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I. Medidas de prevención básica
1. Datos do centro

Código  Denominación

36000922 IES María Soliño

Enderezo C.P.

Monte Carrasco nº 14 36940

Localidade Concello Provincia

Cangas Cangas Pontevedra

Teléfono Correo electrónico

886120016 ies.maria,solino@edu.xunta.es

Páxina web

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

2. Membros do equipo COVID

Teléfono  móbil  de  contacto  (ou  teléfono  do  centro  con  compromiso  de
desvío a un teléfono móbil)

Membro 1 Susana Otero García Cargo Vicedirectora

Suplente Aránzazu Vega Merayo Directora

Tarefas asignadas

•  Coordinación do equipo COVID
• Elaboración, supervisión, seguimento e avaliación do Plan de adapta-

ción.ao contexto COVID
• Difusión do Plan de adaptación ao contexto COVID
• Interlocución coas autoridades sanitarias e educativas.
• Xestionar a adquisición de material de protección necesario.

Membro 2 Mª Belén González Trigo Cargo Xefa Dpto Economía

Suplente Mº Montserrat Logroño Silva Xefa de Estudos

Tarefas asignadas

• Elaboración, supervisión, seguimento e avaliación do Plan de adapta-
ción.ao contexto COVID

• Difusión do Plan de adaptación ao contexto COVID
• Supervisión da adquisición e distribución do material de protección necesario así 

como da contabilización e certificación de consumos.

Membro 3 Adrían Méndez Estévez Cargo Profesor EF

Antonio Gigirey Suárez Secretario

Tarefas asignadas

• Elaboración, supervisión, seguimento e avaliación do Plan de adapta-
ción.ao contexto COVID

• Difusión do Plan de adaptación ao contexto COVID
•

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


3. Centro de saúde de referencia

Centro Centro de Saúde de Cangas Teléfono 986300304

Contacto Benigno Villoch Salgueiro

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

•Actual Aula de convivencia do centro. Esta aula está no andar baixo do edificio, preto  de conserxería e
do despacho de dirección. Dispón de boa ventilación. Na aula disporase de material de protección indi-
vidual: máscaras cirúrxicas e FFP2, xel hidroalcohólico, panos desbotables, papeleira con tapa e pedal.
O alumnado baixará acompañado de profesorado de garda, unha vez comprobada a sintomatoloxía, 
mediante o cuestionario establecido na enquisa de autoavaliación clínica da COVID-19 (Anexo I), avisa-
rase ao Equipo COVID, ou no seu defecto a un membro do equipo directivo para o illamento na aula.
 Ao alumnado ou persoa que requira illamento daráselle unha máscara cirúrxica para colocar por riba 
da que xa ten posta. O profesorado de garda que acompañe o alumno ou alumna illado portará másca-
ra de protección FFP2.

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

1º ESO 50

2º ESO 44

3º ESO 70

4º ESO 50

1º BACH 88

2º BACH 88

1º CICLO 31

2º CICLO 24

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

Profesorado 52

PND 6 1/2

Cafetería 2

7. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo)

Non procede

8. Medidas  específicas  para  grupos  estables  de  convivencia (con  inclusión  de  medidas  que  xa  figuren  no
protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo)

Non procede

9. 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)

  • DE 8:30 A 15:00 H ao teléfono do centro – 886120012

 • Fóra dese horario ao correo electrónico do centro : ies.maria.solino@edu.xunta.es ou  en caso de
moita urxencia ao tfno. 696971745



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

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

 ALUMNADO: Ao rexistro no XADE engadirase un rexistro específico onde se recollerán aquelas au-
sencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa covid-19 nun rexistro específico. (Follas de re-
xistro de ausencias de alumnado.) As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas
no XADE, pero ao figurar no específico por COVID-19 quedarán xustificadas a efectos de apertura do 
protocolo de absentismo escolar e, ao mesmo tempo, isto permitirá activar as medidas necesarias en 
caso de confirmación do caso.
 • As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible co Covid serán cubertas polo perso-
al subalterno. ou membro do equipo Covid que reciba a notificación. Serán supervisadas cada día polo 
coordinador Covid. Estarán na conserxería do centro.

 PROFESORADO Ao rexistro habitual, no LIBRO DE GARDAS, e no XADE por parte de xefatura de 
estudos para o seu envío a inspección, engadirase un específico para aquelas ausencias provocadas 
por sintomatoloxía compatible coa COVID19 que permitirá activar as medidas necesarias en caso de 
confirmación do caso. As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán xestiona-
das pola xefatura de estudos.

 PERSOAL NON DOCENTE Ao rexistro habitual das ausencias por parte da secretaría do centro, en-
gadirase un específico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa covid-19 
que permitirá activar as medidas necesarias en caso de confirmación do caso.
.

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

• Explicado no procedemento en caso de abrochos no punto V deste documento
. • No caso de producirse incidencias relacionadas co COVID19 serán notificadas de xeito inmediato no 
aplicativo. “EduCovid”
• Encargarase da notificación un membro do equipo Covid.

II Medidas xerais de protección individual

12. 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)

 Todos os pupitres estarán orientados cara a mesa do docente, cunha distancia interpersoal mínima
de 1,5 m entre todos os postos. Para a aplicación do criterio de medición a distancia realizarase dende
o centro das cadeiras aos lados e de diante a atrás.
  A cada alumna/o, na súa aula de referencia, asignaráselle un pupitre que será o que utilizará duran -
te todo o curso escolar co obxecto de realizar unha mellor trazabilidade dos contactos.
  Sinalarase no chan con cinta adhesiva a posición das mesas para que se manteña en todo momen -
to a distancia establecida, e identificaranse as mesas e cadeiras mediante números.

 Retirarase o mobiliario non indispensable que diminúa a superficie útil da aula para tentar obter o
máximo distanciamento posible e en todo caso garantir un mínimo de 1,5 m de distancia interpersoal.

 Cada alumno ou alumna deixará as súas pertenzas, abrigos e mochilas, no seu posto, utilizando a
cadeira e o colgadoiro da mesa, nunca os colgadoiros comúns.

 O uso de máscara terá carácter obrigatorio durante toda a xornada con independencia da distancia
interpersoal.

Adxúntase croque no Anexo...



13. 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)

A “distribución de aulas” pode verse no ANEXO II
Os talleres de Artes 1 e 3 pasan a ser aula de referencia para 1º BAC A e 2º BAC B
O salón de actos será a aula de referencia para 1º e 2º do Ciclo Superior de Acondicionamento físico.
 Teremos 3 espazos máis  para posibles desdobres: laboratorio de Física, taller Artes 4 e biblioteca.

14. 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)

As medidas a empregar nestas aulas serán as mesmas descritas máis arriba: uso obrigatorio de más-
caras e mantemento da distancia interpersoal de 1,5 m. O alumnado acudirá en quendas que respecten
o aforo da aula. No centro disporase de viseiras protectoras por se fose preciso o seu uso. Como mo-
delo de cuestionario empregaremos o que figura no protocolo, que irá anexo ao plan.

15. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias)

As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades:
 - Telemática (opción preferente) telefonicamente ou a través de videoconferencia.
 - Presencial: para aqueles casos nos que non sexa posible a vía telemática ou cando a xuízo do titor/a

ou da dirección do centro sexa preciso a titoría presencial. Nesta modalidade a reunión
levarase a cabo entre un membro da familia do alumnado ou o propio alumnado -se é
maior de idade-, e o/a titor/a ou profesor/a pertinente, na sala de xuntas e garantindo as
debidas medidas de protección.

 Na sala de xuntas garantirase mediante obstáculos  físicos a distancia de seguridade e o emprego de
máscara xunto coa dispoñibilidade de produtos para a hixiene de mans.

 Cando nalgunha destas reunións sexa necesario o visionado dalgunha proba escrita, avisarase con
anterioridade para poder facer copias da mesma e evitar a manipulación conxunta.
As titorías serán, en todo caso, con cita previa, empregando preferentemente a aplicación abalarMóbil.
Tamén poderá solicitarse por teléfono  886120012, correo electrónico ou a través do alumnado.

 De ter que realizarse presencialmente, establecéranse horarios non coincidentes con horarios de en-
trada e saída do alumnado e evitarase na medida do posible a circulación destas persoas polas instala-
cións do centro, dirixíndose ao espazo acordado previamente.

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

A información as familias e a persoas alleas ao centro procurarase que sexa NON presencial e en todo 
caso non coincidente con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos.
 Familias:
• Abalar Móbil
• Teléfono :886120012
• Correo electrónico (ies.maria.solino@edu.xunta.es)
•  Páxina web do centro http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmariasolino/

Persoas alleas ao centro:
• Preferentemente NON presencial, vía correo electrónico ou teléfono do centro.

17. Uso da máscara no centro

O alumnado, o profesorado e o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xor-
nada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de segurida-
de.
Será obriga do alumnado traer ao centro unha segunda máscara de recambio e un estoxo específico 
para gardala en caso necesario.

 Dentro da información a subministrar ás familias, ao alumnado e ao persoal dos centros, incluírase a 



formación precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa duración ou a necesidade de lavado e os 
sistemas de conservación e gardado durante os períodos breves de non uso.

Na cartelería do centro existira unha específica que lembre a formación sobre o uso das máscaras.

 Considerarase conduta leve contraria ás normas de convivencia non levar a máscara nos tempos e lu-
gares que sexan obrigatorios e o incumprimento das instrucións do profesorado en aplicación do proto-
colo.

