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A_MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 

 
1. DATOS DO CENTRO 

 
CÓDIGO DENOMINACIÓN 

 
32300 

 
IES MARTAGUISELA 

 
Enderezo Código Postal 

 
RÚA CORUÑA 22 

 
32300 

Localidade Concello Provincia 
 
O BARCO 
 

O BARCO DE VALDEORRAS OURENSE 

Teléfono Correo Electrónico 
 
988320931 ies.martaguiseladu.xunta.gal 

PÁXINA WEB 
 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmartaguisela/ 
 

Facebook Instagram Twitter  
 
 

 @IESMartaguisela 

 

 

 

2. CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 

CENTRO 
 
Centro de Saúde de O Barco de Valdeorras 
 

Tlf 988326195 

 
CONTACTO 
 

Referente Enfermería 
Gemma Rodriguez alvarez 
Referente Médico_1 
Carlos Revuelta Mendez 
Referente Médico_2 
Ricardo García Miranda 
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3.  MEMBROS DO EQUIPO COVID 
 
TELÉFONOmóbil de contacto (ou teléfono do 
centro con compromiso de desvío a un teléfono 
móbil) 
 

 
988320931/ 988326318   

Móbil 
652685735 

MEMBROS DO EQUIPO COVID 
MEMBRO-1 COORDINADORA 
Nome Cargo Tarefas 
 
M. Carmen Gamarra 
Mondelo 

Directora 

_Nomear membros e suplentes no equipo covid 
_Interlocución coa administración e co centro de 
saúde de referencia 
_Coordinación do equipo Covid. 
_Xestión e adquisición de material de protección 
necesario. 
_Comunicación de casos. 

MEMBRO-1 SUPLENTE 
 
Casimira Moreta Blanco Secretaria 

_ Apoiar as tarefas do membro-1. 
_Encargarse das tarefas correspondentes ao membro-
1 cando este non se atope no Centro. 

MEMBRO-2  ENCARGADA COVID-ESO 
Nome Cargo Tarefas 
 
Beatriz López López 

Profesora 

_Elevar as propostas referentes a ESO 
_Coordinar as entradas e saídas do alumnado de ESO.  
_Coordinar a profesorado e alumnado de ESO para 
que comprar as normas relacionadas co Covid. 
_Difundir a información ao alumnado de ESO e ás 
familias 

MEMBRO-2  SUPLENTE 
 
Natalia Nogueira Xefa de 

Estudos 

_Apoiar as tarefas do membro-2. 
_Encargarse das tarefas correspondentes ao membro-
2 cando este non se atope no Centro. 

MEMBRO-3 ENCARGADO COVID BACHARELATO 
Nome Cargo Tarefas 
 
Óscar de Alonso Gómez 

Profesor 

_Elevar as propostas referentes a Bacharelato 
_Coordinar as entradas e saídas do alumnado de 
Bacharelato. 
-Coordinar a profesorado e alumnado de 
BACHARELATO para que comprar as normas 
relacionadas co Covid. 
 _Difundir a información ao alumnado de Bacharelato 
e ás familias. 

MEMBRO-3  SUPLENTE 
 
Fernando Alonso Abal Vicedirector 

_Apoiar as tarefas do membro-3. 
_Encargarse das tarefas correspondentes ao membro-
3 cando este non se atope no Centro. 
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4. ESPAZO DE ILLAMENTO COVID 

ESPAZO 
 
Aula_2 de atención ás familias. 
 

 
ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 
 

 
Botiquín. (Termómetro) 
Material de protección individual, como luvas e máscaras hixiénicas e FK95 
Panos desbotables. 
Dispensador de xel hidroalcólico. 
Papeleira de pedal. 
Limpador desinfectante multisuperficies. 
Xabón líquido nos aseos. 
 Solución de Alcohol ao 75% (limpeza de ordenadores) 
 

 

5. ALUMNADO POR CURSO E ETAPA 
 
 
 
 
 
ESO 

1º ESO 1º ESO A 17 
1º ESO B 18 
1º ESO C 18 
1º ESO D 18 

2º ESO 2º ESO A 23 
2º ESO B 25 
2º ESO C 16 

3º ESO 3º ESO A 17 
3º ESO B 18 
3º ESO C 17 

4º ESO 
4º ESO A 20 
4º ESO B 24 

1º BACHARELATO 
1º BAC A 20 
1º BAC B 17 

2º BACHARELATO 
2º BAC A 20 
2º BAC B 21 

BACHARELATO 
SEMIPRESENCIAL 

1º BAC   
2º BAC   

 
THAT´S ENGLISH 
 

  
 

  
  

 
 

6. CADRO DE PERSOAL 
EQUIPO DIRECTIVO 4 
PROFESORADO 43 
ORIENTACIÓN 3 
ADMINISTRATIVO 1 
CONSEXES 2 
LIMPADORAS 3 
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7. DETERMINACIÓN DE GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA (asignación da aula, alumnado,  
profesorado que exerza a titoría e os especialistas que impartan materias ao grupo) 

 
 Cada grupo de alumnado terá a súa aula de referencia, na que recibirán docencia sempre 

que sexa posible, reducindo así os desprazamentos polo Centro. 
 O alumnado só se desprazará a unha aula específica se non é posible impartir a materia na 

aula de referencia. 
 
 

8. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 
 
 Os grupos estables de convivencia terán as mesmas normas que o resto á hora de actuar 

cando non estean na súa aula. Deste xeito empregarán a máscara na aula, nos espazos 
comúns e recreo, así como nas entradas e saídas. 
 

 Dentro da propia aula establécense as seguintes medidas:  
 
 É obrigatorio o uso da mascara en todo o recinto escolar 
 Terán unha bolsa ou sobre co nome para gardar e facer con seguridade o cambio de 

máscara. 
 Distribución de espazos segundo os modelos propostos nos anexos en función do número 

de alumnos, sempre deixando unha distancia mínima de un metro e medio dende o centro 
dunha cadeira ao centro de outra cadeira. 

 Si a materia require formar grupos de traballo cooperativo estes deben ser estables, de tal 
xeito que se reduzan as interaccións físicas entre grupos. Deste xeito, garantimos que 
dentro da aula o contacto directo entre alumnado sexa mínimo. 

 Nos momentos nos que todo o grupo poida estar xunto recreos, traslados o alumnado 
deberá portar máscara. So poden quitar a mascara no recreo para comer ou beber, e 
soamente no momento que vaian A inxerir o alimento ou beber. Durante o tempo que 
estean sen a mascara deben gardar unha distancia de dous metros cos compañeiros e 
procurar non falar. 

 Cada alumno/a terá o seu propio kit básico de material de traballo (estoxo con obxectos 
de emprego máis común).  

 Cando sexa necesario empregar material común, distribuirase en gabetas ou caixas para 
cada un dos grupos, tendo que ser desinfectado unha vez finalizado o seu emprego.  

 Deben abandonar a aula en orden, gardando a distancia de seguridade. Será o profesor/a 
o que indique cando comezan a saír. Deben esperar as indicacións do profesor/a sentados 
no seu sitio. 

 Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de EF, plástica, informática, 
laboratorios ou saír ao patio, deberán respectar o percorrido deseñado para ese grupo en 
concreto e na orde de entrada/saída asignada.  

 Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula, e cando 
sexan imprescindibles e impliquen a interacción con membros doutro grupo, será preciso 
o emprego da máscara.  

  Existirán zonas ben diferenciadas para que  o alumnado poida gardar o seu material, 
cando este sexa gardado de xeito grupal, o alumno/a encargado/a de material procederá á 
preceptiva desinfección de mans antes de levalo a cabo.  

 Se é preciso que un alumno empregue a pizarra, realizarase unha desinfección previa con 
xel hidroalcólico do rotulador que empregue, ou collerá unha tiza que so el utilizará. 

 Cando teñan que facer presentacións en voz alta para todo o grupo, empregarase 
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máscara, pois é un momento sensible para que as gotículas alcancen unha maior distancia. 
Estas recomendacións permiten non variar en exceso a metodoloxía de traballo habitual 
no centro ao mesmo tempo que conseguen ter un pouco máis de seguridade na 
convivencia.  
 
Algunhas das restricións limitan á liberdade coa que habitualmente se movía o alumnado, 
pero a situación require dun pequeno esforzo.  
 

 Todo o profesorado que entre na aula deberá empregar máscara e facer unha correcta 
desinfección de mans. 

 

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) 

 
 
 
COMUNICACIÓN 

 
PROFESORADO 

Vía telefónica (coordinador do equipo covid) 
Correo electrónico: ies.martaguisela@du.xunta.gal 

 
ALUMNADO 

Vía telefónica: 988320931 (Coordinadora ou equipo COVID) 
Correo electrónico: ies.martaguisela@du.xunta.gal 

PERSOAL NON 
DOCENTES 

Vía telefónica (Secretaria do centro ou coordinador do 
equipo COVID) 
Correo electrónico: ies.martaguisela@du.xunta.gal 

 
 
 
DETECCIÓN 
PRECOZ 
 
Antes de chegar 
ao Centro 

 
PERSOAL DO 
CENTRO 

persoal docente e non docente do centro educativo deberá 
realizar unha auto enquisa diaria de síntomas para 
comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son 
compatibles cunha infección por SARSCoV-2 mediante a 
realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe 
no Anexo I, que debe realizarse antes da chegada ao centro.  
 

 
 
ALUMNADO 

Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus 
pais/nais/titores/as legais) realizarán unha auto avaliación 
dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes 
son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2. Utilizarase 
a enquisa clínicoepidemiolóxica que se describe no Anexo I 
que debe realizarse antes da chegada ao centro.  

 
 
DETECCIÓN DE 
SINTOMAS 
COMPATIBLES 
 

 
PERSOAL DO 
CENTRO 

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (á 
relacionada no anexo I) no persoal non docente e 
profesorado, non acudirán ao centro educativo e chamarán 
ao seu centro de saúde de referencia e a algunha das 
persoas membros do equipo COVID. 
 Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo 
domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro de saúde 
ou de ser o caso cos facultativos da mutua. Serán estes 
facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán 
a realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, 
se así o consideran manténdose en illamento ata coñecer o 
resultado da proba. 
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ALUMNADO 
NA CASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALUMNADO 
NO CENTRO 

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible con 
infección por SARS-Cov-2 NA CASA,  (polo menos unha das 
relacionadas no ANEXO I) o alumnado non acudirá ao centro 
e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co 
centro de saúde de referencia do alumno/a.  
Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún 
xustificante médico, abondará co comprobante dos/as 
pais/nais ou titores/as legais.  
O alumno/a ou a súa familia debe comunicar a incidencia ao 
centro na maior brevidade posible, e solicitará consulta co 
seu médico ou pediatra. 
 
Ante a detección de síntomas compatibles con infección por 
SARSCoV-2 nun alumno/a, DURANTE A ESTANCIA NO 
CENTROOU Á CHEGADA AO MESMO, contactarase coa súa 
familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no 
centro á maior brevidade.  
Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu 
pediatra ou o seu facultativo que 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. 

 
SE ALGUNHA PERSOA DO NÚCLEO FAMILIAR É SOSPEITOSA DE PADECER A COVID-19, O 
ALUMNADO OU O PERSOAL DO CENTRO 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 Á PERSOA COORDINADORA COVID DO 
CENTRO.  

 

10. REXISTRO DE AUSENCIAS 
(procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado) 

 
PROFESORADO 

Modelo de rexistro de ausencias habitual (follas de rexistro e XADE) 
Coordinados pola Xefa de Estudos. 
Modelo específico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía 
compatible coa covid-19. ANEXO II-A 
Faranse dúas copias una para a coordinadora do covid e outra para a xefa de 
estudos. 
Declaración responsable, utilizando o modelo incluído neste documento. 

 
ALUMNADO 

Modelo de rexistro de ausencias habitual (follas de rexistro e XADE) 
Coordinados pola Xefa de Estudos. 
 
As familias comunicarán telefonicamente ou a través do correo electrónico a 
ausencia da/o alumna/o. 
Haberá un modelo específico para rexistro de aquelas ausencias provocadas por 
sintomatoloxía compatible coa covid-19. ANEXOII-B 
Faranse dúas copias unha para a coordinadora do covid e outra para a xefa de 
estudos. 
 



10 
 

 
PERSOAL NON 
DOCENTE 

Modelo de rexistro de ausencias habitual (follas de rexistro e XADE) 
Coordinados pola Secretaria. 
Modelo específico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía 
compatible coa covid-19. ANEXO II-A 
Faranse dúas copias una para a coordinadora do covid e outra para a  Secretaria. 

 
As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas no modelo convencional, 
pero ao figurar no específico por covid-19 quedará eximida a xustificación a efectos de apertura do 
protocolo de absentismo escolar e, ao mesmo tempo, permitirá activar as medidas necesarias en 
caso de confirmación do caso. 

Os días que o persoal docente e non docente non poida acudir ao centro por esta 
circunstancia, xustificará a ausencia cunha declaración responsable, co modelo que se 
achega como anexo. 

 
Para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do número 
máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias derivadas da aplicación das medidas 
relacionadas co protocolo COVID-19 consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o 
xustificante do facultativo para a súa acreditación. 
 
