesión.
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3.6 Determinación dos espazos para a xestión de residuos
Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empreguen para o secado de mans ou para
o cumprimento da “etiqueta respiratoria”, as máscaras e as luvas deben ser refugados en papeleiras ou colectores con bolsa, protexidos con tapa e accionados con pedal. Hai unha en cada
aula, nos baños e nos espazos comúns.
Todo o material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, panos...) debe depositarse na
fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas
as recollidas separadas).
No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope
no centro educativo, será preciso illar a papeleira 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.

4. Material de protección

4.1 Rexistro e inventario do material do que dispón o centro
O rexistro, inventario e almacenamento do material de protección levarao a cabo un dos conserxes do centro. En caso de ausencia puntual do conserxe, as administrativas encargaranse
da recepción dos produtos.
O membro 2 do equipo Covid cotexará de forma mensual que o inventario está correcto.
Cando o conserxe detecte que no almacén queda menos de 1/3 de calquera material notificarallo á secretaria do centro.
O centro estará dotado do seguinte material de protección:
•

Dispensadores de xel hidroalcólico nos accesos ao centro, en todas as aulas e espazos
comúns.

•

Dispensadores de xabón en todos os baños.

•

Cartelería Covid, con información xeral das medidas de prevención, en todas as aulas,
espazos comúns e accesos ao centro.

•

Mamparas de protección nos despachos de orientación, xefatura de estudos e titorías.
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•

Pantallas protectoras: a disposición do profesorado que as solicite e para o alumnado
con necesidades especiais nos que se aconselle o seu uso.

•

Produto desinfectante viricida en todas as aulas e espazos comúns.

•

Papel desbotable e papeleiras con tapa e pedal en todas as aulas, baños e salas de uso
común.

•

Máscaras cirúrxicas dispoñibles na Secretaría do centro e en Vicedirección.

•

Máscaras FPP2 e batas desbotables dispoñibles en Vicedirección, para a Sala Covid.

4.2 Determinación do sistema de compras do material de protección
Contactarase con distintas empresas de subministración de material de protección para solicitar
presupostos. O equipo directivo autorizará o de menos importe tendo en conta a relación calidade-prezo xunto co orzamento e necesidades do centro educativo
Informarase á Comisión Económica e ao Consello Escolar das compras realizadas.
A persoa encargada da realización de compra de material de protección será a secretaria do
centro en colaboración co membro número 2 do equipo Covid.

4.3 Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición
O persoal de limpeza será o encargado de repoñer o material que sexa necesario.
No caso de que un docente detecte que non hai material de prevención nalgún dos espazos
notificarao á conserxería para que o repoñan de xeito inmediato.

5. Xestión dos abrochos

5.1 Medidas
Cando un alumno/a presente síntomas compatibles coa Covid-19 estando no centro educativo:
febre superior a de 37.5, tose seca, dificultade respiratoria, fatiga severa, cansanzo, dor muscular, falta de olfacto ou gusto, diarrea... tomaranse as seguintes medidas.
•

Illarase no Espazo Covid (espazo ventilado dotado con xel hidroalcólico, panos desbotables, papeleira con tapa e pedal e máscaras cirúrxicas).

•

Colocaráselle unha máscara cirúrxica ao alumno/a e á persoa acompañante. De forma
excepcional e no caso específico de que o alumno/a teña unha exención para o uso da
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máscara por xustificación médica, a persoa acompañante usará máscara FFP2 sen válvula (KN95), ademais de pantalla facial e unha bata desbotable. Se non houber máscara
KN95, pode usarse unha máscara cirúrxica xunto coa obritaroriedade da utilización da
pantalla. A persoa que utilica a FFP2 deberá estar formada na utilización dos equipos
de protección individual e no seu refugallo.
•

Avisarase á familia, que deberá presentarse no centro á maior brevidade posible para
levalo ao domicilio.

•

A familia debe solicitar consulta telefónica co seu pediatra, se non a houber para ese
día, contactar co PAC ou co teléfono de referencia do SERGAS e seguir as indicacións
dos sanitarios.

•

A familia debe contactar co centro educativo cando coñeza o resultado das probas realizadas.

•

Se o alumno/a estiver grave, o centro educativo avisará o 061 e a continuación á familia.