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

• Un “borrador” do Plan de Adaptación ao contexto Covid 19 será enviado aos membros da comunidade
educativa para que poidan analizalo e facer contribucións se así o consideran.
 • Posteriormente será levado a Claustro e Consello Escolar antes do comezo do curso para a súa ava-
liación, e procederase a informar a comunidade educativa a través de Abalar Móbil, da publicación des-
te Plan na web do centro.
• Antes do comezo do curso, enviarase as familias un resumo dos aspectos máis relevantes deste plan 
e de como será o dia a día do alumnado no centro.
• Faranse obradoiros e simulacros durante as primeiras semanas de curso entre o alumnado para expli-
car e concienciar sobre as medidas deste plan.
• Tamén se fará chegar as autoridades educativas e sanitarias pertinentes

III Medidas de limpeza

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

Remitimos as tarefas de limpeza as especificadas no punto 4 do Protocolo de adaptación ao contexto 
da covid 19 , pero en todo caso concretamos algúns aspectos para o noso centro:
Tarefas Persoal de Limpeza de mañá:
• 1/2 veces os aseos (despois de cada recreo). 1 vez ao rematar as clases
• Ao longo de toda a mañá desinfección das zonas de contacto e superficies de uso frecuente (pomos 
das portas ,mesas, mobles, bancos, asentos, pasamáns..) e biblioteca.
• Unha vez rematada a xornada lectiva, limpeza e desinfección de  aulas e zonas de uso común, despa-
chos, sala de profesores. Conserxería, postos de traballo compartidos,(mesas, cadeiras e portátiles do 
profesorado nas aulas, sala de profes, tfno.), etc.
 Tarefas Persoal de Limpeza de tarde:
• Unha vez rematada a xornada lectiva, limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso co-
mún, despachos, sala de profesores. Conserxería, postos de traballo compartidos,(mesas, cadeiras e 
portátiles do profesorado nas aulas, sala de profes, tfno.), etc.
• Baleirado das Papeleiras
• Reposicións do xel hidro alcohólico, líquido desinfectante e panos desbotables.Comunicar á Secreta-
ria do centro as necesidades da adquisición do mesmo.

20. 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)

Os  membros do persoal de limpeza dos que dispón o centro terán a seguinte distribución horaria, na
que rotarán de xeito SEMANAL.
- Persoal de Limpeza de mañá:  1 persoa con media xornada de 10.45 a 14.00h.
- Persoal de Limpeza de tarde
- Tres persoas con horario completo
-Luns e mércores de 14:30h a 22h
-Martes, xoves e venres de 14.00 a 21.30 h.



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

• Uso obrigatorio de luvas e máscara para o persoal de limpeza no momento de utilizar substancias 
abrasivas para a pel.
• Non comparten carros de limpeza
• Empregaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos desin-
fectantes 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, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.
• 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.  

22. Cadro de control de limpeza dos aseos

• O persoal de limpeza deberá anotar no documento “Cadro de control limpeza Aseos” que figura como 
ANEXO III, cada vez que realice a limpeza e desinfección dos aseos que como mínimo será de 2 veces
ao día (luns e mércores mínimo 3 veces) :1 vez despois de cada recreo e outra vez ao rematar as cla-
ses.

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

Procedemento de Ventilación das Aulas:
1. Cada día antes do comezo e despois do remate das clases, o persoal subalterno , previa desinfec-
ción das mans, ventilará as aulas durante polo menos 15 minutos.
2. Como norma xeral, durante a xornada lectiva, as portas e ventanas das aulas permanecerán abertas 
todo o tempo que sexa posible, e como mínimo os primeiros e últimos 5 minutos de cada sesión de cla-
se. Será o docente de cada aula o responsable de velar polo cumprimento desta norma e de manipular 
as ventanas.
4. Durante o recreo deixaranse as ventana e portas abertas, sempre que as condicións de seguridade 
derivadas da climatoloxía o permitan.
5. No documento “Cadro Control Ventilación Aulas” que figura como ANEXO IV o profesor que inicia a 
sesión na aula anotará as ventilacións realizadas no mesmo momento en que se realicen.

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

• En cada zona do centro se habilitarán “papeleiras Covid” con tapa e accionadas con pedal para depo-
sitar todo o material de hixiene persoal que se utilice.(panos desbotables, luvas, máscaras)
• O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo xeral 
(labras de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...)
• A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, empregando unha 
bolsa de diferente color, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao persoal de limpeza.
• O persoal de limpeza procederá, ao rematar a xornada lectiva, a limpar as “papeleiras Covid e deposi-
tar os refugallos na fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica).
• 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 do espazo no que se levou a cabo 
o illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas duran-
te a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo.



IV Material de protección

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

Corresponde ao equipo COVID en colaboración coa secretaría do centro distribuír ou organizar a distri-
bución do material, levar a súa contabilización e inventario separado e certificar os consumos e gastos 
producidos.

26. Determinación do sistema de compras do material de protección

• A Secretaria do centro será a encargada de xestionar as compras do material, coa autorización da di-
rección do e o asesoramento do equipo Covid do centro.
• A Comisión económica do centro velará polo axeitada aproveitamento dos recursos económicos do 
centro.

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

Segundo o establecido no protocolo da Xunta, apartado 6.3 “Corresponde ao equipo COVID en colabo-
ración coa secretaría do centro distribuír ou organizar a distribución do material, levar a súa contabiliza-
ción e inventario separado e certificar os consumos e gastos producidos”
. Co fin de cumplir coa tarefa indicada no apartado 6.3, un membro do equipo Covid, revisará unha vez 
a semana o estado do material, informando a secretaria das carancias do mesmo para reposición.O 
personal de limpeza tamén informará sas necesidades de material dos distintos espazos Recibido a 
material de reposición,o secretario coa axida dos membros do equipo Covid procederán a organizar a 
distribución polas aulas e espazos, entre os conserxes e as limpiadoras, en función do material do que 
se trate.

V Xestión dos abrochos

28. 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)

As medidas serán as recollidas no Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 da consellería,
• Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas com-
patibles 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 con síntomas ou diag-
nosticada de COVID-19 .Tampouco acudirán ao centro as persoas en espera de resultado de PCR por 
sospeita clínica.
 A modo de resumo este sería o procedemento:
Gromo Fora do centro Educativo:
1. Alumnado, profesorado e PND, todos os días antes de acudir ao centro debe realizarse a “Enquisa 
de autoavaliación clínica do covid-19 “ que figura como ANEXO V, e se presenta síntomas quedar na 
casa e chamar ao centro de saúde de referencia do interesado.
2. Avisar, chamando ao teléfono do centro, a algún membro do Equipo Covid do centro, ou no seu de-
fecto ao persoal subalterno.
3. Neste caso o Alumnado non precisa xustificante médico para xustificar faltas, só o dos pais.
4. Informar chamando ao teléfono do centro, das indicacións recibidas polo centro de saúde
5. Un membro do equipo Covid informa as autoridades educativas e sanitarias
Gromo dentro do centro:
Se calquera membro da comunidade educativa, durante a súa estancia no centro presenta síntomas 
compatibles co COVID19 seguirase este procedemento:
1. Avisar de inmediato a algún membro do “Equipo Covid” e illar o afectado con máscara cirúrxica, no 
espazo habilitado “Aula de Continxencia” onde haberá instrucións escritas, material e profesorado de 
garda, ventilación axeitada, solucións hidro alcohólicas papeleira de pedal e panos desbotables.
 2. A Persoa acompañante debe estar con máscara cirúrxica e mantendo a distancia interpersoal.
3. Contactar coa familia que debe acudir o centro o antes posible e chamar ao pediatra ou acudir ao 



PAC, en último caso o centro contacta co centro de saúde asignado (Centro de saude de Cangas: 986 
300304)
4. Se hai síntomas graves chamar ao centro de atención primaria de referencia ou tfno Sergas (por de-
terminar), ou 061
5. O equipo Covid informa a Xefatura Territorial de Sanidade e cargará os datos na aplicación informáti-
ca da consellería para comunicar posibles casos.

29. 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 Coordinador ou un membro do equipo Covid, ou a dirección do centro.

VI
Xestión das peticións de supostos de

vulnerabilidade
•

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

 Neste punto remitímonos ao aptdo. 9 do Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 da conse-
llería, onde se establece o procedemento para as solicitudes de supostos de vulnerabilidade.
• A comunicación coa xefatura territorial e a solicitude de persoal substituto será realizada pola dirección
do centro.

VII Medidas de carácter organizativo

31. 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
—)

Procedemento de entradas e saídas:
1. A medida que o alumnado da ESO chegue ap centro  deberá ir ás súas aulas. Sempre haberá profe-
sorado de garda.. O alumnado de Bacharelato e Ciclo poderá acceder á súa aula ou permanecer nos
espazos habilitados para estes grupos.
2. Nas entradas e saídas do centro e das aulas o alumnado deberá realizar sempre a hixiene de mans
3. As entradas serán escalonadas segundo vaian chegando oss autobuses. As saídas do centro realiza-
ranse en tres quendas espazadas 5 minutos (soarán tress timbres), ademais en cada quenda utilizaran-
se catro portas diferentes para  saír do centro

32. 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—)

• As portas e circulacións no centro estarán debidamente sinaladas no chan ou nos paramentos do
centro como pode verse no ANEXO II

33. 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)

• Disporase carteleira impresa en A3 e sinaléctica sobre as medidas de prevención (distancia, sintoma-



toloxía e medidas de hixiene) por todo o centro ( corredores,escaleiras,zonas de recreo, aulas, aseos..) 
no chan e nos paramentos.
• Evitarase, na medida do posible, colocar murais, collages, anuncios ou outro material nas paredes do 
centro, en todo caso a cartelaría Covid primará por riba de calquera outra cartelaría.

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

Remítese ao punto 41 deste documento.

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

Resulta necesario un incremento do profesorado adicado a vixilancia das entradas/saídas e tempos de 
lecer:
• Entradas: 3 profesores/as e 1 membro do equipo directivo
• Recreos: 6 profesores/as
• Gardas de clase: Mínimo 2 profesores por cada sesión.
• Saída: Un membro do equipo directivo e un profesor. Cada profesor/a controlará a saída do seu gru-
po. O profesorado de garda da última sesión vixiará as portas de saída.