 

COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS 
(procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas) 

Aviso á coordinadora covid-19.  
Establecerase a comunicación da coordinadora covid-19 coas autoridades sanitarias e a familia 
da/o  afectada/o, coas debidas garantías de protección de datos: 

 Chamada telefónica á familia do afectado/a.  
 Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia.  
 Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade.  
 Subida de datos á aplicación específica habilitada pola Consellería, seguindo as instrucións 

do departamento de epidemioloxía. 
 
 

B_MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

11. 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) 

 
 A norma xeral é manter unha distancia interpersoal mínima de 1,5 metros. Debe haber 

mínimo un metro e medio de distancia dende o centro dunha cadeira ao centro de outra cadeira. 
 Todos os pupitres ou mesas colocaranse en liñas mirando cara a dirección do posto do/a 

profesor/a.  
 Cando o tamaño da aula o permita, adoptarase a maior distancia posible entre pupitres. 
 O alumnado terá asignado un posto fixo, só o titor/a pode variar algunha posición por 

causas xustificadas, e debe comunicalo a dirección e ao equipo COVID. 
 En cada aula haberá un plano sobre a mesa do profesor/a indicando a posición de cada 

alumno/a. 
 O uso de máscaras será obrigatorio en todo o horario lectivo, en tódolos espazos do 

Centro educativo aínda gardando esa distancia mínima dun metro e medio. 
 Informarase ao alumnado sobre o uso correcto da máscara así como protocolos de 

substitución e lavado. 
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 Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo 
específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor. 
A imposibilidade de uso da máscara por situación de discapacidade ou dependencia deberá ser 
acreditada polo pediatra ou facultativo da alumna/o. 
 Farase unha correcta hixiene de mans con xel hidroalcohólico, durante 20 segundos, o menos 

5 veces ao día. 
_ A entrada a aula. 
_Antes do recreo 
_ A volta do recreo 
_A saída do centro 
_A volta de aulas específicas. 
_A entrada e saída do comedor. 
_ Despois de ir ao aseo. 
_ En calquera outra situación que se considere necesario. 

 Hai  dispensadores de xel hidroalcohólico en tódolos espazos do centro: aulas, entradas dende 
o exterior, secretaría, sala de profesorado, sala de atención ás familias, departamentos etc. 

 Nos aseos hai dispensadores de xabón e papel para lavado e secado de mans. 
 A ventilación dos espazos será prioritaria. As fiestras e portas permanecerán abertas sempre 

que as condicións climáticas o fagan posible: Ás 8,15h procederase a súa apertura e en cada  
cada cambio de clase ventilarase polo menos 10 minutos, e durante os recreos sempre 
quedarán abertas as ventanas, así como á fin da xornada escolar. 

 O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seu/súas compañeiros/as. 
 

 
 

12. IDENTIFICACIÓN DE ESPAZOS OU SALAS PARA ASIGNAR GRUPOS  
(cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas, identificación de espazos ou salas 
para asignar a grupos) 

 
 Asignarase un aula de desdobres para cada nivel, que será utilizada por alumnado do nivel 

correspondente nas materias que precisen desdobrar. 
           _ 1º ESO Valores Éticos ou Relixión. Quedará na aula de referencia o grupo máis numeroso. 
             Para máis desdobres a materia de libre configuración será a mesma para todo o grupo. 
           _ 2º ESO Valores Éticos ou Relixión. Quedará na aula de referencia o grupo máis numeroso. 
                Para evitar máis desdobres a materia de libre configuración será a mesma para todo o 
grupo. 
           _ 3º ESO Valores Éticos ou Relixión. Quedará na aula de referencia o grupo máis numeroso. 
                O alumnado da 2ª lingua estranxeira, francés permanecerá na aula de referencia e o de 
cultura clásica desprazarase a aula de desdobres. 
_  4º ESO Valores Éticos ou Relixión. Quedará na aula de referencia o grupo máis numeroso. 
              As materias de economía e latín serán impartidas na aula de desdobres, mentres que                  
bioloxía e xeoloxía e física e química impartiranse na aula de referencia. 
               Plástica, música e informática impartiranse na aula específica de cada materia.  
              Cultura científica e filosofía impartiranse na aula de desdobres. 
_1º Bacharelato Sempre que sexa posible as materias impartiranse na aula de referencia.  
Física e Química, Bioloxía e Xeoloxía impartiranse na aula de referencia do Bacharelato de 
Ciencias. Matemáticas Aplicadas, Economía, e HMC impartiranse na aula de Bacharelato B. 
Latín na aula de desdobres de 1º de Bach, Fundamentos de Arte e Literatura Universal na aula 
de desdobres de 1º de Bacharelato.  Cultura Audiovisual e TICs na aula de informática, Debuxo 
Técnico e Debuxo Artístico nas respectivas aulas de Plástica, e Anatomía Aplicada na aula de 
referencia de Bacharelato de Ciencias. 
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           _2º Bacharelato Sempre que sexa posible as materias impartiranse na aula de referencia.  
Química e Bioloxía impartiranse na aula de referencia do Bacharelato de Ciencias Matemáticas 
Aplicadas, Economía da empresa, e Xeografía impartiranse na aula de referencia de Bacharelato 
B. Fundamentos de Arte, Psicoloxía, Fundamentos de Administración e Xestión, na aula de 
desdobres de 2º de Bacharelato.  Cultura Audiovisual e TICs na aula de informática, Debuxo 
Artístico nas respectivas aula de Debuxo. 
 
           _Bacharelato SEMIPRESENCIAL  Asignaranse tres aulas na planta baixa. 
 
           _THAT´S ENGLISH Aula de audiovisuais I. 
 

 

13. ESPAZOS DE PT, AL, DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, AULAS ESPECÍFICAS. 
(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) 

 
AULAS DE AL E PT 
 
Á hora de traballar neste tipo de aulas, adoptamos as seguintes medidas:  

- Emprego de máscara como norma xeral.  
- Se non pode ser cumprido debido ao traballo específico que se realiza, as aulas de PT e AL 

contarán con mamparas de protección que serán empregadas cando sexa necesario.  
- Si o profesorado destas especialidades o considera apropiado poden utilizar viseiras 

protectoras, xa que, en moitas ocasións, o seu labor é incompatible co emprego da máscara.  
- Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha ventilación 

de cinco minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados.  
 

AULAS ESPECÍFICAS: informática, Debuxo Artístico, Idiomas, apoio, Laboratorio de CCNN, 
Laboratorio de Química, Laboratorio de Física terán unhas normas específicas feitas polo 
departamento correspondente, que serán engadidas a este documento. 

 
 

14. TITORIAS COAS FAMILIAS  
(determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias) 

 
 Mentres dure a pandemia, non se permitirá a permanencia no centro das familias, as titorías 
serán concertadas da seguinte forma. 
 
As titorías levaranse a cabo baixo TRES modalidades: 
- Telefonicamente 
- Virtual (opción preferente) a través da plataforma que oferte a consellería no curso 20/21. 
- Presencial: para aqueles casos nos que a videoconferencia non sexa posible. Nesta modalidade, a 
reunión levarase a cabo na aula da titoría correspondente, previa cita e garantindo a distancia 
social. Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans. 
Cando nalgunha destas reunións sexa necesario a revisión dalgunha proba escrita, avisarase con 
anterioridade para poder facer copias da mesma e evitar a manipulación conxunta. 
 
En calquera caso, SERÁ OBRIGATORIA A CITA PREVIA, empregando calquera das canles reflectidas 
no  NOFC, preferente vía telefónica ou a través do alumno/a.  
     En ningún caso, e tal e como recolle o protocolo publicado pola Consellería será posible a 
atención presencial, coincidindo cos cambios de clase ou recreos. 
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16. CANLES DE INFORMACIÓN COAS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO CENTRO 
(provedores, visitantes, persoal do concello….) 

 
- A comunicación coas familias levarase a cabo a través dos canles utilizados habitualmente no 
Centro. 
            Reforzaranse as vías de comunicación dixitais, polo que a web do IES Martaguisela pasará a 
ser o portal onde se colgue toda a información de relevancia a nivel xeral. 
            Como sistema de mensaxeira empregaremos ABALAR móbil, é moi importante que todas as 
familias descarguen a aplicación para reducir as cominacións alleas a esta canle. 
            Para as familias que non poidan ter a aplicación, empregarase unha vía alternativa, que será 
o correo electrónico ou, en último lugar, a chamada telefónica. 
- A información cos provedores  realizase por mail ou teléfono. 
 
 

17. USO DE MASCARA NO CENTRO 
 
Será obrigatorio o uso de mascara para todo o persoal do Centro, profesorado alumnado, persoal 
non docente, familias, etc, en todo Centro e durante todo o horario lectivo:  
 

 Entradas e saídas. 
 Desprazamentos da aula de referencia ás aulas específicas. 
 Corredores. 
 Escaleiras  
 Baños 
 Patio. 
 Aulas. 

 
O profesorado, atendendo ao carácter exemplificante, empregará en todo momento a máscara, 
agás naqueles momentos nos que impida o normal desenvolvemento do seu traballo.  Cando isto 
se produza, será obrigatorio manter a distancia de seguridade de metro e medio e o emprego de 
pantallas protectoras.  
 
            No Centro haberá cartelería que informe sobre o correcto uso de máscaras. 
 
 

18. INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTREA COMUNIDADE EDUCATIVA. 
 

 O plan difundirase a través da web do centro. Enviarase ás familias  información por 
Abalarmóbil e TokAPP indicando como consultar o documento. 

 Darase a coñecer entre o profesorado a través do Claustro, e ao resto da comunidade 
educativa a través do Consello Escolar. 

 Enviarase ao profesorado por correo electrónico ou TokApp 
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C_MEDIDAS DE LIMPEZA 
 

19. ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E MOBILIARIO A LIMPAR 
DE XEITO FRECUENTE. 

 
 

O IES Martaguisela conta ata o momento con un equipo de tres limpadoras a xornada 
completa en quenda de tarde. A Dirección reorganizou  o servizo para incrementar a frecuencia da 
limpeza durante a xornada lectiva, establecendo unha quenda parcial de mañá: O Traballo 
asignado ao persoal en cada quenda é o seguinte: 
 
Quenda parcial de mañá, durante a xornada lectiva, limpeza de: 

 Zonas máis concorridas de superficies de uso frecuente (pomos de portas, especialmente 
as que dan acceso aos edificios, mostrador e mobiliario de atención ao público, pasamáns 
de escadas e pasarelas, bancos  da entrada ao centro).   

 Aseos realizará a limpeza e desinfección dos mesmos dúas veces, unha vez finalizados os 
dous recreos (ás 10,30H e 12:30H) xunto coa reposición de material de desinfección, de 
ser preciso, para ser utilizado polos usuarios.   

 Baleirado e limpeza das papeleiras con pedal das aulas/laboratorios, se neles se impartiu 
clase, sala do profesorado, durante os recreos. 

 Limpeza e desinfección de todos os elementos da sala de illamento, se esta foi utilizada 
nalgún momento da mañá. 

 
Servizo de limpeza de tarde, realizará o seguinte traballo : 

 Ventilado das aulas e corredores todo o tempo posible, como mínimo 30 minutos.  

 Limpeza e desinfección de todos es espazos utilizados durante o día, prestando especial 
atención ás superficies de contacto máis frecuentes: mobiliario da aula, teléfonos, equipos 
informáticos, papeleiras, marcos e pechaduras de portas e fiestras, chaves de luz, cinta de 
persianas, pizarras convencional e interactiva, borradores, percheiros, chans … 

 Aseos: desinfección de todos elementos dos mesmos e fregado do chan.  

 Especial atención ao baleirado e limpeza das papeleiras, (todas con bolsa interior e 
protexidas con tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de 
evitar calquera contacto accidental. 

 control da dispoñibilidade de xabón, papel de secado de mans e xel hidroalcohólico 
facendo a reposición do mesmo.  

 Limpeza do pavillón seguindo o protocolo deseñado específicamente para este espazo 
polo profesor de Educación física. (realizarano o persoal que non teña quenda de mañá). 

 Patios. 
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20. DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA E DA ALTERNANCIA SEMANAL OU 
MENSUAL DE TAREFAS.(no caso de que existan dúas ou mais persoas de limpeza polo menos unha delas realizará o seu 
traballo en horario de mañá). 

 
 

A necesidade de reforzar o servizo de limpeza durante a xornada lectiva esixe ampliar o 
equipo de limpeza nunha persoa, tendo en conta que so o espazo construído son 5.900 metros 
cadrados, aos que debemos engadir amplas zonas de patio tanto cuberto como ao aire libre e pista 
de baloncesto/fútbol.  

A iso debemos engadir un horario lectivo complicado porque de luns a mércores  
impártese that´s English así como  Bacharelato de adultos na modalidade Semipresencial desde as 
18 horas ata as 21,30horas. 

A Dirección do centro tramitou a petición de ampliación do persoal de limpeza que aínda 
non foi respondido por parte da Consellería. 

 Mentres tanto, e no caso de negársenos o persoal solicitado a Dirección determinou un 
novo horarios, onde unha limpadora realizará parcialmente a súa xornada na quenda de mañá, 
asumindo a limpeza sinalada no apartado anterior. 
 

 1 persoa con quenda parcial de mañá: 10h-13,30h e de 16,30h-20,30h.  

 2 persoas con queda de tarde: 14,15 - 21,45h. 

 A quenda de mañá e tarde rotará semanalmente entre todo o persoal. 