•

Se coincidese no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa Covid-19,
ese segundo caso permanecerá acompañado por algunha persoa traballadora do centro
educativo nunha das titorías, que contan como a Sala Covid con ventilación, produto
viricida, xel hidroalcólico, panos desbotables e papeleiras de tapa e pedal.

O persoal docente ou non docente que presente síntomas debe abandonar o centro e poñerse
en contacto co seu médico de atención primaria/mutua ou 061.

5.2 Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa
O responsable da comunicación das incidencias á autoridade sanitaria e educativa será o coordinador/a do equipo Covid. En caso de ausencia deste, será substituído polo directora do
centro ou polo membro número 2 do equipo Covid.

Páxina 18 de 35

Avda. Ernesto Che Guevara, 140 – Oleiros
15179 A CORUÑA
Tel.: 981 626344 – Fax: 981648595
ies.maria.casares@edu.xunta.es

6. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

6.1 Procedemento de solicitudes
Cando un traballador se encontre dentro dun grupo vulnerable dos recollidos no Anexo II do
Protocolo de Adaptación ao contexto Covid 19 (versión 31-08-2020) e queira o recoñecemento
da condición de persoa especialmente sensible, debe presentar ante a directora do centro unha
solicitude seguindo o modelo do Anexo III que esta remitirá á Inspección Médica da Xefatura
Territorial.
De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado español os traballadores
vulnerables para COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea
controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. O servizo
sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas
de prevención, adaptación e protección necesarias, seguindo o establecido no Procedemento
de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARSCoV-2.
Nos casos que sexa necesario a dirección do centro tramitará a solicitude de persoal substituto
na aplicación persoalcentros reflectindo no apartado observacións a casuística.

7. Medidas de carácter organizativo

7.1 Entradas e saídas
Entrada: O acceso ao centro realizarase por dúas entradas a partir das 8.15 da mañá:
ENTRADA PRINCIPAL: Accederá por este lugar o alumnado que vén en transporte escolar ou
público.
O transporte escolar estacionará na vía pública no espazo habilitado para tal fin, onde haberá
un profesor de garda. O alumnado baixará escalonadamente, de xeito que cada bus esperará
a abrir as portas ata que o anterior estea totalmente evacuado co fin de evitar aglomeracións.
Os alumnos/as baixarán en ringleira e coa distancia de seguridade indicada e accederán pola
rampla á entrada principal do centro.
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ENTRADA LATERAL TRASEIRA (situada na rúa Uxío Novoneyra): Accederá por este lugar o
alumnado que vén a pé ou en vehículo particular.
Saída: A saída tamén será escalonada. Sairá ás 14.05 horas, o alumnado da primeira planta e
ás 14.10 o alumnado da 2ª planta planta, planta baixa e soto.
Pola tarde o alumnado accederá do mesmo xeito a partir das 16.15 horas e saírá as 18.05h a
primeira planta e ás 18.10 horas a segunda planta, planta baixa e soto.

7.2 Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo
O centro conta cunha escaleiras de subida e outras de baixada, pero nos recreos ou na saída,
se é preciso, usaranse ambas para subir ou baixar co fin de axilizar os accesos.
O elevador limitarse a persoas que o necesiten por motivos de mobilidade. O aforo será dunha
persoa.
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PLANOS CON FLUXOS
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7.3 Cartelería e sinaléctica
Nas entradas: infografías sobre as medidas xerais de prevención fronte á Covid-19.
Nas aulas e corredores: carteis coas normas dentro da aula e o uso correcto da máscara.
Nos aseos, sala de profesores, usos múltiples e departamentos indícase na porta o aforo. Dentro dos baños existen vinilos con indicacións para o correcto lavado de mans.
Están marcados no chan os sentidos de circulación e as distancias de seguridade.
O Espazo Covid conta con identificación na porta e cunha infografía sobre o protocolo de actuación en caso de sintomatoloxía compatible coa Covid.

7.4 Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado
Está indicado no punto 7.1.

7.5 Asignación do profesorado encargado da vixilancia (só datos numéricos)
Garda de transporte e entrada ao centro: 3 profesores + 1 conserxe.
Entrada principal:
Un profesor estará situado na parada dos buses para controlar a baixada, un dos conserxes na
entrada principal, un profesor no relanzo do primeiro piso e outro no relanzo da segunda planta.
Entrada lateral traseira:
Un profesor na entrada de acceso ao centro, situada fronte ao ximnasio.
Gardas de recreo: 4 profesores nos recreos de 20 minutos (3 fóra: 1 en cada espazo designado
para cada un dos niveis, e 1 nos baños da primeira planta).
2 profesores no recreo de 40 minutos. (Un no patio dianteiro, que se encargará tamén de controlar as saídas do alumnado de Bacharelato e FP Básica, outro no patio traseiro).