VIII Medidas en relación coas familias e ANPA

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

Non dispoñemos de madrugadores ou actividades previas ao inicio da xornada

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

• Non temos prevista a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do re -
cinto do centro educativo.
• As saídas didácticas, organizadas polos departamentos, poderán levarse a cabo respectando a nor-
mativa vixente no momento de realizalas, sobre todo en canto ao aforo de museos e salas e ás de
transporte. De todas formas recoméndase non proliferar neste tipo de saídas mentres a situación epide-
miolóxica non mellore.

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

As xuntanzas da ANPA e a dos Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático. 
Se fose preciso celebralas de xeito presencial serán ao aire libre. Os representantes do alumnado e do 
profesorado xa dispoñen da conta de correo para seguir os Consellos de xeito telemático, os represen-
tantes das familias e do concello, de non dispor facilitaráselle un usuario desde o centro.
• En caso de realizarse de xeito presencial os consellos escolares celebraranse no salón de actos

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

Remítese aos puntos 15 e 16 deste documento

40. Normas para a realización de eventos

• Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. No caso de rea-
lizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención, distanciamento e aforo.



IX Medidas para o alumnado transportado

41. 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)

• Recoméndase ao alumnado que resida a menos de 2km do centro, acudir camiñando, en bici, etc. ao
mesmo, promovendo así hábitos de vida activa e saudable e evitando contactos.
 • As paradas dos autobuses a súa chegada ao centro serán nos lugares de costume.
 • O alumnado ao acudir ao autobús, tanto na entrada como na saída do centro, deberá facelo en rin-
gleiras respectando a distancia de seguridade e utilizando os espazos habilitados.
 • Nas entradas, unha vez que o alumnado acceda ao recinto escolar, dirixirase á súa aula. Nas zonas
comúns (ägora, e patios) non se poderá superar o aforo .previsto.
 • Nas saídas o alumnado accederá ao autobús en ringleiras respectando a distancia de seguridade.
 • O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano autonómi -
co ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do emprego de
máscara. ., salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades sanitarias determinen un uso
máis restritivo do mesmo.
• Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para realizar unha mellor trazabili-
dade dos contactos.
• 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.

X Medidas de uso do comedor

42. 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)

Non dispoñemos de servizo de comedor

43. 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)

Non dispoñemos de servizo de comedor

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

Non dispoñemos de servizo de comedor

XI.
Medidas específicas para o uso doutros

espazos

45. 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, sa -
lóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza)

Conserxería:
• Colocarase unha mampara no mostrador de conserxería.
• O acceso ao espazo de conserxería estará limitado ao persoal subalterno.



• Realización de fotocopias unicamente polo persoal subalterno, na súa ausencia, o profesorado poderá
realizar fotocopias previa desinfección de mans e da superficie da fotocopiadora
• Evitarse, na medida do posible, enviar ao alumnado a recoller fotocopias.
Cafetería
 • Seguen a normativa de hostalería
. • Colocaranse marcas no chan para facer ringleiras para acceder a cafetería
 • O alumnado non poderá quedarse na cafetería para realizar a consumición, deberán abandonala tan
pronto sexan servidos.
 • O aforo máximo será de 12 persoas.

Aulas especificas
Aplícanse as mesmas medidas que para o cambio de aulas recollidas no punto 47.
Os protocolos específicos para cada aula están recollidos nos Anexos

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

ANTES DA SESIÓN
•  Nas  primeiras  sesións  daranse  a  coñecer  os  novos  hábitos  para  un  funcionamento  seguro  e
preventivo durante as clases de educación física.
• Será informado co contido deste protocolo e o seu cumprimento será obrigatorio. Se non cumpre
algunha das normas que aparecen no mesmo, atentando contra a súa saúde ou os que o arrodean,
será sancionado con unha falta de orde.
•  O  alumnado  non  poderá  abandonar  a  aula  de  referencia  antes  da  chegada  do  profesor/a
correspondente.
• O profesorado da materia deberá recoller a cada grupo na súa aula de referencia e acompañalo
facendo cumprir as indicacións recollidas en canto a circulación polo centro educativo recollidas no plan
de adaptación do centro.
• Como referencia para o mantemento da distancia de seguridade (1.5 metros), ensinarase un forma
sinxela de comprobar a separación correcta: dous alumnos enfrontados e cos brazos en ángulo recto,
cóbados e dedos estirados. NON PODEN TOCARSE AS PUNTAS DOS DEDOS.
O acceso aos diferentes espazos dentro do xinmasio e do pavillón (bancadas, aseos, almacén...) farase
baixo a autorización, supervisión e seguindo as indicacións de seguridade e prevención indicadas polo
profesado da materia.
• Antes de cada sesión, o alumnado terá unha zona para deixar o material necesario para a práctica así
coma a roupa de abrigo.  Estos puntos estarán sinalizados tanto no pavillón (  bancada )  coma no
ximnasio (bancos). Ocupará sempre o mesmo lugar todo o ano.
• No pavillón seguirase a circulación descrita no plan de adaptación.
o No caso do ximnasio, o fluxo de circulación será como se describe no plan de adaptación.
• O alumnado lesionado (xustificación médica) deberá quedar nun punto destas zonas observando a
sesión e cubrindo a folla de  ALUMNADO NON PARTICIPANTE que lle facilitará o profesorado da
materia. Contémplanse outro tipo de roles dentro da sesión pero sempre que o posibilite a organización
prevista e os criterios de seguridade.
• O alumno/a que teña prescrito o uso de broncodilatadores deberá traelos a todas clases, así como
coñecer a manipulación e a posoloxía indicada polos facultativos para o seu caso.
• Para un bo funcionamento dos plan AntiCovid establecidos, terase en conta, sobre todo nas primeiras
sesións, os tempos suficientes para a desinfección de material, para o aseo e/ou cambio de roupa e
para o traslado a aula. É fundamental garantir a adquisición dos novos hábitos do alumnado así como
do riguroso cumprimento do horario establecido e non interferir nas clases dos diferentes grupos das
tres etapas.
DURANTE A SESIÓN
• O uso de máscara será OBRIGATORIO en todas as sesións da materia agás nas que se realicen no
exterior, de forma individual, a máis de 2 metros e cando o uso da máscara resulte inadecuado ou
imposibilite a práctica.
• Sempre que sexa posible, intentarase que as clases sexan no exterior.
• Se por algunha circunstancia fose preciso o uso de vestiarios/aseos. O seu uso farase seguindo as
normas xerais establecidas pola Dirección do centro para estas instalacións.
• Para facilitar a dinámica das sesións e as indicacións do profesorado descríbense dúas disposicións
espaciais  que  cumpren  coa  distancia  preventiva  recomendada  (1,5  metros).  No  caso  do  pavillón,
(  teríamos  que  ver  como  as  facemos)  No  caso  do  ximnasio  establécese  un  sistema  simple  de
coordenadas con números e letras pegados nas paredes. Cada alumno/a deberá ocupar un número e
letra. (ver plano ximnasio, tamén teríamos que facelo)



• Priorizarase na medida do posible, o uso de material individual polo que contémplase a solicitude do
mesmo ao  longo curso,  de coste  reducido e  para uso  exclusivo e  non compartido  nas clases de
educación física. O alumnado será o responsable da desinfección antes, durante e despois do uso así
como da custodia e transporte do mesmo.
• O material empregado será desinfecto ao rematar o seu uso e almacenado na zona habilitada (Zona
material desinfecto).
• O departamento contará con 30 pulverizadores con líquido desinfectante facilitado pola dirección do
centro e papel para o secado.
• O alumnado deberá respectar a distancia interpersoal durante toda a sesión de EF. Para a realización
de  actividades,  xogos,  tarefas  ou  exercicios  o  profesorado  definirá  o  espazo  persoal  para  cada
practicante.
• Contémplase para o alumnado máis vulnerable e baixo informe médico a modificación de actividades
ou tarefas para posibilitar igualmente a consecución  dos estándares de aprendizaxe correspondentes.
• En situacións extraordinarias de malestar, ansiedade ou dificultades respiratorias o alumno/a poderá,
con permiso do profesor/a, retirarse da sesión ata as zonas sen máscara e recuperarse. En ningún
caso poderá haber máis dun practicante por zona.
• O ximnasio sempre contará coas ventás abertas e a porta exterior (sempre que sexa posible) para
facilitar a ventilación en todo momento. 
•  Sempre  que  sexa  posible  o  pavillón  contará  cos  portas  abertas  tanto  a  principal  como  a  de
emerxencia para facilitar a ventilación.
• O final da sesión cada alumno desinfectará o material que usou e depositaralo na zona habilitada para
o material desinfectado.

DESPOIS DA SESIÓN
• Tendo en conta que non se poderán empregar os vestiarios, proponse como recomendable o uso
toallitas hixiénicas para un lixeiro aseo despois da sesión.
• Aconséllase así mesmo o uso de ponchos cambiadores de toalla ou tea para o cambio de roupa.
• Ao finalizar, o profesor/a deberá acompañar ao grupo na súa volta á aula de referencia.

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

• Evitarase na medida do posible os cambios de aula do alumnado, de xeito que o profesorado que teña
aula especifica procurará utilizala só cando sexa inevitable e no resto dos períodos impartirá a clase na 
aula de referencia do grupo clase
. “Procedemento de cambio de aula”: (sempre que o alumnado cambie de aula)
1. En caso de que sexa inevitable o uso da aula específica, o profesorado correspondente xestionará a 
mobilidade do alumnado, podendo ir a buscalos a aula, ou avisalos con anterioridade para que se des-
pracen de xeito autónomo.
 2. O tránsito polos corredores realizarase en ringleiras, mantendo a distancia de seguridade e seguin-
do os sentidos indicados no chan e/ou paramentos.
 3. Cando se chegue a nova aula, agardarase fóra mantendo a distancia de seguridade.
 4. O profesorado deberá ventilar a aula polo menos 5 minutos antes e despois de cada sesión.
5. O alumnado antes de sentarse deberá hixienizar pupitre, mesa, cadeira e ordenador se houbera, que
vaia a utilizar. Despois deberá proceder á limpeza de mans.
 6. O material que vaia ser compartido, deberá ser desinfectado polo alumnado, antes e despois da súa
utilización 
7. Ao rematar a sesión o alumnado deberá realizar a hixiene de mans a medida que sae da aula en rin-
gleiras de 1.

