
PLAN  COVID 19

CURSO 2020-2021”

1. Datos do centro

Código  Denominación

27016509 IES MARQUÉS DE SARGADELOS

Enderezo C.P.

Avenida da Veiga S/N 27890

Localidade Concello Provincia

San Cibrao Cervo Lugo

Teléfono Correo electrónico

982870193  ies.marques.sargadelos@gmail.com

Páxina web

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmarquessargadelos/
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A Medidas de prevención básica

2. Membros do equipo COVID

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

Membro 1 Xosé Manuel Rubal González
Coordinador

Cargo Director

Tarefas asignadas

• Comunicación coas autoridades sanitarias.
• Comunicación coa Consellería de Educación.
• Establecemento de actuacións nas incidencias presentadas.
• Información ao Consello Escolar
• Encargado da aplicación EduCovid
• resolución de dúbidas da Comunidade Educativa.

Membro 2 María Jesús Sánchez Vicente Cargo Secretaria 

Tarefas asignadas

• Substitucuón do coordinador en caso de ausencia
• Compras
• Distribución de materiais
• Control de gastos.
• Control de espazos e cartelería.
• Control de limpeza e desinfeción.

Membro 3 Lucía Vega Núñez Cargo Orientadora

Tarefas asignadas

• Listados de alumnos e familias
• Contactos
• Contacto cos alumnos/as
• Control de ausencias
• Control de limpeza despazo de illamento.
• Control de ventilación de aulas por “checklist”

3. Centro de saúde de referencia

Centro Centro de saúde de San Cibrao Teléfono 982597519

Contacto Dolores Camba Gómez (Facultativa)     NievesFernández castro (Enfermería)

4. Espazo de illamento 

Espazo de titorías (Entre vicedirección e Orientación)
Máscaras FFP2, papeleira con pedal con bolsa, xel hidroalcohólico, ventilación natural, limpador de su-
perficies antivirucida, panos desbotables.

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

1º ESO 17

2º ESO 27

3º ESO 24

4º ESO 17

1º BAC 22

2º BAC 16

1º FPB 9
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2º FPB 10

1º CSQI 11

2º CSQI 8

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

Docente 31

Non docente 6

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

Etapa ESO Nivel 1º Grupo A

Aula 1 Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado

Etapa ESO Nivel 2º Grupo A

Aula 14 Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado

Etapa ESO Nivel 2º Grupo B

Aula 15 Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado

Etapa ESO Nivel 3º Grupo A

Aula Multiusos Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado

Etapa ESO Nivel 4º Grupo A

Aula 5 Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado

Etapa BAC Nivel 1º Grupo A

Aula 9 Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado

Etapa BAC Nivel 2º Grupo A

Aula 7 Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado

Etapa FPB Nivel 1º Grupo A

Aula Info 2 Nº de alumnado asignado 11 Nº de profesorado asignado 5

Etapa FPB Nivel 2º Grupo A

Aula Info 3 Nº de alumnado asignado 10 Nº de profesorado asignado 5

Etapa C S Química Industrial Nivel 1º Grupo A

Aula 16 Nº de alumnado asignado 11 Nº de profesorado asignado 5
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Etapa C S Química Industrial Nivel 1º Grupo A

Aula 18 Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 5

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia 

A/ Antes de asistir ao centro:
Debe medirse a temperatura, facer unha hixiene de mans (xabón ou xel), realizando unha detección na
cas  da sintomaloxía  propia  do Covid-19.  En caso  de síntomas compatibles,  non  asistir  ao  centro,
comunicar  a  ausencia  ao  centro  e  solicitar  consulta  co  médico/pediatra.  En  caso  de  alumnado
vulnerable(patoloxías asociadas) queda a criterios sanitarios a asistencia a clase.
As familias deben cubrir unha declaración responsable da autoavaliación de síntomas.

B/ Á entrada do centro
Os profesores encargados das guardias de accesos e transporte poden identificar alumnos/as con
sintomaloxía, que pasarán ao espazo de illamento.
A entrada será escalonada por dúas portas distanciadas esperando cada grupo no espacio acotado
para cada grupo.