 
 

21.  MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE LIMPEZA. 
 
Material de protección individual para a realización das tarefas de limpeza 

O centro facilitará ao persoal de limpeza todos os medios de protección precisos para a realización 

do seu traballo en óptimas condicións de seguridade que consistirá en:  

 máscaras hixiénicas reutilizables  

  luvas   

 Máscara KN95, ou FPP2 para efectuar a limpeza da sala de illamento cando foi ocupada 

por un membro da comunidade educativa que presentara síntomas de COVID-19 

  Equipación extraordinaria da roupa e calzado de traballo para poder lavar diariamente a 

roupa de traballo 

 Pantallas/gafas de seguridade se así o solicitan  

 Solución desinfectante hidroalcohólica 

Dotación de productos e material de desinfección 

 Dilucións de lixivia (1:50) recen preparada. No uso destes produtos sempre se respectarán 
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as indicacións da etiqueta.  

 Desinfectantes de chan e multisuperficies con actividade virucida autorizados e rexistrados 

polo Ministerio de Sanidade. 

 Solución ou xel hidro alcohólico 

 Alcohol Isopropílico ao 80% para desinfección de equipos informáticos. 

 No uso de todos os  produtos sempre se respectarán as indicacións da etiqueta. 
 

22. CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS. 
 

 En todos os aseos do Centro, existirá unha folla cun cadro de control de limpeza semanal, 
no que se anotarán as horas nas que se realizaron labores de limpeza e desinfección, así 
como a persoa encargada de levalos a cabo, quen asinará a folla. 

 Na primeira limpeza de aseos semanal, o estadillo da semana anterior será recollido pola 
persoa que efectúe esa primeira limpeza/desinfección e colocará o cadro de control novo. 

 O estadillo recollido,  depositarase na conserxería. O persoal de conserxería, recollerá e 
organizará nun dossier a follas de control semanal, que entregarán á Secretaria para a súa 
supervisión e arquivo. 

*O modelo de control adxúntase ao final do documento: cadro limpeza de aseos 
 

23. MODELO DE CHECKLIST PARA ANOTAR AS VENTILACIÓNS DAS AULAS(a colocar en cada aula). 

 

A).- SITUACIÓN CLIMATOLÓXICA FAVORABLE 

 O persoal de conserxería abrirá diariamente as fiestras e portas das aulas entre as 8 e 8,15 
horas para proceder á ventilación inicial.  

 As fiestras e portas de todo o centro estarán abertas a maior parte do tempo posible, 
B).-SITUACIÓN CLIMATOLÓXICA DESFAVORABLE 

Cando por baixas temperaturas ou temporal de choiva e vento non se poidan manter as 
fiestras e portas permanentemente abertas, aplicarase o seguinte horario de ventilación: 

Durante os cambios de clase polo menos 10 minutos. 
Os 20 minutos de cada recreo. 
Cando remate a xornada escolar as fiestras quedarán abertas. 

 Cada profesor/a que proceda a abrir ou pechar as fiestras deixará constancia  do inicio e 
remate dos períodos de ventilación na ficha de control que estará colocada no taboleiro 
de anuncios de cada aula ou sobre a mesa do profesorado. 
 

*O modelo de control adxúntase ao final do documento: control ventilación aulas 
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24.  DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

 O material desbotable, contido en papeleiras con bolsa protexidas con tapa e accionadas 
por pedal, Baleiraranse nos contenedores que para tal fin se atopan situados en lugares 
illados aos que so teñen acceso o persoal de limpeza, e que se especifican a continuación:  
A).- Material desbotable recollido na planta baixa do edificio vello: depositarase no 
contenedor que para tal fin se atopa no cuarto situado baixo a escada.  
B).- Material desbotable recollido na primeira planta do edificio vello e novo: depositarase 
no contenedor que para tal fin se atopa gardado no almacén de limpeza da 1ª planta.  
C).- Material desbotable recollido na planta baixa do edificio novo: depositarase no 
contenedor que para tal fin se atopa gardado no cuarto situado entre os aseos das 
alumnas e alumnos.  
 

 Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas, etc.) deben depositarse na fracción 
resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén una vez efectuadas as 
recollidas separadas). 

 Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección utilizados 
desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans 

 
 No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se 

atope no centro educativo, illarase o contedor onde se depositaron a máscara, panos ou 
outros produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo será extraída e colocada nunha segunda 
bolsa de lixo con peche para o seu depósito na fracción resto. 

 Realizarase a debida limpeza e ventilación de polo menos unha hora da sala de illamento 
preventivo,  logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas 
durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo. 

 
 
D_MATERIAL DE PROTECCIÓN 
 

25.  REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O CENTRO. 
 

 O centro levará a cabo un inventario tanto do material suministrado tanto pola Consellería 
como do mercado a través do seu propio orzamento. 

 Será a persoa que exerza a Secretaría do IES a responsable do devandito inventario 
 Dentro do cadro xeral de gastos do centro, abrirase un apartartado específico “material 

covid-19” onde se recolla todo o gasto específico xerado pola compra do material de 
protección. 

 Ao marxe da partida de máscaras recibidas da Consellería o centro contará con un 
remanente das mesmas para posibles continxencias que fagan necesario o suministro 
dunha máscara a calquera membro da comunidade educativa do centro que a precise. 
Este remanente será mínimo de 10 caixas de máscaras cirúrxicas e 50 máscaras FFP2, ou 
no seu defecto KN95 para persoal de limpeza e profesorado que deba acudir a sala de 
illamento. 

 Na conserxería e Secretaría haberá sempre dispoñible unha caixa para cubrir emerxencias, 
e realizarase un control de entrega das mesmas, levándose un rexistro das máscaras 
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suministradas polo centro  

 ▪ No meses de maio a setembro,  repartíronse entre o persoal de limpeza, conserxes e 
auxiliar administrativo, e profesorado as máscaras enviadas pola Xunta no mes de maio. 

  Mensualmente a Secretaria do centro actualizará o inventario e remitirá copia do mesmo 
ao Equipo COVID. 

 
26. DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE PROTECCIÓN. 

 
 Para mercar o material de limpeza/desinfección, cartelería… procuraremos facelo a través 

dos proveedores habituais do centro, favorecendo o comercio local, comarcal e provincial, 
e para outro tipo de compras específicas contactarase con varias empresas facendo a 
adquisición naquela que ofrece a mellor  relación prezo/calidade, primando sempre a 
calidade dos produtos  

 Desde a reapertura do centro no mes de maio fíxose unha adquisición inicial do seguinte 
material: Bobina de papel desbotable,Bolsas de lixo, Desinfectante multisuperficies, 
Lexivia, Luvas, Máscara cirúrxica, Máscara KN95, Dispensadores de xel hidro alcohólico de 
parede, recambios dispensadores de xel de parede, Toalliñas desbotables, Dispensadores 
de parede de xabón, Xabón líquido, Xel hidro alcohólico, Papeleiras con tapa accionadas 
por pedal, Dispensadores de papel desbotable, Termómetros por infrarroxos, Alcohol 
Isopropílico, mamparas de protección 

 
 

27.  PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E DA SÚA REPOSICIÓN. 
 

 A entrega de máscaras anotarase nunha folla de rexistro que estará en conserxería e 
secretaría. 

 O material solicitado será entregado na conserxería, e será distribuído pola secretaria en 
función do seu uso entre as conserxes e persoal de limpeza. 

 O persoal de conserxería reporán: xel hidoalcohólico, e papel desbotable da entrada do 
centro, así como do material de hixiene que puntualmente poidan requirir en 
despachos/aulas, por ausencia do persoal de limpeza 

 O persoal de limpeza reporá o material necesario de limpeza e desinfección de aulas, 
despachos, sala do profesorado, aseos….etc ao finalizar a xornada lectiva. 

 O equipo de limpeza, comunicará á Secretaria con tempo suficiente (polo menos dúas 
semanas de antelación), das necesidades de material, para que proceda á súa adquisición 
e ter sempre dispoñible unha cantidade suficiente de material e produtos de desinfección 
necesarios. 
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E_XESTIÓN DOS ABROCHOS 
 

28.  MEDIDAS A SEGUIR.(A determinación das medidas pode ser referida a xenérica do protocolo das consellerías, unha 
propia do centro ou unha remisión ao Plan de continxencia). 

 
 Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionaisque 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. 

 
 Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a 

desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase o 
protocolo de actuación previsto con antelación:  
 
_Acudirá a aula un membro do equipo Covid, ou na súa ausencia o/a profesor/a de garda      
_Levarase ao espazo habilitado polo equipo Covid-19, (aula-2 de atención ás familias) 
colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que 
quede ao seu coidado),  

 _Contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado, que deben acudir ao Centro     na maior 
brevidade posible. 

_ A familia porase en contacto co seu médico ou pediatra. 
_O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido 

por máscara, e poñerse en contacto co seu Centro de saúde ou mutua.Debe seguir as 
instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un 
profesional sanitario. 

 
 No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no centro 

educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa 
coordinadora do equipo formado na COVID-19 recibirá o aviso de carga na aplicación 
informática e incluirá en esta a información requirida. 
Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que 
existan dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de 
Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas 
identificadas como contactos. Estas terán a consideración de contactos estreitos dun 
caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio durante o período que 
sinale a xefatura de sanidade. 

 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 dunha proba 
diagnóstica. 
 

 Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as instrucións das 
autoridades sanitarias. 
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ESCENARIOS NO SUPOSTO DE ABROCHOS 
 
1_ A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun 
grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, dun 
nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na “guía de 
actuación ante a aparición de casos de COVID-19 en centros educativos” , e co “protocolo de 
actuación da Consellería de Sanidade en materia de Saúde Pública en relación con illamentos e 
corentenas parra a prevención e control da infección por SARS-Co-V-2” publicada por Orde da 
Consellería de Sanidade no D.O.G do 20 de agosto de 2020, cos seguintes supostos: 
 

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

 A persoa que teña a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico 
confirmado (Cunha obriga de illamento durante 10 días) deberá entrar en corentena, 
estando corentenados nos seus domicilios e suspenderan mentres dure este a ensinanza 
presencial por un período de 14 días.O restante alumnado da aula que non teña a 
consideración de contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial á aula. Aos 
contactos estreitos realizaráselle unha proba COVID nun prazo non superior a 48 horas 
para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por COVID-19. 

 En función da intensidade e virulencia do gromo, así como o número de persoas e niveis 
educativos afectados as Autoridade sanitaria poderá acordar a medida de corentena da 
totalidade das persoas que conforman unha aula, das que conforman un nivel educativo 
completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que 
integran un centro educativo. A medida será proposta pola Autoridade Sanitaria dentro do 
Grupo de coordinación e Seguimento da Pandemia, previsto no punto 10 deste protocolo. 

 
2_ A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración 
obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de 
polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas as 
persoas que teñan a consideración de contacto próximo de conformidade coas indicacións da 
Autoridades Sanitaria. 
 
3_ A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no 
presente protocolo relativas ao ensino a distancia.  
 
4_ Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou 
centro realizarase un proceso de retorno á actividade educativa ordinaria presencial. O Grupo de 
Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará o 
retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro. 
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29.COMUNICACIÓN DAS INCIDENCIAS ÁS AUTORIDADES SANITARIAS E EDUCATIVAS. 
Deben determinarse as persoas que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa). 

 
      A coordinadora do equipo Covid-19 será a encargada de comunicar as incidencias á autoridade 
sanitaria. 
      Na súa ausencia encargarase a persoa nomeada como suplente. 
 
 

F_XESTION 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). 

 
De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores 
vulnerables para COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea 
controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. O servizo 
sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores 
especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de 
prevención, adaptación e protección necesarias, seguindo establecido  no Procedemento de 
actúación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV2 
 
Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de 
ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 a persoa solicitante do suposto de 
vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do centro o anexo debidamente cuberto 
xunto coa documentación que deba achegar.  
Esta documentación poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao correo do Centro : 
ies.martaguisela@edu.xunta.gal 
- Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á xefatura territorial 
correspondente, en espera da resolución da mesma.  
- Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros 
reflectindo no apartado observacións a casuística. 
 

Tal e como se recolle no anexo IV, o simple feito de que o/a traballador/a presente algunha 
das patoloxías indicadas non determina a súa consideración de traballador/a como 
especialmente sensible, polo tanto, para determinar a especial sensibilidade deberán 
concorrer as circunstancias indicadas en ditos anexos e proceder tendo en consideración que a 
situación de partida é a de nivel de risco NR1. 
Se a pesar desta circunstancia algún/algunha empregado/a público considera necesaria a 
avaliación da súa saúde en relación a COVID-19, actuarase como a continuación se indic 
_A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir a 
súa solicitude á dirección do centro educativo, na que exprese que concorren as causas para 
considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e susceptible de ser considerado persoal 
sensible (anexo III deste protocolo). 
_A dirección do centro educativo emitirá, un informe no que se indiquen as tarefas e 

condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de protección 
existentes.  

_A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante correo 
electrónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte 
procedente para resolver a adaptación do posto de traballo ou a declaración de persoal 
como sensible. 
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G_MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO 

     31. ENTRADAS E SAÍDAS: HORARIOS 
(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 a 
realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao presente documento). 

32. ENTRADAS E SAÍDAS: PORTAS, ESCALEIRAS… 
Determinación das portas de entrada e saída, das 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 a realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao presente 
documento). 

