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PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 

2020-2021 
 

 

 

1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

15027368 IES Maximino Romero de Lema 

 

Enderezo C.P. 

Prado da Torre, s/n 15150 

Localidade Concello Provincia 

Baio Zas A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

881960015 ies.maximino.romero.delema@edu.xunta.es 

Páxina web 

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

 

  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmaximinoromerodelema/
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Id. 
Medidas de prevención básica 

 

2. Membros do equipo COVID 

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

881960015 

Membro 1 Ana María Facal Maroñas Cargo Directora 

Tarefas asignadas 

– Nomear membros e suplentes no equipo COVID. 

– Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia. 

– Coordinación do equipo COVID. 

– Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 

– Comunicación de casos. 

– Coordinar a posta en práctica das medidas de hixiene e protección recollidas 
neste Plan. 

– Coordinar a difusión da información á Comunidade Educativa. 

– Actuar como interlocutora da Comunidade educativa recollendo e analizando 
propostas e suxestións de mellora deste Plan. 

Membro 2 Marta Diz Alonso Cargo Profesora técnica de formación profesional 

Tarefas asignadas 

– Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 

– Colaborar na detección e comunicación de casos. 

– Colaborar na coordinación da posta en práctica das medidas de hixiene e pro-
tección recollidas neste Plan. 

– Colaborar na difusión da información á Comunidade Educativa. 

– Actuar como interlocutora da Comunidade educativa recollendo e analizando 
propostas e suxestións de mellora deste Plan. 

Membro 3 Adrián Levoso Fernández Cargo Profesor de Educación Física 

Tarefas asignadas 

– Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 

– Colaborar na detección e comunicación de casos. 

– Colaborar na coordinación da posta en práctica das medidas de hixiene e pro-
tección recollidas neste Plan. 

– Colaborar na difusión da información á Comunidade Educativa. 

– Actuar como interlocutor da Comunidade educativa recollendo e analizando 
propostas e suxestións de mellora deste Plan. 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de Saúde de Baio Teléfono 981708046 

Contacto – Profesional de referencia 1: Alicia Barreiro Cambeiro. 

– Profesional de referencia 2: María de los Ángeles Álvarez Nogueira. 
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4. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe) 

Aula na planta baixa, ao lado da porta principal, fronte á administración.  Está debidamente sinalizada, 
conta con ventilación adecuada e está dotado con material de protección individual: 

– Solución hidroalcohólica. 

– Spray desinfectante. 

– Panos desbotables. 

– Termómetro infravermello. 

– Papeleira de pedal con dobre bolsa de lixo. 

– Luvas para o equipo de limpeza. 

– Máscaras de protección cirúrxicas e FPP2. 

– Pantallas de protección facial. 

 

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

tal) 

1º ESO 23 

2º ESO 14 

3º ESO 31 

4º ESO 22 

1º Bacharelato 30 

2º Bacharelato 46 

1º FP Básica 7 

2º FP Básica 9 

1º Ciclo Medio 31 

2º Ciclo Medio 29 

1º Ciclo Superior 12 

 

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

Persoal docente 35 

Persoal non docente 4 

Persoal de cafetería 1 

 

7. 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) 

PROFESORADO E PERSOAL NON DOCENTE: 

– Teléfonos: 881960015,881960019 ou no teléfono móbil do coordinador do equipo COVID 600527255 

– Correo electrónico: ies.maximino.romero.delema@edu.xunta.gal 

ALUMNADO E FAMILIAS: 

mailto:ies.maximino.romero.delema@edu.xunta.es
mailto:ies.maximino.romero.delema@edu.xunta.es
mailto:ies.maximino.romero.delema@edu.xunta.es
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– Teléfonos: 881960015, 881960019 

– Correo electrónico: ies.maximino.romero.delema@edu.xunta.gal 

– Mensaxería: Abalar móbil 

 

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

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

– O rexistro convencional empregado habitualmente (Xade). 

– Un rexistro específico para as ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa COVID-19. 

Este tipo de ausencias serán rexistradas dobremente: 

– En xade, indicando que se trata de faltas xustificadas segundo indican as instrucións sobre sintoma-
toloxía compatible coa COVID-19. 

– Nunha folla de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible coa COVID-19 e que serán entre-
gadas mensualmente á persoa que exerza a Xefatura de Estudos. 

 

9. Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e 

educativas) 

Todas as incidencias relacionadas coa Covid-19 deben ser comunicadas de maneira inmediata ao equipo 
COVID do centro. 

O equipo COVID incluirá na canle informática EduCovid, baixo petición da autoridade sanitaria, a infor-
mación dos contactos estreitos do afectado/a, entre eles os compañeiros/as de aula, os máis próximos 
dentro da mesma e o profesorado que imparte clase nese grupo, os compañeiros/as do transporte, os 
compañeiros/as do transporte particular no que viaxen varios nenos, así como aquela información sobre 
outros contactos vinculados ao centro educativo que poidan achegar voluntariamente os pais, nais ou 
titores/as legais. 

