
RESUMO DO PROTOCOLO COVID-19 DO IES MARÍA SOLIÑO PARA O 
CURSO 2020/21

I.COMEZO DO CURSO 

– 23 de setembro: 1ºe 2º de ESO e 1º de BACH.
– 24 de setembro: 3º de ESO e 2º de BACH.
– 25 de setembro: 4º de ESO

II. PRESENTACIÓN DO EQUIPO COVID

Membros do equipo Cargo

Susana Otero García Vicedirectora e coordinadora do equipo covid

Mª Belén González Trigo Xefa do departamento de Economía

Adrián Méndez  Estévez Profesor de Educación Física

Aranzazu Vega Merayo Directora (suplente Nº 1)

Montserrat Logroño Silva Xefa de Estudios (suplente Nº 2)

Antonio Gigirey Suárez Secretario (suplente Nº 3)

III. INFORMACIÓN A FAMILIAS PROTOCOLO ADAPTACIÓN COVID-19

 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

 •  De  forma  xeral,  manterase  unha  g  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  ventás,  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.

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.

IV. MEDIDAS ORGANIZATIVAS

1-CHEGADA AO CENTRO

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 que use á primeira  hora o salón de actos, ximnasio ou aula de tecnoloxía accederán
pola Cancela  á porta número 2.
O alumnado 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.

2-CAMBIOS DE CLASE
Na  medida do posible, o alumnado permanecerá na aula de referencia o maior tempo posible. Se
teñen que acceder a calquera outra aula específica, sairán de xeito ordenado. Mentres tanto a aula
será ventilada, antes de que entre un novo grupo.

3-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.

4-SAÍDA DO CENTRO
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.

5-MEDIDAS en relación co ALUMNADO TRANSPORTADO

• O AFORO DOS AUTOBUSES de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano
autonómico ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa OBRIGA
DE USO DE MÁSCARA.

 • Con carácter xeral, cando se establezan LIMITACIÓNS DE CAPACIDADE DOS VEHÍCULOS,
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.

6-Medidas  en relación con ALUMNADO RECOLLIDO EN VEHÍCULOS PRIVADOS
As familias que recollan  ao alumnado en vehículo privado farano na zona da rotonda, na estrada
principal, deixando libre o acceso á entrada/saída do Centro.



V. COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS, titorías e acceso de pais, nais ou titores/as legais ao
centro.

•  Utilizarase  como  mecanismo  de  comunicación  xeral  coas  familias  A PÁXINA WEB  DO
CENTRO,  www.edu.xunta.gal/centros/iesmariasolino,  aínda  que  tamén,  segundo  determinados
casos, se utilizarán as chamadas telefónicas e correos electrónicos.

 • As REUNIÓNS CO TITOR/A realizaranse preferentemente POR VÍA TELEFÓNICA OU POR
VIDEOCHAMADA. Ante unha situación excepcional onde isto non fose posible, de ter que facerse
en espazos pechados, se coidará da ventilación, a separación interpersoal de 1,5 metros, utilización
obrigatoria de máscara e a desinfección con xel hidroalcoholico antes de acceder á sala.

• Salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos  ou cando a presenza sexa
requirida polo propio centro,  NON SE PERMITIRÁ A ENTRADA DOS PROXENITORES no
centro educativo. Estas visitas (excepcionais) serán concertadas, non coincidindo con entradas e
saídas, intercambios de clase ou recreos.

 • No caso de que un proxenitor/a deba recoller o seu fillo/a, poderá ACCEDER AO CENTRO
respectando os criterios anteriormente descritos: por razón xustificada, concertándoo previamente,
co uso da máscara e coa desinfección previa obrigatoria.

 Moitas GRAZAS pola súa colaboración.

 A Dirección.





Todas as familias deben facernos chegar dous números de teléfono

Teléfono nº 1…………………………………………………………………..

Teléfono nº 2………………………………………………………………..