 
O obxectivo principal é evitar as aglomeracións e os tempos de espera nas entradas e saídas.  
- Os horarios de entrada e saída coinciden para os diferentes niveis e grupos, para poder organizar 
os horarios de profesorado e as diferentes materias, polo que o éxito do plan vai depender do 
cumprimento estrito dos horarios establecidos tanto polo alumnado como por parte do 
profesorado, o uso de mascaras e o cumprimento das distancias de seguridade. 
O alumnado debe entrar ao recinto escolar de forma ordenada, pola entrada que lle corresponda 
evitando as aglomeracións no contorno do Centro ou no patio. 
Esperarán de forma ordenada a que toque o timbre na zona que se indique para cada curso. 
 
ENTRADAS  de luns a venres 8:30 e  luns 15:40 
Iran entrando por orde co profesor/a dende as 8:25. 
O centro conta con dúas entradas a principal pola rúa Coruña e a entrada lateral da rúa Lugo. Para 
entrar ao edificio utilizaranse 5 entradas diferentes. Unha para bacharelato e as catro restantes 
repartidas entre os diferentes niveis da ESO. 
 

 
ALUMNADO DE 1º DE ESO 

 
O alumnado entrará de forma ordenada pola cancela principal 
esquerda, e pola porta principal esquerda. 
Agardará a que toque o timbre gardando as distancias interpersoais 
exixidas nas medidas sanitarias na entrada do Centro. Estará 
marcado o lugar correspondente a cada un dos catro grupos de 1º 
de ESO, así como a distancia a gardar. 

 
ALUMNADO DE 2º DE ESO 

 
O alumnado entrará de forma ordenada pola cancelada Rúa Lugo, e 
entrará ao edificio pola saída de emerxencia da zona nova, próxima 
a esta entrada. 
Agardará aque sone o timbre na zona marcada para grupo no patio 
cuberto, sen facer aglomeracións, gardando as distancias 
interpersoaisexixidas nas medidas sanitarias. 

 
ALUMNADO DE 3º DE ESO 

 
O alumnado entrará de forma ordenada pola cancela da rúa Lugo. 
Entrarán ao edificio pola porta principal de acceso ao edificio novo. 
Agardará a que sone o timbre na zoa marcada do patio cuberto, 
xunto a cafetería, sen facer aglomeracións, gardando as distancias 
exixidas nas medidas sanitarias. 

 
ALUMNADO DE 4º DE ESO 

O alumnado entrará de forma ordenada pola cancela principal 
esquerda, dirixíndose ao patio pola cancela lateral. Entraran ao 
edificio pola porta que accede ao corredor da biblioteca. 
Agardará a que sone o timbre na zona do patio diante do salón de 
actos, sen facer aglomeracións, gardando as distancias exixidas nas 
medidas sanitarias. 
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Si a entrada coincide con algunha das materias que se imparten na 
aula de desdobres do edificio novo o alumnado accederá ao edificio 
pola entrada principal do edificio novo. 

 
ALUMNADO DE 1º DE BAC 

 
O alumnado entrará de forma ordenada pola cancela lateral azul, e 
accederá ao edificio pola saída de emerxencia próxima a esa entrada 
ao centro. Ao chegar á primeira planta accederá a súa aula pola 
pasarela que comunica co corredor de bacharelato.  
Agardará a que toque o timbre gardando as distancias interpersoais 
exixidas nas medidas sanitarias 

 
ALUMNADO DE 2º DE BAC 

 
O alumnado entrará de forma ordenada pola cancela lateral azul, e 
accederá ao edificio pola saída de emerxencia próxima a esa entrada 
ao centro. Ao chegar á primeira planta accederá a súa aula pola 
pasarela que comunica co corredor de bacharelato.  
Agardará a que toque o timbre gardando as distancias interpersoais 
exixidas nas medidas sanitarias 

 
ALUMNADO DE BACH 
SEMIPRESENCIAL 

 
Accederán ao Centro pola porta principal, subiran as aulas pola 
escaleira principal, e baixaran pola escaleira lateral seguindo as 
frechas indicadas no chan. Manterán as  distancias exixidas nas 
medidas sanitarias. 
 

 
ALUMNADO THAT´S 
ENGLISH 

 
Accederán ao Centro pola porta principal, subiran as aulas pola 
escaleira principal, e baixaran pola escaleira lateral seguindo as 
frechas indicadas no chan. Manterán as  distancias exixidas nas 
medidas sanitarias. 
 

SAÍDAS  de luns a venres 2:10 e  luns 17:20 
As saídas serán ordenadas seguindo as indicacións do profesorado. 
 
Os Luns a medio día o alumnado de 1º e 2º de ESO sairá 10 minutos antes por mor das quendas do 
comedor. 
 

 

 
ALUMNADO DE 1º DE ESO 

 
O alumnado sairá de forma ordenada pola porta principal esquerda, 
e pola cancela principal.   
A saída do Centro debe ser ordenada, gardando as distancias de 
seguridade e o mais rápido posible, sen facer grupos nin 
aglomeracións. 
 

 
ALUMNADO DE 2º DE ESO 

 
O alumnado sairá de forma ordenada polo corredor do edificio novo, 
baixará ao patio pola escaleira de emerxencia e sairá do Centro pola 
cancela da rúa Lugo. 
 

 
ALUMNADO DE 3º DE ESO 

 
O alumnado saíra do edificio pola porta principal do edificio novo, e 
abandonara o centro pola cancela da rúa Lugo, gardando as 
distancias de seguridade e o mais rápido posible, sen facer grupos 
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nin aglomeracións. 
 

 
ALUMNADO DE 4º DE ESO 

 
O alumnado abandonara o edificio pola porta do corredor da 
biblioteca, e a través do patio accederá á cancela principal para saír 
do centro. 
A saída debe ser ordenada, gardando as distancias de seguridade e o 
mais rápido posible, sen facer grupos nin aglomeracións. 
 
Si a saída coincide con algunha das materias que se imparten na aula 
de desdobres do edificio novo o alumnado accederá ao patio pola 
saída principal do edificio novo. 
 

 
ALUMNADO DE 1º DE BAC 

 
O alumnado entrará de forma ordenada pola la cancela peonil de 
entrada principal. Esperara a que toque o timbre na zona dereita do 
patio dianteiro. 
Entran ao edificio pola porta principal dereita. 
 
A saída do Centro debe ser ordenada, gardando as distancias de 
seguridade e o mais rápido posible, sen facer grupos nin 
aglomeracións. 
 

 
ALUMNADO DE 2º DE BAC 

 
O alumnado entrará de forma ordenada pola la cancela peonil de 
entrada principal. Esperara a que toque o timbre na zona dereita do 
patio dianteiro. 
Entran ao edificio pola porta principal dereita. 
 
A saída do Centro debe ser ordenada, gardando as distancias de 
seguridade e o mais rápido posible, sen facer grupos nin 
aglomeracións. 
 

 
ALUMNADO DE BACH 
SEMIPRESENCIAL 

 
Entraran ao centro pola porta principal, e accederan ás aulas da 
planta baixa. 
 A saída do Centro debe ser ordenada, gardando as distancias de 
seguridade e o mais rápido posible, sen facer grupos nin 
aglomeracións. 
 

 
ALUMNADO THAT´S 
ENGLISH 

 
Entraran ao centro pola porta principal, e accederan ás aulas 
escaleira principal. 
Baixaran pola escaleira lateral seguindo as frechas indicadas no 
chan, Manterán as  distancias exixidas nas medidas sanitarias. 
 
 A saída do Centro debe ser ordenada, gardando as distancias de 
seguridade e o mais rápido posible, sen facer grupos nin 
aglomeracións. 
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SAÍDAS E ENTRADAS DOS RECREOS 
 
O alumnado saíra e entrara dos recreos polas portas asignadas para entrar ao Centro, agás o 
alumnado de 1º de ESO que saíra pola polo corredor lateral esquerdo.   
As saídas e entradas ao edificio debe ser ordenada, gardando as distancias de seguridade e o mais 
rápido posible, sen facer grupos nin aglomeracións. 
 
 

33. 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 ubicación. 

 
 Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos 

espazos comúns.  
 Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra 

cartelería.  

 A información será a xeral relacionada coa covid e coas medidas de seguridade básicas.  
 Haberá carteis informando sobre o uso correcto das máscaras. 
 Ademais da cartelería “oficial” enviada pola consellería, colocaranse carteis de elaboración 

propia.  
 Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola 

dereita do mesmo. 
 Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera. Dentro dos 

baños haberá cartelería recordando o lavado de mans e a técnica correcta dese 
procedemento. 

 
     34. DETERMINACIÓNS SOBRE A ENTRADA E SAÍDA DE ALUMNADO TRANSPORTADO. 
ENTRADAS 

 
   Unha vez baixe do autobús o alumnado debe entrar no Centro e seguir o itinerario e agardar a 
que soe o timbre de entrada no lugar correspondente ao seu curso, mantendo as distancias 
establecidas e coa mascara posta. 
 

SAÍDAS 
 
  A saída será a correspondente ao seu curso, abandonando o Centro pola cancela correspondente, 
e irá directo a parada do autobús. 
 
 

     35.ASIGNACIÓNS DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA. 
ENTRADAS 

 
   Haberá un profesor de garda na entrada principal do centro e outro na entrada da parte lateral 
do edificio, controlando as entradas. 
 

SAÍDAS 
 
Haberá un profesor de garda na entrada do centro e outro na entrada da parte lateral do edificio, 
controlando as saídas. 
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H_MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

     36. DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DE ANPAS E CONSELLO ESCOLAR. 
 
            As reunións do Consello Escolar terán en dúas modalidades dependendo da situación 
epidemiolóxica no momento das mesmas: 
                               • Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería. 
                               • Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita. Neste caso, tendo 
en conta o número de membros do Consello Escolar, as reunións levaríanse a cabo nun espazo que 
garanta a distancia de seguridade e con ventilación suficiente. (Biblioteca, ou salón de actos) 
 
 
         Para as xuntanzas da ANPA, facemos dúas distincións: 
                                 • Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela 
de xeito presencial se a situación epidemiolóxica o permite, empregando un espazo do Centro o 
suficientemente amplo que garanta a distancia social. Farase unha solicitude previa para asignar 
espazo e facer as tarefas de desinfección e ventilación pertinentes.  
                                 • Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de 
xeito telemático. No caso da necesidade de facela de modo presencial, terían lugar no Salón de 
actos, garantindo a distancia e limitando o aforo segundo o número de persoas que collan 
sentadas coa distancia de seguridade axeitada. 
 
 

     37. PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS. 
 
                As titorías levaranse a cabo no horario correspondente a cada grupo, e con cita previa 
empregando as canles habituais:                    

 Chamada telefónica 
 A través do alumnado si é posible. 
 Abalarmóbil. 

 
           Serán preferentemente telemáticas e, no caso de ser presenciais, terán lugar na aula de 
titoría e coas seguintes medidas:  

 Emprego de máscara.  
 Hixiene de mans ao acceder á aula.  
 Colocación de mesas como separación para garantir a distancia. 
 No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarse 

previamente para ter unha copia e evitar a manipulación conxunta de 
documentos.  

  
           As reunións de inicio de curso irán detalladas no plan de acollida, e faranse de xeito 
presencia ou telemático, limitando a presenza a unha persoa por familia para poder garantir a 
distancia interpersoal, sendo obrigatorio o emprego de máscara.  
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     38. NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS. 
 
Debido á organización en grupos de convivencia estable, este curso non se realizarán actividades e 
celebracións de centro que xunten a unha gran cantidade de xente. Deste xeito, e salvo mellora 
enorme da situación epidemiolóxica non se celebrarán actividades de Nadal, entroido, samaín, día 
do libro, etc no Salón de actos ou pavillón.  
 
Estas celebracións dentro do Centro poden ter lugar dun xeito diferente, e lles corresponde aos 
diferentes equipos docentes a organización deles,  baixo estas premisas: 

 Evitar mesturas de alumnado de diferente grupo ou nivel, polo que é 
factible facer celebracións en quendas.  

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

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

 
                 As saídas didácticas poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no 
momento de realizalas, sobre todo en canto ao aforo de museos e salas e as de transporte. 
Aconséllase que se realicen dentro da propia localidade e ao aire libre. 
 
Calquera actividade extraescolar debe ter un plan de adaptación ao COVID aprobado polo Consello 
Escolar e o equipo Covid, que sera una Anexo a este documento. 
 
 

   I_MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 
     39. NORMAS ENTRADA, ESPERA E SAÍDA 

ENTRADA 
O alumnado que acude ao Centro en transporte escolar, debe baixar do autobús e dirixirse ao 
Centro sen facer grupos nin aglomeracións, a entrada e espera a que sone o timbre será en cada 
caso o  asignado ao seu curso. 
 
SAÍDA 
           Unha vez rematadas as clases o alumnado usuario de transporte escolar abandonará o 
edificio pola porta que corresponda ao seu curso e saíra do Centro pola mesma cancela asignada 
para o grupo, e dirixirase á parada do autobús respectando as normas de distanciamento.  
 
 

   J_MEDIDAS PARA O USO DO COMEDOR 
40. ESTABLECEMENTO DE QUENDASEstablecemento de quendas para o uso de comedor. Determinación dos 
lugares ocupados polos comensais. Priorización do alumnado sobre o resto do persoal do centro. 