C/ Durante o periodo lectivo
O uso de máscara é obrigatorio para alumnado e persoal, coa obriga de ter unha segunda máscara de
reposto nun estoxo destinado a tal fin.
A distancia interpersoal será de 1,5 metros como mínimo, cun pupitre de uso individual, salvo en aulas
de desdobre , Informática, Tecnoloxía, EF ou Música no que se terá que desinfectar mesas, cadeiras e
materiais usados.
Os elementos  como pulsadores  de  luz,  ventás,  portas,  mandos a  distancia  serán  usados só  polo
profesorado que procederá á súa limpeza unha vez usados.
Obriga de uso dos dispensadores de xel hidroalcohólico dispostos nas entradas das aulas.
Os recorridos no centro realizaranse polo lado dereito dos corredores, usando unha escaleira de subida
e a outra de baixada.
As aulas ventilaranse sempre que a climatoloxía o permita de forma continua,  sendo a ventilación
mínima a dos cambios de clase entrea a saída e a entrada do profesorado.
Os  incumprimentos  das  normas  están  recollidos  no  NOFC  ,  así  como  as  medidas  disciplinarias
asociadas.

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)

O teléfono 982870193 usarase para comunicar calquera ausencia ou sintomatoloxía. Tamén se contará
coa dirección de correo electrónico do centro.
Tamén se poderá utilizar o teléfono móbil do centro : 698100452

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

Anotación en caderno Covid19 polo equipo Covid no caso de comunicación de positivo ou achegados.
No caso do alumnado coresto casos polo cauce habitual.

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

Aplicación informática EduCovid a cargo do coordinador Covid.
En caso de non estar operativa por correo electrónico.
No caso de ausencias do alumnado que comporten un risco de absentismo escolar, a xefatura de es-
tudos em colaboración co departamento de Orientación poñeranse en contacto coas familias.
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O coordinador Covid ou na súa ausencia outro membro do equipo comunicará as incdencias na aplica-
ción EduCovid. Esta comunicación pderá ser complementada cos teléfonos do servizo sanitario:
sintomaloxía Covid (900400116), síntomas graves (061), servizo de epidemioloxía provincial 
(982292127) ou ao servizo de epidemioloxía (Alerta) de Galicia (649829090).
Por outra parte, se informará ao servizo de Inspección Educativa.

Id. 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)

En todas as aulas do centro retirouse o mobiliario non imprescindible colocando os postos escolares re-
queridos a unha distancia mínima de 1,5m medidos desde o centro das cadeiras, distancia que se in -
crementa nos casos de aulas máis grandes ou de grupos con menos alumnos.
Todos os postos escolares están encarados da mesma maneira, mirando cara ao posto do profesor.

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)

    O espazo que se cambia para un grupo de 24 alumnos/as é a aula multiusos que neste curso será a 
aula de referencia para 3º de ESO. Este cambio tamén obriga a ter unha aula de desdobre moi próxima
polo que a aula de Música será utilizada como desdobre de 3º.
   Nas aulas de Informática nas que é imposible gardar a distancia xeral de seguridade incorpóranse 
mamparas de cristal templado.

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) 

     Os espazos requeridos polo Departamento de Orientación para o alumnado con NEAE ou para Au-
dición e Linguaxe son:
    Aula PT, con 2 pupitres individuais e separados, con espacios para material individual.      
    Seminario de Clásicas, como espazo de traballo individual da profesora de Audición e Linguaxe.

    Póñense a disposición de este profesorado a maiores a posibilidade do uso de pantallas faciais.

    O despacho de Orientación ten dispensador de xel hidroalcohólico na enrada e o aforo máximo do lo-
cal é de 2 persoas (sen contar coa orientadora).
 

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

 Mediante videoconferencia previa cita
Por teléfono previa cita
Presencial en casos especiais en espazos coas medidas  anticovid.

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

Por medios telemáticos (correo electrónico, teléfono, whattsapp).
Todas as informacións frelacionadas co Covid estarán dispoñinles na páxina web do centro.
  Entregarase información escrita aos alumnos/as na presentación do curso.
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17. Uso da máscara no centro

Obrigatorio , cunha segunda máscara que se levará nun estoxo adicado a tal fin.
No caso de alumnos con NEE,  en función dos casos.
En caso de pérdida ou rotura se proporcionará unha.
Haberá información na cartelería do centro explicando o correcto uso das máscaras.
En EF, en espacios exteriores e separación mínima de 3 metros pódese non usar en estático.

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

Información ao profesorado nos claustros previo ao inicio do curso.
Entrega ao alumnado dun resumen en papel na presentación do curso.
Publicación en páxina web.
Cartelería de temática Covid nos espazos máis usados do centro.
Exemplar en papel á disposición dos interesados/as na secretaría do centro.

Id. 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)

Limpeza diaria en horario de mañá a cargo dunha limpadora con especial coidado da limpeza de baños
(a primeira hora, despois de cada temo de lecer), da aula de informática 1, da sala de profesores e dos 
espazos comúns : corredores, escaleiras , pasamáns, pomos de portas e espazo de illamento.
Limpeza en horario de tarde dos espazos comúns con especial coidado na desinfección.
As zonas privativas (cafetería) serán responsabilidade do adxudicatario das mesmas.
Os materiais recollidos nos contedores de lixo serán tratados con especial coidado (bolsas pechadas, 
no caso da aula de illamento, doble bolsa), para a súa retirada.