8. Medidas en relación coas familias e ANPA

8.1 Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor
A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto do centro
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educativo, sexan organizadas pola ANPA do centro ou polos concellos, está condicionada á
aprobación dun protocolo que se integrará como anexo a este “Plan de adaptación a situación
COVID-19 no curso 2020/2021”. O dito protocolo determinará as medidas de prevención e protección fronte ao COVID e determinará con claridade as responsabilidades das persoas organizadoras ou xestoras.

8.2 Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar
As reunións da ANPA celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando en todo
caso a xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas.
Os Consellos Escolares celebráranse tamén, preferentemente, de xeito telemático.

8.3 Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias
Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a
comunicación por teléfono ou videochamada. Porén cando a xuízo do titor/a ou da dirección do
centro sexa preciso a titoría presencial realizarase esta coas debidas medidas de protección
nos espazos dedicados a tal fin.
Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro. Para
a información particular: o teléfono, o correo electrónico ou a aplicación Sixa familias.

8.4 Normas para a realización de eventos
Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. No caso
de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención (uso obrigatorio de
máscara) e aforos (50 por cento da capacidade) sempre que se permita manter a distancia de
seguridade vixente no momento.
Tamén se evitarán as actividades complementarias e extraescolares cando menos durante o
primeiro trimestre salvo charlas formativas relacionadas coa Covid-19 ou actividades do departamento de Educación Física, ao aire libre, que organiza o Concello de Oleiros e forman parte
dos contidos e da avaliación da materia. Nestes casos, tal como indican as medidas de prevención, a actividade realizarase de forma individualizada para cada grupo.
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9. Medidas para o alumnado transportado

9.1 Medidas
O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano
autonómico competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do emprego de máscara. No caso do uso de taxis ou VTC poderanse ocupar todas as prazas, ocupando en último lugar a que está a carón do condutor. Os/as acompañantes da empresa de
transporte aos que lle corresponda a vixilancia do alumnado, cando resulte obrigatorio, velarán
por que todos os ocupantes do vehículo leven posta a máscara durante todo o traxecto e que
cada usuario/a ocupe o seu asento en todo momento.
Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para unha mellor trazabilidade dos contactos, salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades sanitarias
determinen un uso máis restritivo do mesmo.
Con carácter xeral cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos quedan suspendidas as autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar a todo o
alumnado con dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 km).
No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo o
alumnado o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao centro educativo,
tendo en conta que a administración adoptará as medidas para que o transporte se realice en
condicións de seguridade.
Os autobuses deixarán o alumnado na vía pública na zona habilitada para ese fin. Baixarán de
xeito escalonado, sen iniciar a evacuación dun bus ata que o anterior non estea completamente
baleiro. Os alumnos farán ringleira mantendo a distancia de seguridade e dirixiranse pola rampla esquerda do edificio ata a entrada principal do centro.
Na entrada desinfectarán as mans e accederán pola escaleira correspondente ata a aula.

10. Medidas específicas para o uso doutros espazos

10.1 Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas...
Nas aulas de uso compartido extremaranse os protocolos de limpeza:
•

Hixiene de mans na entrada das mesmas.
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•

Limpeza ao iniciar a sesión do posto de traballo co equipo de desinfección existente na
aula. Así como do material compartido (ordenador, ferramentas).

•

Cando a materia o permita substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais
con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material.

•

No caso de utilización de instrumentos de vento (especialmente no caso de frauta) nas
clases de música ou nos exercicios de canto, a distancia interpersoal elevarase a tres
metros.

•

Na Aula de apoio de PT ventilarase 15 minutos cada vez que se incorpore un alumno/a
novo a ese espazo.