 
QUENDAS 

 
              O comedor do IES Martaguisela e utilizado polo alumnado do CPI Julio 
Gurriaran de luns a venres, polo que os luns comparten espazo. Polas distancias 
de seguridade que debemos manter debido a crise sanitaria os luns deben 
facerse varias quendas, tendo prioridade o alumnado do IES Martaguisela por 
garantir os horarios das clases da tarde, así como que o alumnado que fai uso 
do comedor teña un tempo de repouso dende a comida ata entrada na aula.  
 
Este curso o número de usuarios do comedor descendeu respecto a cursos 
anteriores por mor da situación de Pandemia.  
A distancia de 1,5 metro e medio entre comensais reduce o aforo do mesmo, 
polo que se establecen dúas quendas. 



28 
 

_Na primeira quenda entrará o alumnado de 1º e 2º de ESO. Para axilizar as 
quendas adiantase 10 minutos a saída da aula, polo que sonará o timbre ás 
14:00 h. Para o alumnado destes dous niveis. 
Entrarán en orde, deixando a distancia correspondente seguindo as normas 
sanitarias, e ocupara o lugar asignado. Non poden abandonar o seu posto, nin 
ocupar un lugar diferente ao asignado o primeiro día. 
Antes de entrar ao comedor iran lavando as mans co xel hidroalcoholico 
colocado na entrada ao mesmo. 
_ Na segunda quenda entra 3º e 4º de ESO seguindo as mesmas medidas de 
seguridade e hixiene. 
 
 
O uso de mascara é obrigatorio, agás no momento da alimentación. 
 

 
Nº LUGARES  
OCUPADOS 

 
Marcaranse postos fixos que pode ocupar o alumnado deixando unha distancia 
mínima de 1,5 m entre comensais. 
 
 

   41. PREVISIÓN SOBRE O PERSOAL COLABORADOR,tendo en consideración que debe de ser o mesmo 
durante as diferentes quendas. 

 
                 O persoal colaborador pertence a empresa que teña concedido o servizo de comedor 
polo que lle corresponde a mesma asignar o número de persoal colaborador en función do 
número de alumnado usuario do mesmo, así como as medidas de hixiene que estes deben 
cumprir. 
                 Non obstante o Centro controlará que se cumpran as condicións por parte da empresa. 
 

42. PREVISIÓN SOBRE O PERSOAL DE COCIÑA E LIMPEZA DA MESMA. 
 
                 O persoal de cociña pertence a empresa que teña concedido o servizo de comedor polo 
que lle corresponde a mesma asignar o número de persoal de cociña, así como as medidas de 
hixiene que estes deben cumprir. 
                 Non obstante o Centro controlará que se cumpran as condicións por parte da empresa. 
 
 

   L_MEDIDAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 
43. PREVISIÓN AULAS ESPECÍFICAS. Realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do centro tales 
como aulas especiais (tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios,...) ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera outro 

espazo de uso educativo. As previsións incluirán as normas de uso e limpeza. 
 
 Corresponde aos Departamentos didácticos poñer normas e vixiar que se cumpran nas 

aulas específicas nas que se imparten materias dos seus departamentos. Sempre cumprindo 
as normas de traslados, distancias e limpeza xerais do Centro. 
 

 As aulas específicas deben ofrecer as mesmas garantías de seguridade que as aulas 
convencionais. Deste xeito, terán a mesma dotación (dispensadores de xel, papeleiras de 
pedal e panos desbotables) que permita realizar as rutinas de limpeza antes, durante e ao 
finalizar a sesión. 

 
 So se usaran as aulas específicas cando non sexa posible impartir a materia na aula de 

referencia. 
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 Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións será preciso realizar 

unha ventilación mínima de 5 minutos e labores de limpeza básica. 
 

 As distancia entre as cadeiras do alumnado e a distancia ao posto do profesorado debe 
seguir as normas establecidas para as aulas de referencia. 

 
 O uso de mascaras será obrigatorio tanto no traslado as aulas específicas como na propia 

aula. 
 

 O traslado ata a aula específica será con orde deixando a distancia correspondente. 
 

 Evitarase a aglomeración na porta da aula, si é preciso esperar será en fila gardando a 
distancia de seguridade. 

 
 O desprazamento será sempre dende a aula de referencia, ben co profesorado que imparte 

a materia ou acompañados dun profesor de garda. 
 

 Nos desprazamentos o alumnado procurará non tocar portas nin fiestras. 
 

 Á entrada a ula o alumnado fará una desinfección de mans con xel hidroalcohólico. 
 

 Unha vez rematada a clase antes de abandonar a aula o alumnado desinfectara o seu posto, 
usando panos de desbotables e xel desinfectante. 

 
 Redúcese o número de aulas específicas por ter que ser convertidas en aulas ordinarias, 

como é o caso das aulas de música, informática e idiomas.  
 
 
 
DEBUXO 

 
NORMAS  
 
_Cumprirase sempre co aforo establecido para cada una das aulas de debuxo. 
_A distancia mínima entre o alumnado é mínimo 1,5 m. 
_Non se pode compartir material. 
_Ó entrar na aula, os alumnos desinfectarán as mans, no dispensador de xel 
que se atopa a entrada 
 

 
INFORMÁTICA 

 
NORMAS 
 
_ Cumprirase sempre co aforo establecido para a aula de informática. 
_ Ao non ser posible gardar una distancia mínima de 1,5 entre cada posto de 
ordenador, instaláronse mamparas de cristal para cumprir as medidas 
sanitarias. 
_ Os ordenadores son de uso individual, non se pode compartir ordenador. 
_ Manterase a ventilación na aula. 
_ levarase a cabo a desinfección dos teclados, ratos, mamparas e calquera 
material usado cada vez que entra un novo grupo na aula. 
- Ó entrar na aula, os alumnos desinfectarán as mans, no dispensador de xel 
que se atopa a entrada 
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AL/PT 

 
NORMAS 
 
_ Seguiranse as normas xerais de aula. 
_Ó entrar na aula, os alumnos desinfectarán as mans, no dispensador de xel 
que se atopa a entrada. 
_Non se pode compartir material. 
_ Non se mesturará na aula alumnado de diferente nivel. 
 

 
PAVILLÓN 

 
PROTOCOLO DE USO DO PABELLÓN Y  DE LOS MATERIALES DE EDUCACIÓN 
FISICA. 

Ante as circunstancias provocadas pola situación sanitaria do COVID-19, nas 
clases de E.F. adoptaranse as seguintes medidas: 
 

- En principio, os alumnos serán recollidos polo profesor de E.F. na aula 
o espazo no que se atopen. 

- Os alumnos irán en fila de un, gardando en todo momento a distancia 
de seguridade de 1.5m. e entrarán por orde no pavillón. 

- Ó entrar na aula, os alumnos desinfectarán as mans, no dispensador 
de xel que se atopa a entrada, o alumnado non pode utilizar a zona de 
baños evestiarios. 

- O material a utilizar en las clases de EF. serán desinfectados polo 
profesor antes ou despois de cada clase e polo persoal de limpeza. 

- Os servicios de limpeza da Consellería deberán limpar e desinfectar  as 
instalacións ao menos unha vez a ó día.  

- Sempre que sexa posible, as pistas exteriores utilizaranse ao aire libre. 
- Dentro do pavillón en todo momento os estudantes respectarán a 

distancia mínima de seguridade e levarán a máscara, incluso durante 
as actividades físicas. 

- Os vestiarios estarán pechados e os alumnos non poderán usalos. 
- As portas e fiestras do pavillón polideportivo estarán sempre abertas 

para favorecer a ventilación. 
- O alumnado regresará á aula de forma ordenada en fila e acompañado 

polo profesor. 
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44. CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA. Existirán determinacións específicas para a materia de educación física. 
 

_Medidas xerais de limpeza de superficies e material: 
 

• Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente preparada en 
auga a temperatura ambiente ou calquera dos desinfectantes con actividade viricida que 
se atopan no mercado e debidamente autorizados e rexistrados. No uso dese produto 
respectaranse as indicacións da etiqueta. Así mesmo, non se deben mesturar produtos 
diferentes.  

• Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección utilizados 
desbotaranse de xeito seguro, e procederase posteriormente ao lavado de mans. 

• Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e 
intransferibles, ou que as partes en contacto directo co corpo da persoa dispoñan de 
elementos substituíbles.  

No caso daqueles equipamentos que deban ser manipulados por diferente persoal, 
procurarase a dispoñibilidade de materiais de protección ou o uso de forma recorrente de 
xeles hidroalcólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu uso.  

• Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e, como mínimo, de forma 
diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. Na medida do 
posible, manter as portas abertas con cuñas e outros sistemas para evitar o contacto das 
persoas cos pomos, por exemplo. Durante as actividades en recintos pechados, na medida 
do posible, realizar os tempos de descanso e/ou recuperación en zonas ao aire libre ou 
ben ventiladas.  

• Disporase de papeleiras pechadas con accionamento non manual, para depositar panos e 
calquera outro material desbotable, que se deberán limpar de forma frecuente, e, polo 
menos, unha vez ao día. Así mesmo, estas papeleiras deberían contar con bolsa 
desbotable que se cambie alomenos unha vez ao día. 
 
_Medidas para os axentes que participen na práctica deportiva: 

 
• Deberá manterse a distancia de seguridade interpersoal e utilizar máscara, salvo no 

momento da sesión. Cando non se utilice, é importante gardala axeitadamente para evitar 
que adquira e transmita o coronavirus.  

• Sempre que sexa posible, o alumnado, durante a práctica deportiva deberá manter a 
distancia de seguridade interpersoal.  

• Evitar lugares concorridos.  
• Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico.  
• Utilizar panos desbotables e tiralos á papeleira, tras cada uso.  
• Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Iso significa cubrirse a boca e o nariz 

co cóbado flexionado ou cun pano desbotable ao tusir ou estornudar. Neste caso, 
desbotar de inmediato o pano usado e lavar as mans.  

• Lavar con frecuencia as mans con auga e xabón ou con xel hidroalcohólico.  
• Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de facelo, prestar 

atención ao lavado previo de mans 
 
            _ Medidas organizativas: 
 
• Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a actividade. Se isto                 

non fora posible, garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado 
por parte dos axentes participantes e estableceranse os mecanismos de desinfección 
correspondentes. Cando ese material vaia ser empregado en dúas sesións consecutivas, 
deixarase un tempo para que a actuación dos produtos desinfectantes sexa efectiva, polo 
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que ao inicio das sesións non se debe empregar ese material.  
        • Para o inicio das sesións aconséllanse actividades de execución individual, encaixando neste 

ámbito as coordinativas e de equilibrio, rítmicas ou de expresión corporal.  
• Cando se traballe en pequenos grupos, respectar os equipos formados na aula.  
• Puntualmente, en xogos nos que sexa imposible evitar o contacto e a distancia, uso de 
máscara. 

 
DESENVOLVEMENTO DA CLASE: 
 
- Os alumno- as realizarán un quecemento individual e buscarase que sexa autónomo, 

respectando o distanciamento mínimo e con máscara sempre posta.  

- A parte principal da sesión de desenvolverán os contidos proposto de maneira vivencial, 
sempre respectando a distancia de seguridade e coa máscara obrigatoria.  

- Toda as tarefas que sexa posible, realizaranse de maneira individual. As tarefas en grupo 
deseñaranse e adaptásense as regras de maneira que non haxa contacto directo entre o 
alumnado e manteñan a distancia de seguridade. 

-  A parte final da sesión o alumnado cos medios de desinfección que ten o departamento de 
educación física, limpará e desinfectará todos os materiais usados durante a sesión. 

-  No obxectivo de evitar que o alumnado vaia para clase cunha camiseta húmida pola suor, 
o profesor habilitará varios espazos cun aforo máximo dunha persoa, para realizar estas 
tarefas. 

-  Dado que a actividade física sempre se realizará coa máscara posta e isto impide que se 
respire con normalidade, a tarefas físicas estarán adaptadas en intensidade e tempos de 
recuperación a esta circunstancia. 

-  Todos o alumno- as deben traer a súa propia botella de auga para hidratarse, a cal non se 
poderá prestar a outro compañeiro de clase. 

-  En determinados deportes e actividades físicas como bádminton e patinaxe..., o alumnado 
deberá traer o seu propio material de casa todos os días, non podendo deixalos co resto 
do material do Departamento. 

 
 
 

45. CAMBIO DE AULA Regularase o proceso de cambio de aula ou a visita á aula especial ou espazos de uso educativo. 
 

 
  Asistencia a sesións de PT/AL/desdobres.  

 Cando un grupo de alumnado deba cambiar de aula, farao en fila de un e respectando a 
distancia de 1,5 m, seguindo a ruta deseñada para cada grupo e circulando pola parte 
dereita do corredor. - 

 Evitaranse na medida do posible os desprazamentos, para o que se tomaran as seguintes 
medidas: 
     _ Nos desdobres (valores éticos/relixión, francés/CuCa, materias específicas e de 
opción en 4º de ESO e bacharelato) cambiará de aula o grupo menos numeroso. 
    _ Sempre que sexa posible as materias impartiranse na aula de referencia. 
 

  No caso das aulas de Debuxo, pavillón, aula de informática para garantir que os espazos 
están baleiros e ventilados, o alumnado esperará na súa aula, sentados no seu pupitre a 
que o profesor da materia correspondente, ou o profesorado de garda os acompañe a 
mesma. 
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 O alumnado de bacharelato poderá facer o cambio de clase de forma ordenada, 
seguindo as normas que en cada clase se indiquen, sen que sexa preciso que os recolla o 
profesor correspondente. 