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

• O aforo da biblioteca queda delimitado ao 50%-15 alumnos/as a non ser que entren máis mantendo a 
distancia de seguridade.
 • Os Libros Devoltos deberán estar illados durante 4h en caixas, antes de poder volver ao préstamo.
 • Evitarase o uso de xogos de mesa e material compartido
Nos recreos o alumnado poderá acceder de xeito autónomo a biblioteca, pero deberá seguir este pro-
cedemento:
 1. Agardar a que o profesorado de biblioteca abra a mesma. 
 2. Hixiene de mans antes de entrar.



 3. O alumnado hixieniza a zona onde se vai sentar e o material que vai utilizar ao rematar 
 4. Sentarase nos postos sinalados
 5. Ao rematar hixieniza a zona e o material 
 6. Hixieniza as mans antes de abandonar a biblioteca

O protocolo completo de uso da biblioteca atópase nos Anexos ao presente documento

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

• O aforo limítase a un terzo do habitual..
 • Antes de acceder verificar que non se supera o aforo.
• Se o aforo está completo agardar en ringleira mantendo a distancia de seguridade que delimitan as 
marcas no chan
• Debe realizarse a hixiene mans ao saír
• Non poderán ser usados mentres se estean a realizar labores de limpeza e desinfección.
• Durante os recreos  o  profesorado de garda vixiará os aseos para velar polo cumprimento das nor-
mas de seguridade e hixiene (aforo, distancia nas ringleiras, hixiene de mans, etc.

XII Medidas especiais para os recreos

50. 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)

A saída ao recreo será escalonada en tres quendas, por isto soarán tres timbres: Ás menos 10 sairá
alumnado de 1º e 2º de ESO, ás menos 5 os de 3º e 4º e ás en punto punto os de bacharelato e ciclo.

O alumnado da ESO terá asignada unha parte do patio claramente delimitada. Haberá catro áreas, que
irán rotando semanalmente
. Os de bacharelato e ciclo poderán estar na Ágora ou no exterior das instalacións ( con permiso asina -
do polas familias)

Se chove, o alumnado de ESO  poderá estar no patio cuberto, pavillón ou nas aulas.

A entrada do recreo tamén será escalonada: ás e vinte, 1º e 2º de ESO, ás e 25 3º e 4º e ás e media os
martes, xoves e venres e  ás 10, 15 e 20, respectivamente os luns e mércores.

51. 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)

Haberá seis profesores de garda nos recreos:
3. profesores no patio inferior e pistas. Se chove un deles irá ao pavillón co alumnado e outro pasará a 
vixiar as aulas..
1 profesor no interior do centro(vixiará as aulas, aseos e ágora)
2 profesores no portal e patio superior controlando a entrada e saída do alumnado de Bacharelato e Ci-
clo. Os  días de choiva un debe ir ao pavillón co alumnado da ESO

XIII

Medidas  especificas  para  alumnado  de
educación  infantil  e  dos  dous  primeiros
cursos de primaria

52. Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que estean situados na



mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material de aula)

Non procede

53. Actividades e merenda  (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica para os
xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o tempo de merenda)

Non procede

XIV
Medidas especificas para uso de laboratorios

e talleres

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

As medidas serán as mesmas que para o cambio de aula recollidas no apartado 47.
O material empregado en cada sesión polo alumnado debe ser desinfectado por cada alumno ao rema-
te da sesión.
As normas para cada laboratorio e taller aparecen nos Anexos

XV. Medidas especificas para alumnado de NEE

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

Segundo o establecido no protocolo da Xunta, apartado 24.5 “O departamento de orientación colabora-
rá co equipo Covid na identificación das necesidades de protección e hixiene que este alumnado preci-
sa para a súa atención.”
. No noso centro este vindeiro curso, según informe de orientación o alumnado con necesidas educati-
cas especiais non precisa de unhas medidas esfecíficas en relación co tema do Covid diferentes das da
colectividade.

56. 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)

Segundo o establecido no protocolo da Xunta, apartado 24.1 “Na atención ao alumnado con necesida-
des 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…”, 24.3 “No caso de que o alumnado non teña autono-
mía, 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 acti-
vidade, 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 do noso centro con NEE, é autónomo, e pode usar a mascarilla, non necesitando de coida-
dores. Este alumnado permanece en varios momentos da xornada nunha aula coa PT, e cúmprense
distancias de seguridade.
 A tarefa mais importante consistiría en que os seus titores e a propia PT, reforcen de xeito regular con
estes alumnos as medidas hixiénicas derivadas do Covid, e fagan un seguemento personalizado sobre
o seu cumprimento.



XVI Previsións específicas para o profesorado

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

- Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de
protección aproveitando calquera contido para recordarllas ao alumnado.
- O profesorado deberá contar cunha dotación de material de hixiene composto por panos desbotables,
solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual.
- Deberá limpar en cada cambio de clase a súa mesa e cadeira, así como o material do profesorado de
uso non individual que teña utilizado na aula.
- Deberá ventilar a aula coa periodicidade e duración que figura no presente Plan.
-  Lembrará con regularidade as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado.

Todas as reunións do profesorado presenciais realizaranse na Sala de Profesorado cumprindo as nor-
mas de protección e o aforo dos locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáti -
cos.
-  O aforo máximo da sala de profesorado é para 24 persoas cumprindo a distancia de 1,5 metros de
distancia entre as cadeiras, indicándose os espazos susceptibles de utilización e lembrando a necesi-
dade de hixienizar o lugar que se ocupe e o material que se empregue (teclados, pantallas, ratos, etc.).
-  Procurarase manter a sala ventilada e as ventás abertas (en función da metereoloxía) durante a dura-
ción da xuntanza.
-  Debido ao número de profesorado do instituto, os claustros deberán celebrarse no salón de actos ou
de xeito telemático.
- Poderán realizarse xuntanzas de departamentos e Comisións de Coordinación Pedagóxicas (CCP) ou
outras reunións con fins pedagóxicos que non superen o aforo da sala empregada.

- As reunións de coordinación de titores/as co Departamento de Orientación terán lugar na Sala de Pro-
fesores.

 Uso dos departamentos: o seu aforo estará condicionado a posibilidade do mantemento da distancia
interpersoal de 1,5 m. Manteranse as mesmas medidas de hixiene e ventilación establecidas para a
sala de profesorado. O profesorado será encargado de desinfectar o posto de traballo logo da súa utili -
zación e os equipamentos e materiais empregados.
 Como norma xeral, nestes espazos, os aforos estarán sinalizados mediante cartelería situada nas por-
tas de acceso.

58. 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)

Xuntanzas do Claustro:  As xuntanzas do Claustro  se é  posible  realizaranse de xeito  principal  nun
espazp que permita manter a distanza de seguridade (salón de actos). Se a situación sanitarai non
permitise a celebración presencial faríase  de xeito telemático, empregando as plataformas que habilite
a Consellería.
 Xuntanzas do Consello Escolar: A previsión é de que as xuntanzas do Consello Escolar se realicen
prioritariamente  de  xeito  telemático,  empregando  as  plataformas  que  habilite  a  Consellería.  Se  a
evolución da situación sanitaria o permite, terán lugar de xeito presencial coas medidas preventivas do
momento, previsiblemente na sala de profesorado.
 Xuntanzas da Comisión Pedagóxica: Se a  situación sanitaria o permite, terán lugar de xeito presencial
coas medidas preventivas do momento, previsiblemente na sala de profesorado. Se non fose posible
realizaríanse de xeito telemático, empregando as plataformas que habilite a Consellería.
 Xuntanzas da Comisión de Convivencia: A previsión é de que as xuntanzas Comisión de Convivencia
se realicen prioritariamente de xeito telemático, empregando as plataformas que habilite a Consellería.
Se  a  evolución  da  situación  sanitaria  o  permite,  terán  lugar  de  xeito  presencial  coas  medidas
preventivas do momento, previsiblemente na sala de profesorado.
 Xuntanzas da Comisión Económica: A previsión é de que as xuntanzas Comisión de Económica se
realicen prioritariamente de xeito telemático, empregando as plataformas que habilite a Consellería. Se
a evolución da situación sanitaria o permite, terán lugar de xeito presencial coas medidas preventivas
do momento, previsiblemente na sala de profesorado.



Xuntanzas da Comisión de Delegados/as: A previsión é de que as xuntanzas Comisión de Delegados
se  realicen  prioritariamente  de  xeito  presencial  pregeriblemente  ao  aire  libre,  se  non  fose  posible
realizaríase de xeito telemático empregando as plataformas que habilite a Consellería.
Con carácter xeral, para todas as xuntanzas, nas sesións que se celebren a distancia deben 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.  Agás nos  casos nos  que  sexa imposible  pola  necesidade de
cumprir  prazos perentorios,  as convocatorias  serán remitidas aos membros do órgano colexiado a
través de medios electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, a documentación da mesma e
un  documento  no  que  se  poida  formalizar  para  cada  un  dos  puntos  por  separado  o  senso  das
votacións.

XVII Medidas de carácter formativo e pedagóxico

59. 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)

O Equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de
prevención,  hixiene  e  promoción  da  saúde  chegan  e  son  comprendidas  por  toda  a  Comunidade
educativa.
-  Informarase aos traballadores e traballadoras do centro das medidas de prevención e hixiene, quen a
súa  vez  facilitarán  a  comunicación  ao  resto  da  comunidade educativa.  Con este  fin  enviarase  ao
profesorado resumo das medidas, resumo das súas funcións e protocolos, vídeos explicativos COVID,
etc.
- Comunicarase a información a todas as familias e alumnado maior de idade mediante a publicación
do Plan de Adaptación na web e dun resumo das medidas principais que contén.
-  As persoas titoras explicarán na xuntanza inicial de setembro as medidas adoptadas de prevención e
hixiene e os protocolos a seguir ante a situación sanitaria actual. Incluirase a explicación da Enquisa de
autoavaliación  clínica  do  COVID-19  (Anexo  I)  e  entregarase  para  a  súa  sinatura  a  Declaración
Responsable de efectuar a mesma.
-   Potenciarase  o  uso  e  actualización  de  carteis  e  sinalización  que  fomente  o  cumprimento  e
comprensión das medidas de prevención e hixiene.