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—) 

As limpadoras con horario completo turnaranse semanalmente na quenda de mañá (7.30-15h)
As limpadoras do horario de tarde realizarán o seu horario habitual.

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

O material de limpeza común con especial coidado no uso de luvas e máscara. Asimesmo terá especial
importancia a utilización de virucidas desinfectantes.

22. Cadro de control de limpeza dos aseos

Ver Anexos

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

Ver Anexos
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24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

Os residuos que estén no recollidos no centro estrán no local anexo ao local de limpeza ata que se de-
positen nos colectores de lixo exteriores.
Haberá un contedor especial para depositar máscaras e luvas usadas no exterior, preto das saídas.

Id. Material de protección

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

A encargada do equipo Covid é a secretaria do centro, que levará un control de compras, inventarios, 
tendo especial coidado do control da documentación dos gastos Covid.
De forma semanal realizarse un control das necesidades para a súa inmediata compra de ser o caso.
O rexistro terá en conta:
Máscaras, máscaras FFP2, Dispensadores de papel en baños e aulas, dispensadores de xel na entra-
da dos locais en uso, xel hidroalcohólico, limpadores desinfectantes, papeleiras con tapa e un kit indivi-
dual para todo o profesorado.

26. Determinación do sistema de compras do material de protección

A cargo da secretaria do centro (pedidos e pagos) e consiganción conxunta de gastos covid

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

A cargo da secretaria do centro , de forma individual ou por petición do equipo Covid, coa entrega en 
conserxería para a súa recollida polo profesorado ou polo persoal de limpeza .

Id. 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 que se indican no plan de continxencia.

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 Covid, que ten o cargo de director.

Id. 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)

A petición do interesado/a remitirase informe médico e anexo de solicitude para os traballadores vlnera-
bles.
No caso de que o servizo de prevención de riscos laborais o dispoña, estableceranse medidas extraor-
dinarias de protección ao profesorado vulnerable.
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Id. 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
—)

Entrada ao recinto/centro:
A entrada do alumnado transportado será pola cancela lateral, descargando de uso á entrada normal,
por onde entrarán o resto de alumnos/as
No recinto cada grupo esperará na área acotada nos soportais ata a súa chamada para entrar.
A entrada ao edificio realizarase polas entradas frontais: Na porta principal os grupos de EsO e na porta
secundaria os grupos de Bac e FP. A chamada será gradual empezando polos grupos máis altos.
Saída do recinto/Centro:
No sentido inverso á entrada, polas 2 portas do lado Este do centro.
O profesorado entrará e sairá pola porta Oeste .
Ver anexos

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—)

Portas de enratda e saída (ver punto 31).
As circulacións no centro polos corredores serán polo lado dereito sempre, cunha escaleira de subida
(lado Oeste) e outra de baixada (lado Este).
Ver anexos

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)

Estarán situadas en todas as aulas de referencia e polos corredores principais do centro. Non haberá 
outro tipo de cartelería que poida tapar ou confundir a cartelería Covid.

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

Ver punto 31

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

Nas gardas de transporte (8,30/8,50 , 14,20/14,40 e luns 16,10/16,30 e 18,10/18,30) haberá 1 profesor/
a de garda controlando a entrada/saída do recinto, apoiado por 1 persoa do equipo directivo que con-
trolará as entradas/saídas do edificio.
Nas gardas de recreo doblarase o control ao dividirse os recreos en 2 tandas que reducirán o número 
total de alumnos á metade. Haberá 2 profesores de garda cada día.
Nas gardas de aula haberá 2 profesores en cada horario coa posibilidade de incrementar outro nas ho-
ras de máis movemento. Estarán apoiados por un membro do equipo directivo sempre.

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA
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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 hai ese servizo

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 se da o caso.

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

Serán por medios telemáticos cando o seu número supere as 20 persoas.

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

Non se realizará a reunión de pais/nais de inicio de curso, pois os alumnos/as levarán información deta-
llada o día de presentación do curso.
As titorías realizaranse por teléfono ou videoconferencia salvo casos especiais que se realizarán coas 
medidas sanitarias esixidas.

40. Normas para a realización de eventos

Non está prevista a realización de eventos.