 
 

46. BIBLIOTECA  As persoas responsables da biblioteca establecerán unhas normas de uso acomodadas as xerais 
establecidas no protocolo. 

 
Medidas de hixiene 
 
-Ventilación: as xanelas permanecerán abertas o máximo tempo posible. En caso de meteoroloxía 
adversa, ventilarase durante dez minutos 
-Cada responsable da biblioteca limpará a mesa e o teclado do ordenador antes e despois do seu 
uso. 
-As portas permanecerán abertas durante e tempo de uso da biblioteca. 
-É obrigatorio o uso de máscara e de xel hidroalcólico, tanto á entrada como á saída para todos/as 
os/as usuarios/as. 
Servizo de préstamo 
-O servizo de préstamo farase de forma habitual, aínda que os materiais devoltos deben 
permanecer separados, a efectos de prevención, un mínimo de catro horas. 
-As devolucións faranse nunha caixa colocada á entrada. O/a encargado/a da biblioteca rexistrará, 
posteriormente a súa devolución e despois colocarao no seu lugar correspondente. 
-O alumnado que queira acceder á mesa de empréstitos terá que manter unha distancia de 
separación, como mínimo de 1,5 metros. 
Permanencia na sala de lectura 
-O aforo máximo de persoas da sala é de 27. 
-Non se poderán coller libros dos estantes, haberá que dirixirse á mesa do encargado/a ou 
levantar a man e solicitarllo. 
-O alumnado debe permanecer sentado no seu posto. Antes de marchar deberá desinfectar o 
posto ocupado ou o ordenador, para iso debe utilizar os panos e o xel que están á súa disposición 
nas mesas. 
 
_Antes e despois de empregar os equipos informáticos será necesario que os usuarios realicen 
unha limpeza de mans e desinfección dos elementos de uso (teclado e rato). 
 
 

47. ASEOS  Poderanse asignar grupos de aseos a alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á 
realidade do centro. 

 
O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula.  
 
               - Respectaranse os labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que estean                     
sinalizados nese intre con eses distintivos non poderán ser empregados.  
              - A limitación de aforo para os baños será a un usuario. 
              - Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans. 
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   M_MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 
48. HORARIOS E REPARTO DE 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 pormenorizadamente no plan con asignación de espazos a 
grupos ou niveis e coas previsións propias para os grupos estables de convivencia. 

 
HORARIO 

 
No horario do centro recóllense dous recreos ao longo da mañá, o primeiro de 
10:10 a 10:30 e o segundo de 12:10 a 12:30. 

 
ESPAZOS 

 
O alumnado de bacharelato pode saír do recinto escolarou permanecer no 
patio da entra ao mesmo. 
 
O  alumnado de ESO terá unha zona asignada nos patios interiores. Estos 
espazos estaran repartidos por niveis. 
 
Pistas deportivas:Alumnado de 1º de ESO 
Alumnado de 2º de ESO 
 
Zona diante do Salón de Actos: Alumnado de 4º de ESO 
 
Zona cuberta diante de caferetería.: Alumnado de 3º de ESO 
 
En caso de choiva ao alumnado de 1º e 2º asignaráselle un lugar no patio 
cuberto e zona de entrada ao edificio novo. 
 
Entrada á cafetería: 
 O alumnado poderá utilizar a cafetaría por quendas, estará indicada unha 

zona de entrada e outra de saída.  
 A entrara será de forma ordenada, gardando as distancias de seguridade. 
 A persoa encargada da cafetaría establecera as normas e o aforo da 

mesma. 
 
 

 
NORMAS 

 
A hora do recreo considérase de máximo risco para o alumnado é profesorado 
por ser un momento en que e frecuente sacar a mascara para comer ou beber, 
polo que é importante seguir unhas normas máis estritas no momento en que 
podemos estar sen mascara. 
 

 No momento de quitar a mascara para comer debemos gardar unha 
distancia de 2 metros co resto de compañeiros. 

 Non podemos falar no momento que estamos sen mascara. 
 Non se pode compartir comida. 
 O quitar a mascara debe ser puntual e debe evitarse na medida do 

posible, polo que non esta permitido estar todo o tempo de lecer sen 
mascara cunha chucheria ou calquera produto que implique estar sen 
máscara.  

 Si temos unha bebida na man só quitaremos a mascara no momento 
que imos a beber. 
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49. PROFESORADO Nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia. Existirá un 
cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable. 

 
Asignarase mínimo un profesor de garda en cada unha das zonas de recreo. 
 
O número de profesorado para facer gardas de patio establecerase en función da dispoñibilidade. 
 
 

   N_MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS 
50. LABORATORIOS 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. 
 
Laboratorio de CIENCIAS NATURAIS 
 
Corresponde ao Departamentode Ciencias poñer normas e elaborar un protocolo de uso do 
laboratorio e vixiar que se cumpran. 
Sempre cumprindo as normas de traslados, distancias e limpeza xerais do Centro. 
 
O traslado ao laboratorio será sempre acompañados do profesor/a e gardando as distancias 
mínimas interpersoais determinadas. 

 
 Aforo máximo 13 alumnos, gardando unha distancia de seguridade de 1,5 metros. 
 A realización de prácticas é individual, cada alumna/o estará no seu posto, sen 

poder abandonar o mesmo, en caso de que a práctica o requira será seguindo as 
medidas de distanciamento e de hixiene. 

 Non se pode compartir material. 
 Unha vez terminada a práctica de be lavarse e desinfectarse todo o material usado. 
 O laboratorio estará ben ventilado durante a clase de prácticas. 
 Ë obrigatorio o uso de mascara. 
 Obrigatorio o lavado de mans con xel hidroalcoholico a entrada e a saída do 

laboratorio. 
 Limpeza de mesetas e taburetes por o alumnado ao entrar ao laboratorio. 
 Os restos de papel utilizado  na limpeza tíranse no cubo pedal.    

 
 

Laboratorio de   QUÍMICA 
 
Corresponde ao Departamentode Física e Química poñer normas e elaborar un protocolo de uso 
do laboratorio e vixiar que se cumpran. Sempre cumprindo as normas de traslados, distancias e 
limpeza xerais do Centro. 
 
O traslado ao laboratorio será sempre acompañados do profesor/a e gardando as distancias 
mínimas interpersoais determinadas. 

 Aforo máximo 10  alumnos, gardando unha distancia de seguridade de 1,5 metros. 
 A realización de prácticas é individual, cada alumna/o estará no seu posto, sen 

poder abandonar o mesmo, en caso de que a práctica o requira será seguindo as 
medidas de distanciamento e de hixiene. 

 Non se pode compartir material. 
 Unha vez terminada a práctica de be lavarse e desinfectarse todo o material usado. 
 O laboratorio estará ben ventilado durante a clase de prácticas. 
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 Ë obrigatorio o uso de mascara. 
 Obrigatorio o lavado de mans con xel hidroalcoholico a entrada e a saída do 

laboratorio. 
 Limpeza de mesetas e taburetes por o alumnado ao entrar ao laboratorio. 
 Os restos de papel utilizado  na limpeza tíranse no cubo pedal.    

 
 
Laboratorio de   FÍSICA 
 
Corresponde ao Departamentode Física e Química poñer normas e elaborar un protocolo de uso 
do laboratorio e vixiar que se cumpran. Sempre cumprindo as normas de traslados, distancias e 
limpeza xerais do Centro. 
 
O traslado ao laboratorio será sempre acompañados do profesor/a e gardando as distancias 
mínimas interpersoais determinadas. 
 

 Aforo máximo 16 alumnos, gardando unha distancia de seguridade de 1,5 metros. 
 A realización de prácticas é individual, cada alumna/o estará no seu posto, sen 

poder abandonar o mesmo, en caso de que a práctica o requira será seguindo as 
medidas de distanciamento e de hixiene. 

 Non se pode compartir material. 
 Unha vez terminada a práctica de be lavarse e desinfectarse todo o material usado. 
 O laboratorio estará ben ventilado durante a clase de prácticas. 
 Ë obrigatorio o uso de mascara. 
 Obrigatorio o lavado de mans con xel hidroalcoholico a entrada e a saída do 

laboratorio. 
 Limpeza de mesetas e taburetes por o alumnado ao entrar ao laboratorio. 
 Os restos de papel utilizado  na limpeza tíranse no cubo pedal.    

 
 
 
 
 

   Ñ_NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 
51. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO CON NEE O equipo COVID, en colaboración co departamento 
de orientación establecerá as medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE. 

 
Non hai alumnado con NEE, que necesite normas especiais. 

 
52. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROFESORADO E COIDADOR DE ALUMNADO CON NEE 
Particulizaranse 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. 

 
Non hai alumnado con NEE, que necesite normas especiais. 
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 O_PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 
53. Para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as medidas que sexan 
oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de  cafeteiras. 

 
SALA 
PROFESORADO 

 
 Estará dotada de Xel hidroalcólico, panos desbotables e papeleiras 

pechadas con pedal. 
 Será obrigatorio o uso de mascara  
 Na entrada haberá xel hidoalcólico e será obrigatorio o lavado de 

mans ou uso de xel antes de entrar. 
 So se poderán ocupar as cadeiras  previstas polo equipo COVID-19 

que marcará o aforo. 
 Si é posible sempre se debe ocupar o mesmo lugar. 
 O uso de material informático da sala implica a súa limpeza e 

desinfección unha vez rematado. 
 

 
DEPARTAMENTOS 
DIDÁCTICOS 

 
 Cada Departamento terá determinado un aforP que estará indicado 

nun cartel na porta, dependendo do seu tamaño. 
 O profesorado dos distintos Departamentos poderá determinar o 

lugar que ocupa cada membro evitando ocupar as mesmas cadeiras 
e espazos. 

 Repartiranse espazos fixos entre os Departamentos e a sala de 
profesorado. 

 
CAFETERÍA  

 
O profesorado seguira as medidas de aforo e hixiene impostas polo persoal 
da cafetería. 
 
Será preferente o uso da cafetería do Centro, evitando a saída a espazos 
exteriores ao mesmo. 

54. REUNIÓNS (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). 
 
Departamentos 
Didácticos  

 
As reunións entre membros dos Departamentos didácticos ao ser máximo 5 
membros poden facerse seguindo as medidas de distanciamento 
interpersoal, co uso de mascaras.  
Si o Departamento non é suficientemente grande para gardar esta distancia 
deben solicitar unha zona de reunión. 
 
Vía Telemática, a través da plataforma proposta pola Consellería. 
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CCP  

 
            As reunións daCCP terán en dúas modalidades dependendo da 
situación epidemiolóxica no momento das mesmas: 
 • Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a Consellería. 
 • Presenciais, sempre e cando a evolución da COVID o permita. Neste caso, 
tendo en conta o número de membros da CCP, as reunións levaríanse a cabo 
nun espazo que garanta a distancia de seguridade e con ventilación 
suficiente. (salón de actos) 

 
Orientación-
Titores  

 
            Estas reunións serán convocadas pola orientadora, como o ven 
facendo por cursos, o que implica reunións máximo de 5 ou 6 membros, 
polo que é fácil gardar as distancias interpersoais mínimas. Serán: 

 Presenciais, sempre e cando a evolución da COVID o permita. 
   Deben realizarse nunha zona aireada e co aforo suficiente como o salón de 
actos. 

 Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a Consellería. 
 

 
CLAUSTRO  

 
Debido ao número de profesorado 40 membros. 
 
 • Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a Consellería. 
 • Presenciais, sempre e cando a evolución da COVID o permita. Neste caso, 
tendo en conta o número de membros 40, as reunións levaríanse a cabo no 
Salón de Actos, único espazo que pode garantir a distancia 
mínimainterpersoal segura, contando con unha ventilación adecuada. 
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   P_MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 
55. 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 frote 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 plan de formación no curso 2020/21 centrarase en cursos e seminarios que reforcen o 
coñecemento en ferramentas e uso das TICs. 
  _ Un dos seminarios que se vai impartir será referente a E-Dixgal, xa que este curso o centro inicia 
o programa en primeiro de ESO, tratando de mellorar e evitar a carencia de ordenador nos máis 
pequenos. 
_ No curso2020/21 reforzaranse os contidos referentes a saúde e hixiene, así como uso das 
tecnoloxías informáticas que faciliten as clases telemáticas se fosen necesarias. Tamén facilitaran  
a entrega de traballos e exercicios evitando o traslado de material do alumnado ao profesorado e 
viceversa, sempre que sexa posible. 
 
_Saúde emocional: Este curso a través das titorías traballaranse contidos relacionados coa 
identificación de emocións, compartindo emocións, rutinas e hábitos de traballo, cambios de 
humor, estrés, conflitos, autocoñecemento, autorregulación emocional, autoestima, estratexias de 
autocoidado e coidado dos demais. Realizaranse charlas e actividades dentro das titorías e de xeito 
transversal nas distintas materias.  
Tamén se empregará material didáctico en titorías como guías, visionado de películas ou 
curtametraxes etc. O uso didáctico do cine como recurso para a educación para a saúde permitirá 
abordar os problemas de saúde na adolescencia, centrándose no compoñente actitudinal, na 
clarificación dos valores e das habilidades persoais a través dunha metodoloxía atráente para o 
alumnado.  
Celebración do día mundial da saúde con diferentes actividades ao longo da xornada lectiva.  
Ademais, traballarase transversalmente en todas as materias. 
 