 Actividades de educación para a saúde:
-  Reforzo e recordatorio das medidas básicas todos os días a 1ª hora, entrada na aula.
▪ Formación para a saúde na hora de titoría, a modo orientativo, por exemplo:
- 1º sesión “Regra das 3M”, ”Uso e colocación das máscaras, medida de distanciamento social e lavado
de mans” 
- 2ª sesión: Reforzo do uso correcto das máscaras.
- 3ª sesión: Limpeza do posto escolar, utilización e orde de materia escolar.
- 4ª sesión: síntomas COVID e protocolo de actuación.
- 5ª outras medidas de hixiene: tusir, esbirrar, etc.
 A maneira  de  impartir  esta  formación pode ser  mediante  charlas,  obradoiros,  vídeos  explicativos,
powerpoint,  etc.  na  hora  de  titoría  (por  exemplo,  unha  cada  quince  días)  para  informar,  formar,
sensibilizar, compartir e resolver dúbidas.
 No caso de bacharelato e do ciclo formativo que non teñen asignado hora de titoría habería que
determinar unha charla, obradoiro ou sesión de intercambio de opinións sobre o tema cunha frecuencia
a determinar que correrá a cargo do horario do módulo ou materua que imparta a persoa titora.

60. 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).

Empregaranse todas as canles de comunicación reflectidas nos sistemas de comunicación do centro 
para a difusión de toda a información de relevancia con respecto a este tema, en especial as enviadas 



polas Consellerías de Educación e Sanidade. A través da páxina web do centro:
 Publicación do Plan de Adaptación.
 Información para familias, profesorado...
 Infografías, vídeos, powerpoint explicativos das medias de prevención e protección. Mediante a car -

telería situada nas aulas, corredores, aseos e espazos comúns do centro educativo. Do mesmo xeito, 
facilitarase o acceso á información e documentación e charlas formativas de interese a toda a comuni-
dade educativa.

61. 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- Antonio Franco
Edixgal( Abalar: Alicia

62. 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)

Segundo o establecido nas instruccións de principio de curso, o equipo directivo elaborará un Programa
de Acollida  co fin de facilitar a incorporacion do alumnado afectado pola suspension da actividade lecti -
va presencial durante o curso 2019/2020, este Programa sera presentado ao Consello Escolar do cen-
tro e incluirá a organizacion de actividades globalizadas que informen, a lo menos, dos seguintes as-
pectos: 
 a) Novas normas de organizacion e funcionamento do centro.
 b) Actuacions de prevencion, hixiene e proteccion. 
c) Accions formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria para o seu desen-
volvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, non presencial.
 d) Atencion aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realizacion de actividades grupais de acolli-
da e cohesion.

63. 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)

• Un “borrador” do Plan de Adaptación ao contexto Covid 19 será enviado aos membros da comunidade
educativa para que poidan analizalo e facer contribucións se así o consideran.
 • Posteriormente será levado a Claustro e Consello Escolar antes do comezo do curso para a súa ava-
liación, e procederase a informar a comunidade educativa a través de Abalar Móbil, da publicación des-
te Plan na web do centro. 
• Antes do comezo do curso, enviarase as familias un resumo dos aspectos máis relevantes deste plan
e de como será o dia a día do alumnado no centro.
 • Faranse obradoiros e simulacros durante as primeiras semanas de curso entre o alumnado para ex-
plicar e concienciar sobre as medidas deste plan.
 • Tamén se fará chegar as autoridades educativas e sanitarias pertinentes.



ANEXO I. Autoavaliación



ANEXO II. Declaración responsable



ANEXO III. AULAS
ANEXO IV Entradas e saídas, planos de circulación



ANEXO V

PROGRAMA DE ACOLLIDA

IES MARÍA SOLIÑO

Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso 
académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 
imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato.
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1.Introdución.

Segundo as Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa en relación as medidas educativas que se deben adoptar no 

curso académico 2020-2021, nos centros docentes da Comunidade autónoma de Galicia nos que se

imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato, o equipo directivo elabora un “Programa  de Acollida” para o reinicio

da actividade lectiva presencial.

A crise sanitaria e social vivida fan que este principio de curso sexa imprescindible ter un plan de 

acollida específico, atendendo as Instrucións das autoridades educativas e sanitarias.

Os equipos docentes teñen previsto nas súas programacións didácticas unha incorporación das 

aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior. Así mesmo, atenderase á situación 

de equilibrio persoal e emocional do noso alumnado e impulsaranse as actividades e actuacións 

relacionadas ca prevención, protección e hábitos de vida saudables.

O IES María Soliño  segue  todas as medidas ditadas polas autoridades educativas e sanitarias, que 

se desenvolven  no Plan de adaptación á situación COVID e no Plan de continxencia.

Poden atopar toda a información no Espazo Covid. da nosa web.



2. Acollida do alumnado o primeiro día de clase.

DÍA CURSO HORA
PRESENTACIÓN

SAÍDA

23/09/20 1º ESO 8:30 h 13:00 h
13:15 h

23/09/20 2º ESO 8:30 h 13:00 h
13:15 h

23/09/20 1ºBAC 11:30 h 13:15 h

23/09/20 1º CICLO 11:30 h 13:00 h

24/09/20 3º ESO 8:30 h 14:00 h

24/09/20 2º BAC 12:00 h 14:00 h

24/09/20 2º CICLO 12:00 h 14:00 h

25/09/20 4º ESO 8:30 h 14:00 h

A actividade lectiva comezará no horario habitual o día seguinte da presentación.

3. Novas normas de organización e funcionamento do centro.

3.1 Entradas, saídas e horarios.

Horario de entrada:  de luns a venres será as 8:30 h

Horario de saída:   Luns e mércores 15:00 h.
                                             Martes, xoves e venres 14:00 h

• ENTRADA

Ao alumnado transportado irá accedendo ao centro a medida que cheguen os autobuses, dirixirase 
ás súas aulas ou aos espazos habilitados para cada grupo.

Ao  chegar  ao  instituto  ao  alumnado  transportado,  accederá  pola  porta   principal  (Porta  1),
respectando a distancia de seguridade e hixiene de mans ao entrar. O alumnado de 1º e 2º ESO irán
aos espazos de convivencia asignados ( patios) e o resto ás aulas ou á Ágora.
O alumnado do Ciclo  accederán pola Cancela  á porta número 2.
O alumnado do que veña en coches particulares baixará na rotonda e accederá a pé ata a entrada   do
instituto.

Polo  tanto,  usaranse   DÚAS PORTAS  DIFERENCIADAS PARA ENTRADA  en  función  da
situación das aulas no edificio.



Unha vez dentro do edificio o alumnado respectará a SINALIZACIÓN DE CIRCULACIÓN no
interior do instituto con dúas marxes no corredor de forma que indiquen a circulación pola dereita e
pola esquerda de forma individual, respectando a distancia de seguridade.

• RECREOS

A saída ao recreo será escalonada. Ás menos 10 sairá alumnado de 1º e 2º de ESO, ás menos 5 os de
3º e 4º e ás en punto punto os de bacharelato e ciclo.

O alumnado da ESO terá asignada unha parte do patio claramente delimitada. Haberá catro áreas,
que irán rotando semanalmente. Os de bacharelato e ciclo poderán estar na Ágora ou no exterior das
instalacións ( con permiso asinado polas familias)

Se chove, o alumnado de ESO  poderá estar no patio cuberto, pavillón ou nas aulas.

A entrada do recreo tamén será escalonada: ás e vinte, 1º e 2º de ESO, ás e 25 3º e 4º e ás e media os
martes, xoves e venres e  ás 10, 15 e 20, respectivamente os luns e mércores.

A cantina ten un aforo limitado a  14 persoas. Será preciso encargar os pedidos á chegada ao Centro.

• SAÍDAS

A saída será de xeito escalonado. Utilizaranse catro portas Ás menos 10 sairá alumnado de 1º e 2º
de ESO, ás menos 5 os de 3º e 4º e ás en punto punto os de bacharelato e ciclo.
O  profesorado  que  imparta  clase  a  última  hora  conrtrolará  a  saída  do  seu  grupo,  xunto  co
profesorado de garda e de custodia.

Empregaranse as 4 portas de saída do centro. Cada aula sairá pola máis próxima. Nos primeiros días
faremos simulacros con todos os grupos para que coñezan perfectamente por que porta deben saír.

3.2 Uso da máscara.

É imprescindible o uso de máscara no centro e o cumprimento das medidas hixiénico sanitarias 
contempladas no Plan de adaptación do instituto á situación COVID, sen prexuízo das excepcións 
contempladas na lei para as persoas vulnerables.
É obrigatorio ter unha segunda máscara de reposto na mochila e un pequeno estoxo para gardar a 
máscara, en caso necesario.

3.3 Autorizacións.

Durante os primeiros días de clase o alumnado levará diversas autorizacións, que serán asinadas, se 
é o caso, polos proxenitores ou titores legais e devoltas ó titor/a o antes posible (declaración de 
saúde responsable, uso de dereitos de imaxe , uso de plataformas educativas,...).
É importante que fagan unha lectura detallada de todos os impresos e consulten calquera dúbida no 
centro, xa que este curso é especialmente importante que toda a comunidade educativa cumpra 
rigorosamente as instrucións dadas polas autoridades sanitarias e educativas.

4. Actuacións de prevención, hixiene e protección.



1-Que facer na casa antes de enviar ao alumnado a clase?