10.2 Educación física
En Educación Física o uso da máscara será obrigatorio agás que se realice no exterior, de
maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. Na medida do posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a
realización de hixiene de mans.
Tanto no pavillón como no ximnasio o alumnado ten marcado un lugar para deixar as mochilas.
Dentro dos dous espazos teñen que manter a distancia de seguridade e están abertas, sempre
que é posible, as portas.
Non se utilizan os vestiarios e só poden ir ao baño co permiso do profesorado
Nas entradas dos espazos pechados teñen xel hidroalcólico e produto viricida. Tamén hai papel
e papeleiras con tapa e pedal.
Respecto do material, o alumnado terá que traer da casa unha corda para saltar e unha raqueta
de bádminton. As plumas serán desinfectadas en cada clase.

10.3 Cambio de aula
Mediante a asignación de grupos, a norma xeral é que o alumnado cambie o menos posible de
aula, agás nos supostos excepcionais.
Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de materia.
No caso de ter que trasladarse a outra aula 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 e gardando a distancia de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións.
Se houber outro grupo na nova aula, agardarase antes de entrar a que saia por completo pola
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porta traseira da aula -se a hai- o grupo anterior. Entrarase gardando a distancia e evitando que
se formen agrupacións de alumnado durante a espera. A aula ventilarase durante 15 minutos e
o grupo entrante hixienizará mesas e cadeiras.

10.4 Biblioteca
Este curso a biblioteca permanecerá pechada, aínda que manterá o servizo de préstamo.
Os membros da comunidade educativa deberán depositar a súa petición na caixa do correo que
está situada ao carón da porta da biblioteca -nela debe constar o nome e apelido do interesado
e o curso, o título do libro e o autor- ou enviar un correo electrónico con eses datos a: bibmariacasares@gmail.com.
Os usuarios que vaian buscar ou devolver un libro en préstamo no horario do recreo que a
biblioteca estableza permanecerán na porta da biblioteca e esperarán, en fila e gardando a
distancia de seguridade, a que o profesor encargado os atenda.
Os libros terán que pasar catro horas en corentena polo que se depositarán nunha caixa e non
poderán prestarse na mesma xornada na que foron devoltos.
A biblioteca poderá ser usada, se for preciso, como aula para algunha materia optativa. Os
postos que se poden ocupar estarán debidamente sinalados.
Neste caso, antes de entrar será preciso hixienizar as mans e como no resto das aulas desinfectar o posto. Os ordenadores só poderán usarse se os alumnos/as están supervisados por un
profesor/a que se asegurará da limpeza posterior dos teclados e dos postos utilizados.
Os alumnos non poderán acceder aos libros colocados nos andeis.
Non están permitidos os xogos de mesa nin o préstamo dos mesmos.

10.5 Aseos
O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo.
O número máximo estará indicado na porta.
O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.
Todos os aseos disporán de cartelería sobre o correcto lavado de mans, xabón, panos desbotables e papeleiras de tapa e pedal.
Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o
aforo dos aseos e garantindo que se cumpra a distancia nas ringleiras de espera.
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En horario de clase, como norma xeral, non está permitido que o alumnado vaia ao aseo, para
evitar o contacto con alumnado doutros niveis e asegurar unha máis rápida trazabilidade dos
contactos.
En caso de ser preciso ir ao baño, só poderán usar os da planta baixa, controlados polos conserxes.
Os aseos de profesores da primeira planta estarán destinados ao alumnado con NEE que precisen ser acompañados.
O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado unicamente
poderá usar os aseos máis próximos á entrada do centro.
O profesorado pode empregar os aseos da planta baixa ou da segunda planta.

11. Medidas especiais para os recreos

11.1 Horarios e espazos
Estableceranse horarios diferenciados para os recreos, co fin de manter a distancia de seguridade.
O alumnado de 1º, 2º e 3º ESO terá dous recreos de 20 minutos (de 10.10 a 10.30 e de 12.10
a 12.30h).
O de 4º ESO, Bacharelato e FP Básica terá un só recreo de 40 minutos (De 11.00 a 11.40h).
Os alumnos/as baixarán ao recreo, acompañados dos profesores/as que estean con eles nese
momento na aula, de xeito ordenado seguindo a seguinte distribución: 1º corredor da dereita,
comezando polas máis próximas ás escaleiras, logo corredor da esquerda, e, finalmente, corredor central.
Cada nivel ocupará un espazo do patio e non se poderá mesturar con alumnado doutro nivel:
1º ESO

Pista próxima á entrada lateral traseira e soportais.

2º ESO

Pista situada na parte posterior traseira e soportais.