56. O Plan regulará a difusión da información das medidas de prevención e a distribución das medidas e comunicacións que 
realice a Consellería de Sanidade e a de Educación. Así mesmo en colaboración co centro de saúde de referencia incluirá posibles 
charlas do persoal sanitario sobre a prevención e protección. Establecerase a información que será de uso obrigado na web do 
centro. 

 
_O equipo COVID asegurará que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de 
prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no centro chegan e son comprendidas por 
toda a comunidade educativa.  
 
      - Nos días anteriores ao inicio do curso proporcionarase información e facilitarase a adquisición 
de habilidades sobre medidas de prevención e hixiene aos traballadores/as do, que á súa vez 
facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educativa, en especial alumnado e familia. 
 
      - Enviarase a información a todas as familias, a través da páxina web do centro, utilizando o 
correo electrónico do centro e do equipo COVID para a solución de dúbidas que poidan xurdir.  
 
     - Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e 
comprensión das medidas de prevención e hixiene. En especial porase este tipo de cartelería en 
todos os espazos do centro: biblioteca, cafetería, portas das aulas, despachos, sala do profesorado, 
salón de actos, aseos...Esta información actualizarase no caso de que cambien as indicacións das 
autoridades sanitarias.  
 
- Contactarase co centro de saúde de referencia para que a través da presenza de profesionais no 
centro ou mediante fórmulas de teleformación se imparta a formación suficiente sobre as medidas 
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xerais de prevención e protección. - Dentro da oferta formativa do Plan de formación do 
profesorado para o curso 2020/2021 incluiranse cursos impartidos por profesionais sanitarios. 
         _A difusión da información das medidas, normas, consellos que chegan dende a Consellería 
de Sanidade e Educación, do Centro de saúde ou de outros organismos difúndense no centro por 
medio de cartelería, a través da páxina web do centro ou a través das plataformas de Twitter, 
Facebook, Instagram. 
 
      _ Si a evolución da Pandemia o permite poderán impartirse charlas educativas en temas de 
saúde e hixiene, sempre cumprindo co aforo e medidas de hixiene establecidas. 

57O plan determinará o profesorado que, en función do seu coñecemento e experiencia, será o encargado de coordinar a 
implantación das aulas  virtuais, a comunicación coas persoas asesoras de 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. 

 
 
    É importante a difusión entre toda comunidade educativa das medidas a tomar para reducir o 
risco, así como avisos, reunións, etc. Para elo o centro conta ca páxina web, ABALAR, instagram, 
twitter, Facebook, e utiliza a plataforma webex para videochamadas.  
Para axuda ao profesorado, subir material a páxina web ou redes sociaais o centro conta co 
profesoradocoordinador de TICs , ABALAR e E-dixgal. 
 
Profesores coordinadores:     Manuel barreiro Abeijón 
                                                     Luís Antonio Rodríguez Vilachá. 
 

58O 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. 

 
Nas Normas entregadas a  principio de curso a todo o profesorado serán incluídas todas as partes 
deste documento necesarias para un inicio seguro. Dende o primeiro día os alumnos iran 
coñecendo e poñendo en práctica as mesmas xunto con toda a comunidade educativa. 

59O “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 
paxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas. 

 
A Canle principal de difusión do Plan de adaptación COVID-19 do centro é a páxina web. 
 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmartaguisela/ 
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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? 
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ANEXO II-A MODELO ESPECÍFICO AUSENCIAS PROVOCADAS 
POR SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE COA COVID-19 

PERSOAL DO CENTRO 

AUSENCIAS PROVOCADAS POR SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE COA COVID-19 
1 SOLICITANTE 
Apelidos: 
 

Nome: NIF: 

Tlf móbil: 
 

Correo electrónico 

Relación xurídica:             Persoal funcionario de carreira Persoal funcionario en prácticas  
Persoal funcionario interinoPersoal laboral indefinido  
                                           Persoal laboral temporal (marcar cun x o recadro correspondente)       
Traballo no Centro:            Persoal docente          persoal non docente 
 
Centro de destino:  
 

Xornada:      Completa          Parcial 

2 PERMISO QUE SOLICITA 
 
AUSENCIA POR: 
 
         Presenza de síntomas compatibles coa COVID 
         Unha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer COVID-19 
         Estivo en contacto con algunha persoa que deu positivo en COVID-19 
         Dar positiva a prova da COVID-19 
 
3 MEDIDAS TOMADAS 
 
         Chamaou ao seu centro de saúde de referencia  
         Chamou a algunha das persoas membros do equipo COVID do seu Centro 
Mantense en illamento preventivo domiciliario. 
         Púxose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos da mutua.  
 
 

 

   _________________ a ____ ____ 202 

 

 

COORDINADOR COVID-19 
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ANEXO II-B  MODELO ESPECÍFICO AUSENCIAS PROVOCADAS 
POR SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE COA COVID-19 

 

ALUMNADO DO CENTRO 

AUSENCIAS PROVOCADAS POR SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE COA COVID-19 
1 SOLICITANTE 
Apelidos: 
 

Nome: CURSO 

NAI/PAI/TITOR-A  
Apelidos: 
 

Nome: NIF: 

Tlf móbil: 
 

Correo electrónico 

2 PERMISO QUE SOLICITA 
 
AUSENCIA POR: 
 
         Presenza de síntomas compatibles coa COVID 
         Unha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer COVID-19 
         Estivo en contacto con algunha persoa que deu positivo en COVID-19 
         Dar positiva a prova da COVID-19 
 
3 MEDIDAS TOMADAS 
 
         Chamaou ao seu centro de saúde de referencia  
         Chamou a algunha das persoas membros do equipo COVID do seu Centro 
Mantense en illamento preventivo domiciliario. 
         Púxose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos da mutua.  
 
 

 

   _________________ a ____de  ____________de 202 

SINATURA 

 

 

 

 

COORDINADOR COVID-19 
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ANEXO III: MODELO DE SOLICITUDE PARA A 
DETERMINACIÓN DE PERSOAL ESPECIALMENTE SENSIBLE 

 
 
 
 

SOLICITANTE 
Nome e apelidos: 
DNI: Teléfono: 
Correo electrónico (obrigatorio): 
Enderezo a efectos de notificacións : 

CódigoPostal: Localidade: 
 

 
DATOS DO CENTRO DE TRABALLO 
Nome do Centro: 
Enderezo: 
CódigoPostal: Localidade: 
Posto de traballo: 

 
 
 

 
SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial 
da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, 
ou no seu caso o servizo de prevención alleo a efectos da 
determinación do condición de persoal sensible de conformidade co 
previsto na Resolución de 22 de xullo de2020 

 
Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos 
que obran no seu poder, así como aqueles que lle sexan 
requiridos. 

 

 , de de 2020 Sinatura: 

 

 

DIRECTOR/A DO CENTRO 

 



 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE

(apartado 2.A.3 do Protocolo de Adaptación ao contexto da COVID
universitario de Galicia para o curso 2020/21)

 
 

 
DATOS DA PERSOA DECLARANTE 
NOME 
 

CORREO ELECTROÓ NICO: 

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN 

NOME 
 

CORREO ELECTROÓ NICO: 

CORPO E ESPECIALIDADE (para o persoal docente)

CORPO: 

ESPECIALIDADE: 

GRUPO OU SUBGRUPO/CATEGORÍA PROFESIONAL E DESCRICIÓN (para o persoal non docente)
 

DATOS DO CENTRO DE DESTINO 

COÓ DIGO: 

ENDEREZO: 

C.P: 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
Declararesponsablementedeacordocoapartado2.A.3.doProtocolode
nonuniversitariodeGaliciaparaocurso2020/21:

• Queconvivecunhapersoado

• Quenonacudiraaocentroataquese

• Queapersoaafectadaouasúa
coordinadora COVID do centro

 
 

SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE
 

Lugar e data 
 ,  
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(apartado 2.A.3 do Protocolo de Adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non 
para o curso 2020/21) 

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO 
  

TELEÓ FONO: 

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO 

TELEÓ FONO: 

CORPO E ESPECIALIDADE (para o persoal docente) 

GRUPO OU SUBGRUPO/CATEGORÍA PROFESIONAL E DESCRICIÓN (para o persoal non docente) 

NOME: 

CONCELLO: PROVINCIA:

Declararesponsablementedeacordocoapartado2.A.3.doProtocolodeAdaptacioónaocontextodaCOVID-19noscentrosde
nonuniversitariodeGaliciaparaocurso2020/21: 

QueconvivecunhapersoadonúcleofamiliarsospeitosadepadeceraCOVID-19 

aocentroataquesecoñezaoresultadodaprobaesexanegativo. 

súaafamiliacomunicaraodemodoinmediatooresultadodaprobacandoestea
coordinadora COVID do centro 

SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE 

de  de   

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación,  
abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

19 nos centros de ensino non 

NIF 
 

NIF 

PROVINCIA: 

19noscentrosdeensino 

demodoinmediatooresultadodaprobacandoesteadispoñible a  
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ANEXO IV: PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA A XESTIÓN DA VULNERABILIDADE EN ÁMBITOS NON SANITARIOS NIN SOCIOSANITARIOS 

 
 

Grupos vulnerables Patoloxía controlada Patoloxía descompensada Comorbilidad ≥ 2 aspectos 

Exposición laboral NR1 NR2 NR3 NR4 NR1 NR2 NR3 NR4 NR1 NR2 NR3 NR4 

Enfermidade cardiovascular/HTA 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Diabetes 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Enfermidade pulmonar crónica 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Enfermidade hepática crónica severa 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Insuficiencia renal crónica 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Inmunodeficiencia 1 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 4 

Cancro en tratamento activo 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 

Maiores de 60 anos 
Sen patoloxía Patoloxía controlada Patoloxía descompensada 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4 

Obesidade mórbida (IMC>40) 
Sen patoloxía engadida Sen patoloxía engadida controlada Patoloxía engadida descompensada 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4 

Embarazo 
Sen complicacións nincomorbilidades Con complicacións ocomorbilidades  

 3 3 3 1 4 4 4 
 

NR1( Nivel de risco 1): Semellante ao risco comunitario, traballo sen contacto con persoas sintomáticas. 

NR2( Nivel de risco 2): Traballo en contacto con persoas sintomáticas, mantendo a distancia de seguridade e sen actuación directa sobre elas. NR3( Nivel de risco 3): Asistencia ou 

intervención directa sobre persoas sintomáticas, con EPI axeitado e sen manter a distancia de seguridade. NR4 (Nivel de risco 4): Profesionais non sanitarios que deben realizar 

manobras xeradoras de aerosois, como por exemplo RCP. 

 
1 

 

2  

Non precisa nin adaptación nin cambio de posto, permanecendo na súa actividade profesional 

Continúa a actividade laboral. Pode realizar tarefas con exposición a persoas sintomáticas con EPI axeitados 

3 
Pode continuar actividade laboral sen contacto con persoas sintomáticas. Se existe imposibilidade, iniciarase a tramitación para declarar ao/á traballador/a como 
especialmente sensible ou prestación por risco durante o embarazo - lactanción (PREL) 

4 
Precisa cambio de posto de traballo e, de non ser posible, iniciarase a tramitación para declarar ao/á traballador/a como especialmente sensible ou prestación 
por risco durante o embarazo-lactancia (PREL) 

 

                                                           
1 



 

 

ANEXO V: MODELO DE CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓNS 
DE SEGURIDADE NO CENTRO EDUCATIVO 

 

O 22 de xullo de 2020 dítase a Resolución das Consellerías de Educación, 

Universidade e Formación Profesional e de Sanidade, pola que se determina o 

protocolo de inicio do curso 2020-2021, se determinan as instrucións e se adoptan 

medidas de prevención e hixiene nos centros de ensino non universitario 

dependentes da Consellería. 

No protocolo establecese o informe que debe elaborar a dirección no que se 

indiquen as tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e 

determinación das medidas de protección existentes para osolicitante. 

D./Dna. ____________solicitou 

a súa consideración como persoalsensible. 

Poloexposto,D./Dna. ___, 

na súa calidade de Director/a do centro deensino público ___, 

INFORMA: 

Marcar con X ou tachar o que non proceda 

 Que o solicitante presta servizo neste centro educativo en condición de: 

docente, persoal administrativo, de limpeza, ou outracategoría. 

 Que no centro existe dotación de xel hidro alcohólico, e restantes elementos 

para a hixiene das mans consonte ao protocolo. 

 Que existe dispoñibilidade de máscaras diarias para osolicitante. 

 Que nas aulas existe unha separación de 1,5 metros ata o lugar ocupado 
poloalumnado. 

 Que nos espazos comúns (sala de profesores, salas de reunións, etc. ) existe 

unha separación de 1,5 metros entre ospostos. 

 Que no posto de traballo (persoal administrativo) existe a debida separación de 

1,5 metros diante das persoas que acoden aocentro. 

E para que conste diante da inspección médica da XefaturaTerritorial de ________. 

 

Asinase o presente informecondata / /2020  

 

(sinatura eselo) 

 



 

 

ANEXO VI: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE 
CONTINXENCIA DO CENTRO EDUCATIVO” 

 
O Plan de Continxencia do centro educativo IES Martaguisela 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 

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. As nais, pais, titores legais do alumnado, profesorado e persoal non docente entregará 
o primeiro día unha declaración responsable  firmada, na que se compromete a facer a 
enquisa de autoavaliación clínica do COVID antes de acudir ao centro, e non acudir avisando 
se cumpre algún dos puntos así como a respectar tódalas normas de seguridade e hixiene 
propostas dende o  centro. 