 Para  a  detección  precoz  nos  alumnos/as,  estes  (ou  os  seus  pais/nais/titores)  realizarán  unha
autoavaliación diaria dos síntomas, antes de ir ao instituto, a fin de comprobar se son compatibles
cunha infección por sars-cov-2, mediante esta enquisa clínico epidemiolóxica recollida no anexo i
do plan (o resultado desta enquisa non se enviará ao centro)

Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece nesta enquisa, o alumno/a non
acudirá ao instituto e el/ela (ou a súa familia) contactarán inmediatamente co centro de saúde de
referencia do alumno/a. para a xustificación da ausencia, non será necesario ningún xustificante
médico; abondará co comprobante dos pais ou titores legais.

 No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como consecuencia de patoloxías
(agudas ou crónicas) que provoquen dependencia, os criterios sanitarios que rexerán para decidir a
asistencia a clase, ou de ser o caso a escolarización domiciliaria, serán os que recomende o médico
ou pediatra.

Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a covid-19, os nenos e nenas que
convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa
negativo.  a persoa afectada ou a súa familia  comunicarán o resultado ao coordinador covid do
centro e/ou equipo directivo.

2-Que facer se aparecen os síntomas durante a estancia no centro?

Se a detección de síntomas compatibles con infección por sars-cov-2 nun alumno/a tivese lugar
durante a estancia no instituto ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de
referencia, quen deberá presentarse no centro á maior brevidade. ademais, unha persoa da familia
solicitará  consulta  telefónica co seu pediatra  ou facultativo,  quen valorará a  solicitude dun test
diagnóstico. se o pediatra ou facultativo non tivera consulta no mesmo día, acudirá ao pac, onde
será  avaliada  a  solicitude  do test  diagnóstico.  se  isto  non fora  posible,  contactarase  co  equipo
sanitario do centro de saúde que teña asignado o centro educativo. (o alumno permanecerá na aula
covid  ata  a  chegada da  familia,  respectando as  medidas  sanitarias  que  establece  o protocolo  e
sempre acompañado dun profesor/a). É importante que as familias faciliten ao centro dous números
de teléfono de contacto  operativos para posibles emerxencias.

3-Medidas xerais de protección e hixiene individual

• En forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de 1,5 metros nas interaccións entre
as persoas no centro educativo.

• O alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras en
toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa
distancia de seguridade. será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio,
así como un estoxo específico para gardala.

• A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten
algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da
máscara  ou  que,  pola  súa  situación  de  discapacidade  ou  dependencia,  non dispoñan  de
autonomía  para  quitarse  a  máscara,  ou  ben  presenten  alteracións  de  conduta  que  fagan
inviable a súa utilización. a imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo



pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada.

• O alumnado disporá de xel hidroalcohólico, panos desbotables e desinfectante en cada aula,
nas  diferentes  partes  do recinto  educativo e  en tódolos  baños..  cando menos realizarase
lavado de mans 5 veces (con xel ou con auga e xabón) ao longo da xornada, particularmente
na entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer e sempre
despois de ir ao aseo.

4-Consideracións xerais na aula

Nas aulas  ordinarias  de cada grupo,  onde pasarán o maior  tempo durante a xornada escolar, o
alumnado deberá:

• Non compartir  material  co resto dos compañeiros, gardándoo de xeito diferenciado para
evitar  o  contacto.  no  suposto  de  que  se  teña  que  compartir  se  deberá  desinfectar
previamente.

• A colocación de material e roupa farase do xeito máis individualizado posible, na súa mesa e
cadeira

• As ventanas, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os
proxectores,  e  restantes  ferramentas  pedagóxicas  serán  unicamente  manipuladas  polo
profesorado ou o persoal non docente.

• Antes de saír dunha aula de uso específico (talleres, laboratorios,...) cada alumna/o deberá
proceder á desinfección da mesa, cadeira e material de uso común empregados (teclado,
rato, pantalla, material de debuxo, de laboratorio...) coa dotación de desinfección existente
na  mesma  (panos  desbotables  e  solución  desinfectante).  na  chegada,  en  cambio,
aproveitarase  para  lembrar  os  protocolos  de  hixiene  e  contacto  social  e  permitir  que  o
alumnado lave as mans se non o fixo previamente.

• Evitar  o  desprazamento do alumnado da  aula,  aínda que si  se  permitirá  levantarse  para
realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do posto
escolar.

5 Medidas xerais de limpeza

• Limpeza  polo  menos  unha  vez  ao  día,  reforzando  naqueles  espazos  que  o  precisen  en
función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos 2 veces ao
día.

• Terase  especial  atención  nas  zonas  de  uso  común  e  nas  superficies  de  contacto  máis
frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, e
outros elementos de similares características así como de billas, elementos das cisternas e
outros dos aseos.

• Durante a xornada lectiva, unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de
superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos 2 veces ao día. en todo caso
nos aseos existirá material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente.

• Realizaranse  tarefas  de  ventilación  frecuente  nas  instalacións  (existirá  en  cada  aula  un



modelo para seguir o control das ventilacións), e por espazo de polo menos 5 minutos (15
minutos cando a sala ou aula estaba ocupada previamente) ao inicio da xornada, ao finalizar
e entre clases. Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as
xanelas abertas o maior tempo posible. Para o control da devandita actividade, o profesorado
cubrirá un checklist que estará colgado na porta da aula.

5. Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria para o 
seu desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, non presencial.

O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado a través da aula
virtual/Edixgal  de  cada  grupo  e  videoconferencias.  O  profesorado  realizará  o  seguimento  do
alumnado  impartindo  os  coñecementos  da  materia  de  xeito  virtual  a  través  dos  contidos  e
actividades  dispoñibles,  ben  achegados  polo  profesorado  o  ben  os  que  poña  a  disposición  a
Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen co contido da
materia ou a avaliación continua da mesma.

Ao comezo do curso os titores identificarán ao alumnado que teña dificultades de conexión ou falla
de equipamento. Esta informaciíon será trasladada ao equipo Covid para que a consellería adopte as
medidas  oportunas  que  minimicen as  eventuais  dificultades  da educación realizada  por  medios
telemáticos.

Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería poderá adoptar
as  medidas  oportunas  en  relación  cos  períodos  ordinarios  de  avaliación  do  alumnado  cando
coincidan co tempo de suspensión.

De cara a un posible período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas
as seguintes medidas:

• Como todos  os  anos,  antes  do  comezo  das  clases  en  Setembro,  realizaranse  sesións  de
formación para o profesorado, continuando as que realizamos a finais de xuño.

• Todo o profesorado creará antes do comezo da actividade lectiva, para cada materia que
imparte,  un  curso  on-line  na  Aula  Virtual/Edixgal,  con  recursos  e  actividades  que  irá
engadindo ao longo do curso e que permita ao alumnado seguir o proceso de aprendizaxe no
suposto de docencia non presencial.

• En setembro o equipo TIC do centro porá a punto a aula virtual/edixgal  dando de alta a
alumnado e profesorado e creando, se fose necesario, unha conta de correo na que o usuario
sexa facilmente identificable ( a ser posible co nome e apelidos)

• Cada docente debe verificar a matricula no curso virtual do alumnado e realizar nas dúas
primeiras semanas de curso, sesións formativas cos alumnos explicando a metodoloxía de
traballo en caso de educación non presencial.

• Cada grupo/clase terá un calendario accesible cada luns na aula virtual no curso de titoría
coas datas de entrega das actividades de cada materia en caso de educación non presencial.

• Os Titores identificarán ao alumnado con problemas de conexión ou equipamento durante as
dúas primeiras semanas, realizando algunha proba de videoconferencia desde a casa.



6. Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades grupais de
acollida e cohesión.

• ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS

A alerta sanitaria constitúe unha oportunidade para que a educación emocional cobre 
importancia entre a comunidade educativa e as administracións, coinciden os expertos.

Para abordar e contrarrestar a ansiedade social e a carga emocional que desatou o COVID-
19 na comunidade educativa é máis necesario que nunca desenvolver habilidades 
socioemocionais entre o profesorado, as familias e sobre todo os estudantes.

A proposta que presentamos pretende que a educación emocional esté cada vez máis 
presente e se inclúa de forma explícita no currículum educativo.

Algunhas ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESIÓN que propoñemos 
son:

• TEMPORALIZACIÓN

▪ ESO

- A desenvolver fundamentalmente nas sesións de titoría.

- Sería adecuado tratar estes aspectos de maneira transversal a través das distintas 
programacións didácticas

▪ BACHARELATO

- A persoa titora pode adicar alguna sesión da súa materia a levar a cabo as 
actividades que propoñemos xa que no bacharelato non hai unha hora de titoría 
esxplícita.

- Sería adecuado tratar estes aspectos de maneira transversal a través das distintas 
programacións didácticas.

Cada titor/a elixirá as ACTIVIDADES que considere oportunas segundo as características 
do alumnado do seu grupo.

1. Actividade de acollida e cohesión: “autoafirmación” (TODOS OS CURSOS)

2. Quen é... no grupo? “autocoñecemento” (1º-2º ESO)

3. “Experimentamos emocións” (TODOS OS CURSOS)

4. “Rescatando o positivo dos momentos críticos vividos” (TODOS OS CURSOS)

5. “Reforzamos mensaxes positivas” (TODOS OS CURSOS)



ACTIVIDADE 1.

 
ACTIVIDADE DE ACOLLIDA E COHESIÓN: “AUTOAFIRMACIÓN”

DEFINICIÓN:

Trátase de descubrir polo menos catro valores positivos dun mesmo/a.

OBXECTIVOS:

- Favorecer a propia autoestima.

- Favorecer a cohesión.

- Aceptarse a se mesmo/a.

DESENVOLVEMENTO:

O/A Titor/a invita a que cada cual, sen falar nen mirar a ninguén, escriba as características positivas 
que máis valora de se mesmo/a nun folio. Polo menos haberán de ser catro. Pódese expresar cunha 
palabra, unha frase ou un debuxo. O/A Titor/ tamén participa e estimula ao grupo afirmando como 
todo o mundo teñe moitas máis de 4.