Id. 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)

Ver punto 31
No caso de priorizar  o uso do transporte escolar terán preferencia o alumnado de ESO e FPB menores
de 16 anos eo alumnado de Bac con domicilio a máis de 2 kms.

Id. 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 existe o 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)

Ver punto 42

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

Ver punto 42
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Id. 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)

Para os espazos que poidan ser compartidos como aulas de Tecnoloxía, laboratorios, aulas de idiomas,
aula de Música, Plástica ou debuxo:
Desprazamento da aula de referencia ao espazo acompañados polo profesor/a, en orde, silencio e dis -
tancia de seguridade.
Información sobre normas específicas de seguridade por parte do profesor/a.
O material ou instalacións compartidas serán desinfectadas antes do remate da clase.
O profesor acompañará ao alumnado á clase de referencia.

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

O profesor irá a buscar ao alumnado á clase de referencia.
Non haberá servizo de vestiarios.
O material de posible uso múltiple será desinfectado.
Os alumnos poderán traer material propio (raquetas de bádminton)
Mentras a climatoloxía o permita, o traballo será sempre no exterior.
A intensidade do exercicio adaptarase ao uso de máscara sen poñer en perigo o benestar do alumna-
do.
Nos casos de traballo exterior , cunha distancia mínima de 3m e sempre en estático, poderase sacar a 
máscara en momentos puntuais co control do profesorado.
En caso de lesión, aviso a profesorado de garda ou membro do equipo directivo.
Volta á aula con acompañamento do profesor.

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

Non está permitida a saída da aula
O profesor/a que sae ventilará a aula
As aulas de desdobre estarán o mais próximas posible.
Para ir a aulas específicas, esperarase sentados ao profesor responsable.

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

O aforo máximo será o 50% con uso de máscara obrigatorio, hixiene de mans na entrada/saída, distan-
cia social de 1.5m.desinfección dos espazos de traballo mesas, cadeiras, ordenadores), non se permite
compartir material, ventilación despois de recreos como mínimo e no sistema de préstamo non volverá 
aos estantes o material devolto no mesmo día.

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

Existen 6 baños específicos para alumnos/as, 2 baños para profesores e varios baños privativos: labo-
ratorio, persoal de limpeza e ximnasio.
A limpeza  dos baños xerais en horario de mañá realizarase polo menos 2 veces, reflexando a limpeza 
no cadro de control que estará á vista  nos corredores.
Estará marcado o aforo en cada baño e o profesorado de garda controlará que non se formen grupos 
nas entradas e saídas, obrigando á formación de ringleiras de espara con distancia social.
Os baños do 1º e 2º andar estarán asignados aos grupos con aulas de referencia en ese andar e os 
baños da planta baixa estarán  asignados aos recreos.
Os baños dos vestiarios do ximnasio estarán pechados.
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Id. 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)

Haberá dous horarios  de 30 minutosde recreo :
*11.20h para os grupos de 1º, 2º, 3º ESO e FPB 1
*12.10h para 4º ESO, 1º e 2º Bac e o CS de Química Industrial.
Cada grupo ten un espazo asignado nos corredores da planta baixa e 2 espazos no ximnasio, que só
poderán abandonar para ir aos aseos ou á cafetería.
O espazo exterior é de uso libre con distancia de seguridade.
Non se poderá utilizar as pistas deportivas para deportes colectivos.

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 dous profesores de vixiancia en cada recreo, que estará reflexado nos horarios de profesorado 
e nos horarios de garda de recreo na sala de profesores. Evitarán a formación de grupos nos corredo-
res e uso correcto de máscaras , distancia social e os desprazamentos nos corredores .
O equipo directivo colaborará puntualmente diante de calquera incidencia.

Id. 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 corresponde ao noso centro.

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)

A merenda realizarase  nos espazos acotados de cada grupo en estático e con distancia de segurida-
de.

Id. 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)

Información por parte do profesorado das normas específicas dos espazos de taller / laboratorio.
Desinfección dos elementos que poidan ter un uso posterior.
Cartelería específica.
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Id.
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)

Xa relatadas

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)

As medidas xerais con especial coidado das distancias, máscaras e posible uso de luvas e pantallas.

Id. 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)

A sala de profesores ten un aforo máximo de 18 persoas.
Os ordenadores serán de uso xeral separados por mamparas e deberán ser hixienizados despois de
cada uso.

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)

Comisión de Coordinación Pedagóxica
Ao ser unha reunión na que se suman un total de 14persoas pódese realizar nas dependencias do
centro gardando as medidas sanitarias esixidas para o Covid.

Claustro de Profesores
Como é unha reunión de 30 persoas, realizarase por medios telemáticos a petición do profesorado
vulnerable e presencial na aula multiusos (84m2).