3. Situación na que os síntomas acontecen no centro. 
Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a 
desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo as medidas de 
prevención e control levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao documento técnico 
elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación 
ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, en virtude da mesma: 
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. Débese chamar ao centro de saúde de Atención 
Primaria de referencia, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas 
instrucións. No 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. De confirmarse o positivo, o equipo Covid do 
centro escolar comunicarao ao equipo Covid-escola do centro de saúde de referencia. 

4. Suposto da aparición dun caso confirmado no centro:  

- No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no centro educativo 
tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo 
formada 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 dos que sexan contacto mais próximos que estean vencellados ao 
centro educativo. A aplicación xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos 
(CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. 



 

 

Cando o fluxo de información proceda da autoridade sanitaria incorporarase a mesma 
información. Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que 
existan dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de 
Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas 
identificadas como contactos. Estas terán a consideración de contactos estreitos dun caso de 
Covid-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio durante o período que sinale a 
xefatura de sanidade. - A familia dunha alumna ou alumno 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 as ese mesmo día, acudirá ao PAC 
para a valoración polo médico de atención primaria. - Tras a aparición dun caso diagnóstico 
da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Autoridade Sanitaria, 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 gromo. 

 
    5. Xestión dun gromo no centro: 
 
- 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 
COVIS do centro para a súa comunicación á comunidade educativa, sen prexuízo da 
información que sexa facilitada pola autoridade sanitaria. - A autoridade sanitaria, en función 
do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun grupo determinado de contactos 
estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro 
educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na ”Guía de actuación ante la 
aparición de casos de COVID-19 en centros educativos” , e co “Protocolo de actuación da 
Consellería de Sanidade en materia de Saúde Pública en relación con illamentos e corentenas 
para a prevención e control da infección por SARS-Co-V-2” publicada por Orde da Consellería 
de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos seguintes supostos:  

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

- As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico 
confirmado (cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán entran en corentena, 
estando corentenados nos seus domicilios e suspenderán mentres dure este a ensinanza 
presencial polo un período de 14 días. O restante alumnado da aula que non teña a 
consideración de contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial á aula. Aos 
contactos estreitos realizaráselle unha proba de COVID nun prazo non superior a 48 horas 
para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por COVID-19. 

         -En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e niveis 
educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da 
totalidade das persoas que conforman unha aula, das que conforman un nivel educativo 
completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que 
integran un centro educativo. A medida será proposta pola Autoridade Sanitaria dentro do 
Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia, previsto no punto 10.1 do protocolo.. 

 
 



 

 

5. 6. Suposto de confirmación dun caso sospeitoso: 
6. A aparición dun contaxio sospeitosocon posterior confirmación é un suposto de declaración 

obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento 
de polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a 
todas as persoas que teñan a consideración de contacto próximo de conformidade coas 
indicacións das autoridades sanitarias.  

7.  
8. 7. Suposto de suspensión das clases: 
9. - 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 PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON 
PRESENCIAL 

O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado 
preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. O profesorado realizará o 
seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través 
dos contidos 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. 

    Para explicar os contidos e corrixir actividades á toda á clase O profesorado poderá 
emprega  a plataforma cisco webex de videoconferencia. 

-O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión ou 
falla de equipamento para que a consellería adopte as medidas oportunas que minimicen as 
eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos.  
-Durante a primeira semana de curso os titores/as recabarán información dos correos 
electrónicos dos pais, nais e alumnado para actualizar as bases de datos do centro. O 
alumnado que non teña conta de correo electrónico deberá crear unha coa axuda das 
titoras/es. 
 
-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. 
-Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas 
as seguintes medidas: 
 

    Canles de comunicación: 
 
            _Plataforma moodle (aula virtual)  
            -Cisco webex (Videoconferencia)  
            -Correo electrónico.  
            -Teléfono 

 



 

 

 

   Protocolo de actuación 

a) Os titores/as terán comunicación co alumnado a través do correo electrónico 
facilitado polas familias.   

b) Os titores/as coordinarán o traballo do seu grupo. 
c)  O profesorado informará ao titor/a de calquera problema de comunicación 

co seu alumnado. 
d) Os titores farán reunións telemáticas co profesorado do seu grupo para 

intercambiar información e resolver problemas despois dunha posta en 
común. 

e) O departamento de orientación convocará as reunións telemáticas necesarias 
cos titores por etapas ou niveis. 

 
      Protocolo de actuación ante alumnado desconectado do proceso de ensinanza-
aprendizaxe. 
Establecese o seguinte protocolo de actuación ante o alumnado desconectado e que non 
participe na clases non presenciais (aula virtual e videoconferencia)  
 

1. Actuación do profesorado do alumnado 
O profesorado debe atender e facer un seguimento individualizado de cada alumna 
e alumno, Cando haxa alumnado que non participe nas actividades propostas polo 
profesorado a través das canles de comunicación establecidas, o profesorado 
enviará un correo electrónico a nai e ao pai (aos dous) para informar da situación 
do seu fillo ou filla, pedindo que respondan por ese medio a situación na que está o 
seu fillo ou filla e os motivos polos que non entregou as tarefas, non participa na 
aula virtual, etc. Debemos saber a situación na que se atopa o alumno ou alumna 
en concreto. Se ao cabo de un ou dous días máximo non responden ao correo 
ningún dos proxenitores, reenviarase o correo anterior, de novo, á nai e ao pai. Se 
pasado un día non se obtén resposta, darase traslado do caso ao titor ou titora: 
farase un informe cos datos do alumnado desconectado e das actuacións realizadas 
para poder contactar, poñendo no informe o tempo que leva desconectado, as 
datas de envío dos correos electrónicos e a falta de resposta e, en caso de 
responder, deixar constancia do escrito no correo pola nai ou polo pai. No suposto 
de que as familias respondan ao correo pero o alumnado continúe sen participar 
nas clases a distancia, informarán por correo electrónico ao titor ou titora. 
 

2. Actuación da titora ou titor 
Unha vez recibido o informe do profesorado sobre alumnado desconectado, a 
titora ou o titor deberán enviar un correo electrónico a nai e ao pai informándolle 
da situación. Se non hai resposta no prazo dun día deberá intentar establecer 
comunicación telefónica coa nai ou co pai (con número oculto, se así o quere). A 
titora ou titor fará un informe que recolla o informe facilitado polo profesorado e 
engadirá as actuacións levadas a cabo desde a titoría, deixando constancia da data 



 

 

do envío do correo electrónico e/ou da chamada/s telefónica/s.  
Deixará constancia se houbo resposta da familia e o seu contido ou se non houbo 
resposta. Enviará unha copia do dito informe á directora.  
No suposto que a nai ou pai respondan ao correo ou chamada pero o alumno 
continúe sen enviar tarefas nin participar nas clases a distancia, o titor ou titora 
porase, de novo, en contacto coa nai e o pai e engadirá este aspecto ao informe 
anterior que deberá enviar de novo á directora do centro.  
 

3. Actuación da dirección do centro 
A titora ou titor, como xa se sinalou, enviará o seu informe(no que se incluirá o do 
profesorado) ao correo electrónico da directora. Se non houbera resposta por 
parte das nais/pais, a directora, tendo en conta os informes do profesorado e titor 
ou titora, elaborará un informe que remitirá ao servizo de inspección educativa e 
aos servizos sociais do concello ao que pertenza o alumnado (traballadora social). 
Paralelamente comunicará dita situación por vía telefónica a ambas instancias 
(inspección educativa e servizos sociais concello). Durante todo o proceso, o 
profesorado e titor/a seguiran intentando manter o contacto co alumnado 
desconectado do proceso de ensinanza-aprendizaxe.  
 
HORARIO 
Seguirase o mesmo horario que na actividade lectiva presencial. 
 
AVALIACIÓN 
 
1. Instrumentos e procedementos de avaliación  
- O profesorado recollerá na súa programación didáctica os instrumentos e 
procedementos de avaliación para un escenario de ensino presencial e non 
presencial. Cada profesor/a aplicará os instrumentos e procedementos de 
avaliación que figuran na programación didáctica da materia, que deberá estar 
publicada na páxina web do centro. (Remisión ás programacións didácticas). 
 
2. Criterios de cualificación  
- O profesorado recollerá na súa programación didáctica os criterios de 
cualificación para un escenario de ensino presencial e non presencial. Cada 
profesor/a aplicará os criterios de cualificación que figuran na programación 
didáctica da materia, que deberá estar publicada na páxina web do centro. 
(Remisión ás programacións didácticas). 
 
F U N C I Ó N S  D A PERSOA TITORA E DO PROFESORADO 
 
- Contacto permanente co alumnado e as familias (teléfono, Abalar Móbil, 
videoconferencia, cisco webex). Só se empregarán medios corporativos e da 
Consellería para cumprir a Lei de protección de datos vixente e garantir a 
unificación a nivel de centro .  
- Os titores/as manterán unha comunicación continua co alumnado, celebrando 



 

 

semanalmente as horas de titoría establecidas no horario mediante a aplicación 
webex. Durante esta sesión, indagarán as necesidades do alumnado ou as posibles 
incidencias na transmisión da información co profesorado.  
- O profesorado manterá unha comunicación visual co alumnado, a través de 
videoconferencia, no seu horario de clase. Dependendo da carga horaria semanal 
das materias estas reunións celebraranse semanal ou quincenalmente.  
- O profesorado deberá coordinarse para facer unha planificación axustada de 
tarefas e tempo. Reunións semanais para planificar tarefas.  
- Os titores de todos os cursos reuniranse quincenalmente xunto co departamento 
de orientación e o equipo directivo para avaliar o seguimento e evolución do 
alumnado e tomar as medidas necesarias no caso de que fose necesario corrixir 
algún aspecto.  
- Planificar un calendario de actividades en función do horario de materias 
establecido.  
- Planificar actividades de investigación e traballo por proxectos. 
-O departamento de orientación: . Deseñará estratexias para traballar o aspecto 
emocional do alumnado e das familias.  
 

 

MEDIDAS PARA O REINICO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 
 

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

 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 incluídos en cada fase. O modelo 
a aplicar correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de 
Sanidade. 

 
 O modelo proposto establece catro fases: 
 

Fase 1 (Adecuación dos espazos) 
 
       _Duración: (por determinar) Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que 
sexa dunha semana. 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.  
                            - Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de   



 

 

forma que se consiga unha distancia de máis de 1,5 metrso entre eles.  
            - Redefinición dos circuítos de circulación interna.  
            - Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma graduada  
            - Reorganización das quendas para o horario da comida 

 
Fase 2 (Formación de pequenos grupos)  
 
 _Duración: 1 semana 
            A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 30%. Esta fase é 
fundamental para a adquisición polos alumnos das medidas de hixiene e distanciamento.  
 
       _Obxectivos: - Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento 

físico, utilización de máscara e de hixiene de mans.  
- Combinar o ensino presencial e a distancia.  

                                     _Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar 
 de fase.  

- Utilización do espazos e circulación do alumnado polos corredores do 
 centro.  
- Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo.  
- Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS- 
CoV-2  

Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos) : (por determinar) 
 
         -Duración: 1 semana  
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%. Nesta fase o alumnado 
continuarán formándose nas medidas de hixiene e distanciamento físico cun grupo máis 
numeroso.  
 
          _Obxectivos: - Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de 
forma progresiva.  
- Empregar o ensino presencial para resolver dúbidas e poñer en práctica os contidos 
expostos na aula virtual  
- Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de alumnas e alumnos.  

 
Fase 4 (Fase de reactivación)  
 

               _Duración: 1 semana  
                    A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100% se fose posible 
manter dentro da aula 1,5 metro de distancia física. Nesta fase xa todos os/as alumnos/as 
coñecen as medidas necesarias no período de pandemia. 
 
                _ Obxectivos: - Reforzar e fomentar os hábitos aprendidos.  
                                          - Realizar unha avaliación sobre os contidos adquiridos neste período. 
                                          - Volver á dinámica de clases presenciais, pero sen abandonar o emprego 
da aula virtual para as tarefas e para complementar as aprendizaxes na casa.  
                       - Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para do alumnado. 



 

 

  

SEMANA DO:……….AO……….DE:………………………….ASEO:…………………………………………………

LUNS MARTES 
HORA:             
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Sinatura 
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Nome: 
 
 
 
 
Sinatura: 

HORA: 
Nome: 
 
 
 
 
Sinatura: 

HORA: 
Nome: 
 
 
 
 
Sinatura: 

HORA: 
Nome: 
 
 
 
 
Sinatura: 

 

LIMPEZA DE ASEOS 
 

SEMANA DO:……….AO……….DE:………………………….ASEO:…………………………………………………

 

 MÉRCORES XOVES 
HORA: 
Nome: 
 
 
 
 
Sinatura: 

HORA: 
Nome: 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x  
roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

SEMANA DO:……….AO……….DE:………………………….ASEO:………………………………………………… 
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HORA: 
Nome: 
 
 
 
 
Sinatura: 
HORA: 
Nome: 
 
 
 
 
Sinatura: 
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CONTROL DE VENTILACIÓN  

SEMANA DO:……….AO……….DE:………………………….AULA:………………………………………………… 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
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HORA: 
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