AVALIACIÓN:
Como nos sentimos? Cústanos atopar valores positivos de nos mesmos/as? Que imaxe propia 
temos? Aceptámonos e querémonos?



ACTIVIDADE 2.

QUEN É... NO GRUPO? “AUTOCOÑECEMENTO”

DEFINICIÓN:

É unha actividade de dinámicas de grupo propia da etapa de formación do grupo, usada durante as 
primeiras xornadas, ou durante as primeiras semanas, con idea de que o grupo comece a coñecerse 
mellor e dese xeito adquira suficiente confianza e aceptación entre todos os membros da clase.
A persoa titora presenta ao grupo os obxectivos da actividade explicando que a actividade a 
desenvolver servirá para que os compañeiros/as se coñezan mellor entre eles;

OBXECTIVOS:

Coñecer aos compañeiros/as de clase

Interiorizar os mecanismos de confianza e aceptación.

DESENVOLVEMENTO:

Duración: ao redor de 45 minutos. Necesitamos folios, bolígrafos e un cuestionario
que se adxunta con preguntas que poden variar por outras dependendo do grupo.
Repártese un cuestionario a cada alumno/a. Cada un/a, dende a súa mesa, pregunta ao compañeiro/a
que teña ao lado (esquerda, dereita…pero sen levantarse) sobre as cuestión que se plantexan. Uns 
15 minutos.

Para cada afirmación hai que escribir un nome distinto.

Unha vez realizada esta parte o grupo dialoga durante uns 20 minutos sobre preguntas como:
◦ Cal foi a pregunta máis difícil de contestar?

◦ Que aprendiches que non soubesas?

◦ Que resposta che sorprendiou máis? Etc…

AVALIACIÓN:

• Como nos sentimos? , Cústanos falar de nós mesmos? ,Que pensas das respostas que oiches?
Aceptámonos e aceptamos aos demáis?



CUESTIONARIO ACTIVIDADE Nº 2

QUEN É... NO GRUPO? “AUTOCOÑECEMENTO”

Nome: ______________________________________ Curso: ____

Unha persoa do grupo que......

“Atopa a un compañeiro ou compañeira que….” NOME

1. .... que teña un can.

2. …. cuxo nome comece coa mesma letra co meu…

3. … a quen lle gusten os mesmos deportes que a min.

4. … que saiba facer boas imitacións.

5. …. que naceu fóra desta provincia.

6. …. cuxo pelo teña o mesmo cor que o meu.

7. …. que lese o mesmo libro.

8. …. a quen eu coñecía.

9. …. que sexa máis alto/ que eu

10. ….. que viaxase por Europa.

11. …. cuxo primeiro apelido comece pola mesma letra que co meu.

12. …..que sexa puntual.

13. …. que sexa do mesmo equipo de fútbol que eu.

14. ….que toque un instrumento musical.

15. ….. que lle guste o cine.



ACTIVIDADE 3.

“EXPERIMENTAMOS EMOCIÓNS”

DEFINICIÓN:
É unha actividade de dinámicas de grupo propia da etapa de formación do grupo, usada durante as 
primeiras xornadas, ou durante as primeiras semanas, con idea de que o grupo comece a coñecerse 
mellor e dese xeito adquira suficiente confianza e aceptación entre todos os membros da clase.
A persoa titora presenta ao grupo os obxectivos da actividade explicando que a actividade a 
desenvolver servirá para que os compañeiros/as se coñezan mellor entre eles; É importante 
adaptar a actividade a situación socio-sanitaria actual

OBXECTIVOS:
• Adquirir conciencia das emocións propias e alleas.

• Recoñecer que as emocións son necesarias para o desenvolvemento persoal e para convivir.

DESENVOLVEMENTO:
A persoa titora inicia a sesión comentando que nos emocionamos con frecuencia, e que 
prácticamente non somos conscientes diso. Insistirase en que o noso estado emocional varia ao
longo do día segundo os distintos acontecimentos e estímulos que recibimos. Na linguaxe cotíá 
adóitase expresar as emocións nunha escala positiva-negativa de graos de intensidade. Así 
dicimos: “estou moi ben” ou “síntome mal”. Por tanto, na expresión das emocións hai un 
aspecto cualitativo e outro cuantitativo.

Tras a explicación do titor/a, cada alumno/a encherá, de forma anónima, o rexistro de emocións en 
diferentes situacións ou por diversos motivos .Debe insistirse na sinceridade da resposta e no 
respecto cara as opinión dos demáis. O tempo para cumprimentalo será de 5-10 minutos. Unha vez 
cumprimentada a folla a persoa titora as recolle e en asamblea e na pizarra anota as distintas 
respostas. O titor/a sinalará aspectos como grao de concordancia nas situación; as discrepancias ante
unha mesma emoción; os momentos nas que se producen; se se manifestan cando se está a soaso u 
en compañía.
 

AVALIACIÓN:
Avaliarase a capacidade do alumnado para identificar as diferentes emocións que sente e manifesta 
na súa vida diaria, recoñecendo a súa importancia na relación cos demais.



CUESTIONARIO ACTIVIDADE Nº 3.

Nome: ------------------------------------------------------------ Curso: ---------------------

 REXISTRO DE EMOCIÓNS

Rexistro de emocións en diferentes situacións ou motivos

Emoción                                     Situación ou motivo

• Aburrido/a_____________________________________________
             _____________________________________________________

• Solo/a________________________________________________
             _____________________________________________________

• Rexeitado/a____________________________________________
             _____________________________________________________

• Decepcionado/a________________________________________
             _____________________________________________________

• Desgraciado/a__________________________________________
             _____________________________________________________

• Feliz _________________________________________________
             _____________________________________________________

• Incomprendido/a_______________________________________
             _____________________________________________________

• Nervioso/a_____________________________________________
             _____________________________________________________



ACTIVIDADE 4.
“RESCATANDO O POSITIVO DOS MOMENTOS CRÍTICOS VIVIDOS”

DEFINICIÓN:

A persoa titora presenta ao grupo os obxectivos da actividade explicando que expresando as nosas 
emocións despois dun evento traumático e compartilas coas persoas de confianza fainos sentir 
acompañados e axúdanos a comprendelas e manexalas.
É importante ter presente que as emocións non xorden soas, senón que veñen acompañadas dun 
conxunto de ideas que, con frecuencia, reforzan ou suscitan certos estados de ánimo e que, polo 
mesmo, poden tamén axudarnos a modificarlos

OBXECTIVOS:

Desenvolver unha actitude resilente fronte ás dificultades que toquen vivir.

DESENVOLVEMENTO:

A persoa titora inicia a sesión recordando aos alumnos a crise sanitaria que estamos vivindo e as 
consecuencias que ello supone para todos/as. Formúlase a seguinte cuestión:
“Que sentías durante os meses de confinamento cando cada día dábanse novos datos sobre 
personas enfermas, falecidas...nos medios de comunicación?”
Tendo en conta as respostas, compártese a idea de que, cando hai dificultades ou algo nos sae mal, 
podemos perder a motivación para seguir adiante e nos desanimamos e perdemos a confianza en 
que as cousas podan mellorar.
O alumnado comentará aquelas situación que xeneraron tristeza, desánimo ou desmotivación e 
realizaran un listado desas situacións. Sobre esa base realízase outra listaxe cos aprendizaxes e 
aspectos positivos que se poden rescatar desas vivenzas
Folla adxunta

AVALIACIÓN:

Avaliarase a capacidade do alumnado para identificar tanto as situación negativas como as positivas
así como a adquisición dunha actitude resilente ante situacións adversas.
as diferentes emocións que sente e manifesta na súa vida



ACTIVIDADE 4.

Nome: ------------------------------------------------------------- Curso: -------------------

“RESCATANDO O POSITIVO DOS MOMENTOS CRÍTICOS VIVIDOS”

SITUACIÓNS DE TRISTEZA, 
DESÁNIMO, DESMOTIVACIÓN…

ASPECTOS POSITIVOS DAS 
VIVENZAS

•

•
 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 
•
•

Cada alumno/a elabora unha MENSAXE POSITIVA, completando as seguintes frases:

  Síntome mellor porque...

  Agora estou seguro porque...

  Non síntome só porque..



ACTIVIDADE 5. “REFORZAMOS MENSAXES POSITIVAS”

DEFINICIÓN:
A persoa titora presenta ao grupo os obxectivos da actividade explicando que cando actuamos cunha
actitude positiva iso motívanos e axúdanos a buscar melloras na nosa vida.
É importante aprender a mirar o positivo nos demáis, dicir frases motivadoras ás persoas que nos 
rodean e buscar, tamén, que as persoas coas que nos relacionamos, exprésennos frases motivadoras.
Refórzase a idea de que somos seres valiosos e temos capacidades para afrontar as situacións que 
ocorren na nosa vida.

OBXECTIVOS:

• Reforzar os pensamentos e sentimientos positivos.

• Promover sentimientos positivos entre as personas do entorno.

DESENVOLVEMENTO:

Esta actividade é recomendable facela cando a persoa titora atópese cunha actitude positiva de 
maneira que sexa capaz de transmitir esa positividade (alegría, entusiasmo…).
Coméntase co grupo que a diferencia do día de hoxe, noutras ocasións non tivo ganas de facer nada,
sentía que todo lle estaba saíndo mal e sentíase tamén moi mal.
Pídese aos alumnos que identifiquen os pensamentos e sentimentos que teñen cando pasan por 
momentos difíciles. Logo, anímaselles a lembrar cales son as expresións de desánimo ou medo que
din a si mesmos neses momentos. Participan voluntariamente, e vanse anotando as expresións na 
folla que se adxunta. Despois irán lendo as frases.
Explícaselles que é normal que ás veces teñamos eses pensamentos, e é bo poder reconocerlos e non
asustarnos por iso. É importante entender que é o que nos xerou ese pensamento: por exemplo, o 
comentario de alguén ou algo que non funcionou como se esperaba.