3º ESO

Parte dianteira do edificio e soportais dos dous laterais.

Nos espazos dedicados a recreo haberá sinalización que lembre a distancia de seguridade.
Nos recreos de 4º ESO, FP Básica e Bacharelato a distribución será a seguinte:
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4º ESO

Pista próxima á entrada lateral traseira e soportais.

FP Básica

Pista situada na parte posterior traseira e soportais.

BACHARELATO

Parte dianteira do edificio e soportais dos dous laterais.

O alumnado de Bacharelato con permiso familiar ou maior de idade que curse FP ou Bacharelato, poderá saír do centro. Posuirá un carné identificativo que debe ensinar ao profesor de
garda situado no portal peonil da rampla de acceso ao centro.
Se un alumno esquece o carné, ese día non poderá abandonar o centro durante o recreo.
Ao finalizar o período de lecer, o alumnado de 1º e 2º ESO fará unha ringleira, seguindo a liña
indicada pola letra do grupo ao que pertence, e esperará a que o profesor/a da hora seguinte o
vaia buscar para acompañalo á aula. O resto do alumnado subirá só á aula.
No caso dos alumnos/as que saen do centro, entrarán ás 11.35, por onde saíron e subirán á
aula.

11.2 Profesorado de vixilancia
PROFESORADO DE VIXILANCIA:
Na hora de entrada: 3 profesores e 1 conserxe.
Na hora de saída: 2/3 profesores.
No 1º recreo: 4 profesores.
No 2º recreo: 4 profesores.
No recreo de Bacharelato, 4º ESO e FP Básica: 2 profesores.

12. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

12.1 Emprego do equipamento
Extremaranse os protocolos de limpeza:
•

Hixiene de mans á entrada.

•

Desinfección da mesa e da cadeira co equipo de desinfección existente na aula.

•

Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e recomendacións a seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis informativos.
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•

Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible
poida desenvolver as actividades.

•

Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do
alumnado, se os houber, deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso. Así
mesmo, engadiranse outros equipos de protección axeitados en cada caso, favorecendo
cando sexa posible a utilización de materiais desbotables.

•

O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización
da práctica supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados despois
de cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo ou alumno/a.

13. Medidas especificas para alumnado de NEE

13.1 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 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 no 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.
O alumnado que deba ser acompañado ao aseo empregará o de profesoras ou profesores situados na primeira planta. Nestes aseos intensificarase a limpeza como medida de prevención
de riscos.
O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades
de protección e hixiene que este alumnado precise para a súa atención.
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No caso dunha escolarización combinada, coidarase adoptar as mesmas medidas co fin de
facilitar a comprensión das mesmas por parte deste alumnado.
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.

13.2 Medidas e tarefas. Seguimento
O Equipo de Orientación encargarase de transmitir ao Equipo Covid as necesidades educativas
e de benestar do alumnado de NEE na actual situación de pandemia e proporcionará asesoramento pedagóxico aos docentes para axustar a súa práctica educativa a cada caso.
Así mesmo, estará en contacto coas familias -en coordinación co titor/a- e coa coidadora e fará
un seguimento de cada alumno/a para adaptar as medidas ás circunstancias e particularidades
que vaian xurdindo.

14. Previsións específicas para o profesorado

14.1 Medidas
O profesorado debe manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de
protección, ademais de inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas.
Realizará en cada cambio de aula a hixienización de mans con xel hidroalcólico e limpará a súa
mesa e cadeira e o material de profesorado de uso non individual (mando, teclado, rato...). O
material de limpeza e desinfección será subministrado polo centro educativo.
O profesorado debe cumprir tamén coas medidas de ventilación das aulas e só el pode manipular ventás, persianas, interruptores e pomos de portas.
As reunións realizaranse cumprindo as normas de protección e o aforo dos locais. Cando non
sexa posible deste xeito, usaranse medios telemáticos.
A sala de profesorado e os departamentos terán na porta un cartel indicando o aforo permitido
para manter a distancia de seguridade. Será necesario hixienizar o lugar que se ocupe en cada
cambio de profesor/a e dos elementos de uso común como teclados, pantallas, microondas,
cafeteira.
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14.2 Órganos colexiados
Os órganos colexiados, segundo o disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público, poderanse constituír, convocar, celebrar a súas sesións,
adoptar acordos e remitir actas a distancia sempre que as sesións non poidan ser presenciais.
Nas sesións que se celebren a distancia debe garantirse a identidade dos membros que participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos considérase
validamente emitido o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia ou o emitido por
correo electrónico.