Consello Escolar, presencial ou telemática a petición das persoas convocadas.

Id. 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)

   A Consellería de Educación pon á disposición do profesorado a seguinte formación específica para
este curso:
1- Curso para membros do Equipo Covid para reforzar o coñecementos das súas funcións.
2-  Curso  de  novas  ferramentas  dixitais,  de  carácter  de  iniciación,  para  mellorar  a  capacidade  do
profesorado nas xestión de ferramentas tecnolóxicas : Webex, Aula virtual, Drupal, que poden ser de
utilidade no caso de voltar a modalidades de ensino non presencial.
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3- Ferramentas tecnolóxicas para o ensino mixto, como continuación do anterior curso de ferramentas
dixitais.
Para o alumnado se realizarán actividades de formación fronte ao Covid a cargo de persoal do Sergas.
Asimesmo,  o  Departamento  de  orientación  realizará  actividades  para  o  alumnado  de  benestar
psicoemocional.

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).

Todas as medidas e comunicacións da Consellería serán publicitadas na páxina web do centro.

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—)  

   O profesor encargado como Coordinador TIC terá o control da Aula Virtual, acceso total á páxina Web
e colaborará co profesorado na xestión dos diferentes cursos de cada departamento.
  O profesor encargado será Antonio Fernández Pacios, de Informática, cunha asignación horaria de 3 
horas semanais. O equipo colaborador estrá formado:
Xosé Manuel Rubal González – Director
Rubén Ceñal Gutiérrez  - Xefe Dpto. Informática
Xoán Moreda Pinto
Eduardo Gallo Díaz

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)

  O plan adáptase perfectamente ás instrucións de inicio de curso.

63. Difusión do plan (aptación 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)

O plan estará a disposición da comunidade educativa na páxina web, no centro estará impreso en papel
na secretaría e daráselle un resumo ás familias o día da presentación.
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64. ANEXOS : 

Cartelería
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#SENTIDIÑO
PROTEXÁMONOS A NÓS MESMOS
E AOS QUE NOS RODEAN
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#SENTIDIÑO
PROTEXÁMONOS A NÓS MESMOS
E AOS QUE NOS RODEAN
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#SENTIDIÑO
PROTEXÁMONOS A NÓS MESMOS
E AOS QUE NOS RODEAN



Enquisa de Autoavaliación
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65 

                                                                                

ANEXO I. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas 

clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas 

solicite consulta no seu centro de saúde. 

 

Presentou nas últimas 2 semanas? SI NON 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC   

Tose seca   

Dificultade respiratoria   

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)   

Dor muscular   

Falta de olfacto   

Falta de gusto   

Diarrea   

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron. 

 

 
SI NON 

Tivo CONTACTO  

nas últimas 2 
semanas? 

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado?   

cunha persoa en illamento por 
sospeita de infección pola COVID-
19?   

CONVIVIU nas últimas 
2 semanas?  

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado?   

cunha persoa en illamento por 
sospeita de infección pola COVID-
19?   

CV
E:

 i7
MQ

FF
C0
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rifi
ca
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n: 
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Compromiso familias
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MODELO 
DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 
 
D./Dª ____________________________________________________________, con DNI 
número ________________________, como pai/nai/titor legal do alumno/a 
______________________________________________, matriculado no curso 
_________, do centro educativo ______________________________________________ 
 
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará ao alumno/a a Enquisa de Autoavaliación 
clínica do COVID e que se compromete a NON envialo ao centro e mantelo en illamento 
preventivo domiciliario nos seguintes supostos: 
 

- se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co 
seu pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro 
educativo. 
 

- se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o 
alumno/a 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 á 
persoa coordinadora COVID do centro. 
 

 
En __________________________________, a ___ de __________ de 2020. 
 
 
 
ASDO. ______________________________________________________ 
 
 
 



Modelos de aulas
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AULA   : 55,71 m2

GRUPO 2º BAC

Profesor/a

Distancia entre pupitres : 1,60m.
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AULA 1  : 52,56M2 m2

GRUPO 1º ESO

Profesor/a

Distancia entre pupitres: 1.60m
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AULA  INFO2 : 52,70M2 m2

GRUPO 1º FPB Inf

Profesor/a

Distancia entre cadeiras e mesas : 1.50m
Colocación de mamparas separadoras



Modelos de planos
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Dispensadores de xel  e alfombras 
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COLOCACIÓN DE DISPENSADORES  HIDROALCÓLICOS

ALFOMBRA DESINFECTANTE DE ENTRADA



Resumo do Plan Covid de entregas ás familias
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