AVALIACIÓN:

Avaliarase a capacidade do alumnado para quedar co positivo das situacións máis difíciles coas que 
se atopa na vida, así como a capacidade de valorar o que sí funciona, non todo é negativo.



ACTIVIDADE 5.

Nome: ------------------------------------------------------------- Curso: -------------------

“REFORZAMOS MENSAXES POSITIVAS”

 FRASES MOTIVADORAS

Exemplos:

» Todo vai saír ben.

» Eu podo contribuír a que esta situación mellore.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
 
»

»

»



ANEXO VI

ANEXO VI

PLAN DE CONTINXENCIA

IES MARÍA SOLIÑO

2020-2021



Este documento está elaborado en base ás Instrucións do 30 de xullo 2020,
da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación  Profesional  e  Innovación
Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso
académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia  nos  que  se  imparten  as  ensinanzas  da  educación  infantil,  da
educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato, e a
Resolución conxunta das consellerías de educación, universidade e formación
profesional e de sanidade pola que se aproba o protocolo de adaptación ao
contexto da covid-19 para o inicio do desenvolvemento da actividade lectiva
no curso académico 2020/2021 nos centros de ensino non universitario de
Galicia

 O Plan de Continxencia do IES María Soliño ten por finalidade establecer os
procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que
se teña interrompido a suspensión da actividade lectiva como consecuencia
da aparición dun abrocho que supoña o cese da actividade presencial nun
aula/etapa educativa/centro.

 ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN ABROCHO

 No “Plan de Adaptación ao contexto Covid” do IES María Soliño, poden
verse os protocolos de actuación a seguir en caso dun abrocho, de todas
formas dun xeito máis detallado as medidas serían:
 1.  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



con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.

 2. Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita
que comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro
educativo seguirase o presente plan de continxencia e 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),  e
contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado.

 3. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia,
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 que inicie síntomas debe abandonar o
seu posto de traballo protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións
do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un
profesional sanitario.

 4. No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus
nun centro educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do
centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 incluirá na
aplicación informática a información prevista do eventual afectado/a relativa
aos  contactos  estreitos,  dos  compañeiros/as  afectados/as  e  do  seu
profesorado, así como de quen sexa persoa próxima vencellada ao centro
educativo.

 5. A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar
unha consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade
de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para ese mesmo día,



acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria.

6.  Tras  a  aparición  dun  caso  diagnóstico  da  Covid  19  seguíranse  as
recomendacións da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun
centro teña que estar illada unha parte dun centro educativo (aula ou grupo
de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función
do número de contactos identificados en cada abrocho.

7. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación, a
través do Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará en
cada caso o número de persoal e alumnado afectado e a duración das
medidas de corentena o que se comunicará ao equipo COVID do centro para
a súa comunicación á comunidade educativa, sen prexuízo da información
que sexa facilitada pola autoridade sanitaria.

8. A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar
o peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo
na súa totalidade de conformidade con seguintes supostos:
•  A aparición dun único caso confirmado nunha aula  poderá supoñer  a
entrada en corentena da totalidade do grupo que conforma a aula e do
profesorado asignado a ese grupo.
• Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos
7 días poderase acordar a medida do peche do nivel educativo completo
onde xurdira o abrocho ou, de ser o caso, da totalidade do centro educativo.

 9.  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 corentena de polo menos 10 días a todas



as persoas que teñan a consideración de contacto próximo.

 10. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das
normas previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos
efectos de determinación do nivel  de risco a autoridade sanitaria  poderá
volver  a avaliar  o pase ao nivel  de riscos NR 2 para  os supostos  de
consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible.

ACTUACIÓNS  PARA  O  PERÍODO  DE  ACTIVIDADE  LECTIVA  NON
PRESENCIAL

 11. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do
alumnado a través da aula virtual/Edixgal de cada grupo e videoconferencias.
O  profesorado  realizará  o  seguimento  do  alumnado  impartindo  os
coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos e actividades
dispoñibles,  ben  achegados  polo  profesorado  o  ben  os  que  poña  a
disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao
alumnado que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua da
mesma.

12.  Ao comezo do  curso  os  titores  identificarán  ao  alumnado que  teña
dificultades  de  conexión  ou  falla  de  equipamento.  Esta  informaciíon  será
trasladada  ao  equipo  Covid  para  que  a  consellería  adopte  as  medidas
oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por
medios telemáticos.

13. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a
Consellería poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos
ordinarios  de  avaliación  do  alumnado  cando  coincidan  co  tempo  de
suspensión.



14. De cara a un posible período de suspensión da actividade presencial o
centro educativo ten previstas as seguintes medidas:
•  Como  todos  os  anos,  antes  do  comezo  das  clases  en  Setembro,
realizaranse sesións de formación para o profesorado, continuando as que
realizamos a finais de xuño.
• Todo o profesorado creará antes do comezo da actividade lectiva, para
cada  materia  que  imparte,  un  curso  on-line  na  Aula  Virtual/Edixgal,  con
recursos e actividades que irá engadindo ao longo do curso e que permita
ao alumnado seguir o proceso de aprendizaxe no suposto de docencia non
presencial.
• En setembro o equipo TIC do centro porá a punto a aula virtual/edixgal
dando de alta a alumnado e profesorado e creando, se fose necesario, unha
conta de correo na que o usuario sexa facilmente identificable ( a ser posible
co nome e apelidos)
• Cada docente debe verificar a matricula no curso virtual do alumnado e
realizar  nas  dúas  primeiras  semanas  de  curso,  sesións  formativas  cos
alumnos explicando a metodoloxía de traballo en caso de educación non
presencial.
• Cada grupo/clase terá un calendario accesible cada luns na aula virtual no
curso de titoría  coas datas de entrega das actividades de cada materia en
caso de educación non presencial
•  Os  Titores  identificarán  ao  alumnado  con  problemas  de  conexión  ou
equipamento durante as dúas primeiras semanas, realizando algunha proba
de videoconferencia desde a casa.

 Protocolo para a educación NON presencial



1. Aviso de novas tarefas: Cada vez que o profesor cree unha tarefa nova
na aula virtual avisará por correo electrónico ao alumnado.
2. Descrición das tarefas: A explicación das tarefas a realizar así como os
recursos necesarios estarán no curso on-line correspondente da Aula Virtual.
3. Planificación do traballo:
 Datas  de  entrega  de  tarefas:  Na  aula  virtual  poderase  consultar  un◦

calendario para cada curso coas datas de entrega das tarefas.
 O alumnado debe utilizar a axenda escolar para anotar estas tarefas e◦

organizar  o  traballo.  NON  consideramos  operativo  para  o  alumnado
propoñerlle tarefas para cada día que teñamos clase con eles,asi que serán
por semana ou períodos máis amplos.
4. Comunicación familias-centro :
 A  través  de  abalar  móbil,  as  familias  poden  solicitar  información  ao◦

profesorado a través da opción de petición de titorías. E o profesorado e o
centro poden enviar avisos.  O alumnado pode comunicarse co profesorado◦

a través do seu correo do alumno.
 O profesorado realizará un seguimento do alumnado e poderá establecer◦

unha franxa horaria para conectar co mesmo.
 A través da Páxina web, correo do centro (ies.maria.solino@edu.xunta.es) e◦

teléfono do centro 886120012 en horario de 10 a 13 h.

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL

15. Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou
centro realizarase un proceso de reactivación por fases para o reinicio da
actividade lectiva. As fases establecidas para a reactivación son orientadoras,
existindo a posibilidade de modificar tanto a súa duración como a porcentaxe
do alumnado incluído en cada fase. O modelo a aplicar correspóndelle á



Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade. Sen
prexuízo das medidas xenéricas establecidas no protocolo aprobado polas
consellerías de Educación e Sanidade o centro ten previsto as seguintes
fases de reincorporación:

Fase 1 (Adecuación dos espazos)

Duración: (por determinar) Pode ter unha duración variable, aconséllase que
sexa dunha semana.
 Porcentaxe do alumnado na aula: 0% Nesta primeira fase, previa ao reinicio
da actividade, será o equipo COVID do centro quen estableza as actuacións
a desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias e educativas.

Obxectivos:
• Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.
• Desinfección de todos os espazos
• Revisión do plan de adaptación buscando posibles erros na redacción ou
na execución.

 Fase 2 (Formación de pequenos grupos)

Duración: 3 xornadas lectivas
Porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea: 33,3 %.
Dividirase cada grupo/aula en 3 grupos de alumnado, e cada día  acudirá un
grupo diferente.
 
Obxectivos:
• Formar ao alumnado. Mediante obradoiros e simulacros na importancia das
medidas de distanciamento físico, utilización de máscara e de hixiene de



mans, desprazamento polo centro, protocolos de cambio de aula, etc. (Equipo
Covid- 1 sesións de clase e tempos de lecer)
• Determinar uns obxectivos por aula para conseguir pasar de fase. (titor- 2
sesións)
• Combinar o ensino presencial e a distancia.(profesorado)
•  Revisión  das  actividades  realizadas  no  período  de  ensino  telemático.
(profesorado – 3 sesións)
• Solucionar dúbidas relacionadas co ensino non presencial (aulas virtuais,
entrega de tarefas, organización do traballo, etc.)

Fase 3 (Fase de reactivación)

Duración: 5 xornadas lectivas Porcentaxe do alumnado na aula de forma
simultánea : 100 %.
Retorno a actividade presencial da totalidade do alumnado.
 
Obxectivos:
• Realizar unha avaliación do desenvolvemento das fases (Equipo Covid)
•  Realizar  unha  avaliación  para  comprobar  o  grao  de  adquisición  do
traballado durante o ensino non presencial. (profesorado)
• Volver á dinámica de clases presenciais, pero sen abandonar o emprego
das ferramentas de ensino a distancia.



ANEXO VII Protocolos dos distintos espazos
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