15. Medidas de carácter formativo e pedagóxico

15.1 Formación en educación en saúde
Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte á COVID-19, para facer do alumnado
axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, estas actividades
débense incluír de maneira transversal nos programas e actividades de educación e promoción
da saúde que xa viñan desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se poida traballar
a saúde de forma integral.
O Departamento de Orientación traballará de forma coordinada cos titores/ras para que a través
do Plan de Acción Titorial leven a cabo actividades formativas relacionadas coas normas sanitarias, cos hábitos saudables (descanso, alimentación, deporte) ou con outros temas como a
educación emocional ou a xestión da ansiedade).

15.2 Difusión das medidas de prevención e protección
O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos chegan
e son comprendidas por toda a comunidade educativa.
Comunicarase a información a todas as familias a través da páxina web e/ou outros medios.
A través do teléfono ou correo do centro poden consultarse as dúbidas que poidan xurdir.
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Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información sexa actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias.
A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de profesionais no
centro ou mediante fórmulas de teleformación, a formación suficiente para os centros
educativos sobre as medidas xerais de prevención e protección.

15.3 Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais
O acceso á aula virtual está na páxina web do centro.
A xefa de estudos é agora mesmo a coordinadora das aulas virtuais. Se a carga horaria do
profesorado o permite, nomearase entre eles un coordinador TIC que será o encargado de
coordinar a implantación das aulas virtuais e o seu mantemento, 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.
Ao inicio de curso escolar crearanse os “cursos” dentro das aulas virtuais, así como os usuarios
para o alumnado e profesorado. Existen na propia aula uns videotitoriais para a realización das
tarefas de primeira posta en funcionamento dos cursos e un foro de dúbidas para facilitar o
labor do profesorado con menor experiencia.
Todos os profesores/as, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado coñece
o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que
realizar o ensino a distancia.
A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesorado e alumnado) terán que estar plenamente
operativos e funcionando a comezos de outubro. É recomendable que os/as do alumnos/as
estean familiarizados coa contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual.
Crearase tamén un usuario na aula virtual para o/a inspector/a do centro con permiso de acceso
a todos os cursos virtuais e facilitaráselle a dito/a inspector o seu usuario e clave.
A principio de curso, os/as titores/as identificaran o alumnado que, por mor da falta de recursos
ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino
a distancia, e notificarano ao equipo directivo, quen realizará unha listaxe dese alumnado e as
súas necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a distancia.
Continuarase coa oferta de formación en aulas virtuais. As persoas asesoras Abalar de zona e
da UAC (Unidade de Atención a Centros) prestarán especial atención para a atención dos problemas tecnolóxicos que poidan xurdir. Para fornecer de contidos á aula virtual o profesorado
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poderá usar os dispoñibles no espazo Abalar, os que figuran na web do Ministerio, ou calquera
outro dispoñible.
Entre estes recursos inclúese a oferta dunha actividade de formación de 15 horas que permita
iniciarse e afondar no aproveitamento didáctico das aulas virtuais e outras ferramentas institucionais. Estes cursos desenvolveranse na propia aula virtual de cada centro e incluirá contidos
axustados ás características e necesidades dos diferentes contextos.
En consecuencia, ofertarase para todo o profesorado:
Un curso de Introdución ao ensino mixto que estará dispoñible en formato aberto en Platega.
Un curso titorizado de ensino mixto con contidos específicos para o profesorado de educación infantil, primaria, secundaria, FP, ensinanzas de réxime especial , adultos e educación especial.
Unha formación en centros prioritaria centrada nas seguintes liñas:
- integración didáctica das TIC.
-deseño e desenvolvemento curricular no marco dun modelo competencial.

15.4 Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso”
O equipo directivo incluirá no documento de “Instrucións de inicio de curso” toda a información
referente á organización de entradas e saídas, horarios, fluxos de movemento, normas básicas,
protocolo en caso de aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid, atención ás familias,
actividades complementarias e extraescolares, autoavaliación Covid e declaración responsable
das familias.
Toda esta información estará na páxina web do centro.

15.5 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 documento pode ser modificado e actualizado se as circunstancias así o esixen.

Páxina 35 de 35