O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das actividades extraescolares,  
serán recollidos polo SERGAS. A mesma información será remitida cando o CSC, o SERGAS ou a Xe-
fatura Territorial da Consellería de Sanidade solicite información no caso de que existan casos sospeito-
sos por sintomatoloxía compatible con COVID-19 que estean a ser investigados ou nos que existan indi-
cios de que teñan xurdido no centro educativo. 

No caso de que o CSC teña confirmación dun caso positivo dunha persoa que sexa alumno/a dun centro 
escolar ou dun profesional que traballe no mesmo, incluirá a información na aplicación informática onde 
solo resultara visible para o equipo COVID do centro escolar. 

Os datos do alumnado subministrados con consentimento dos representantes dos menores que obran 
nas bases de datos da Consellería de Educación poderán ser subministrados á autoridade sanitaria en 
cumprimento do deber de colaboración. 

O equipo COVID ten a obriga de segredo profesional cos datos sobre os que teña coñecemento por mor 
da aplicación do protocolo de 22 de xuño de adaptación ao contexto da COVID-19. O que cada membro 
referendou asinando un acordo de confidencialidade e de non revelación de información. 

 

 

 

mailto:ies.maximino.romero.delema@edu.xunta.es
mailto:ies.maximino.romero.delema@edu.xunta.es
mailto:ies.maximino.romero.delema@edu.xunta.es
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Id. 
Medidas xerais de protección individual 

 

10. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico que 

sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado) 

En función do número de alumnos/as, realizouse a distribución de pupitres nas aulas respectando a dis-
tancia de seguridade de 1,5 m entre cadeiras segundo o patrón xenérico que se amosa na seguinte 
imaxe: 

 

Nas aulas de Ciclo Básico de Informática de Oficina, Ciclo Medio de Sistema Microinformáticos e Redes, 
Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma, no taller de Tecnoloxía e na aula de 
Informática, instaláronse mamparas separando cada un dos postos de traballo, debido á imposibilidade 
de manter a distancia de 1,5 metros. Se non é posible garantir a distancia de 1,5 metros entre postos de 
diferentes filas, instalarase unha mampara separadora entre os postos. 

A continuación móstrase unha imaxe do patrón seguido e dunha aula cos separadores instalados: 

 

As ventás, portas, persianas, dispositivos de iluminación, proxectores e restantes ferramentas pedagóxi-
cas serán unicamente usadas polo profesorado ou o persoal non docente. 

 

Imaxe 1: Patrón xenérico de aula 

Imaxe 2: Patrón aula con separadores 

Imaxe 3: Foto dunha aula con separadores 
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11. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non permita as 

distancias mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos) 

Empregarase a aula de usos múltiples, na primeira planta. Se fose preciso dispoñer dun espazo para 
actividades máis numerosas empregarase o ximnasio. 

 

12. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario de 
avaliación (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou aulas 

especiais do centro e modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante ao 
que figura no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o 
curso 2020-2021) 

Medidas para o uso de espazos de PT, Departamento de Orientación, e aulas especiais: 

– Entrarase no espazo de xeito individual, mantendo a distancia interpersoal de 1,5 m. 

– Hixiene de mans con xel hidroalcohólico situado na entrada da aula. 

– Desinfección por parte do alumnado e do profesorado do posto individual de traballo.  Haberá material 
de desinfección na aula á disposición do alumnado e do profesorado. 

– Uso exclusivamente individual do material de traballo, sen compartilo en ningún momento con ningún 
compañeiro/a. 

– Evitarase, na medida do posible, a existencia nestes espazos de materiais de uso común (dicionarios, 
libros de lectura, etc.), agás os ordenadores, que deberán ser desinfectados antes do seu uso. 

– Ventilación da aula polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as 
clases, e sempre que sexa posible entre clases. Cando un profesional presta asistencia no mesmo 
espazo con diferentes alumnos/as de xeito consecutivo, ventilarase a aula ou sala polo menos 15 
minutos despois de cada sesión. 

Seguimento de medidas 

O profesorado anotará calquera incidencia ou proposta de mellora nas medidas de protección estableci-
das para as aulas especiais e as trasladará ao equipo COVID por correo electrónico, atendendo as se-
guintes indicacións: 

Para:ies.maximino.romero.de.lema@edu.xunta.gal 

Asunto: EquipoCOVID – Medidas de protección na aula XXXXXXXX 

Corpo: (Detalle da incidencia ou proposta de mellora) 

Exemplo de correo: 
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O equipo COVID analizará as incidencias ou propostas de mellora reportadas e valorará se compre facer 
cambios no plan. 

 

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

As titorías coas familias levaranse a cabo baixo dúas modalidades: 

– Telemática (opción preferente), a través da plataforma que oferte a consellería no curso 2020/2021; 
por vía telefónica e/ou correo electrónico.  A sala destinada para titoría coas familias no centro, contará 
cun equipo informático con cámara web e micrófono para facilitar a realización de videochamadas. 

– Presencial: nos casos en que, pola importancia ou necesidade da situación concreta, a familia ou o/a 
titor/a considere necesaria a titoría presencial, esta realizarase na sala de titorías con cita previa, de 
xeito individual, con uso obrigatorio de máscara, hixiene de mans, mantendo a distancia de seguridade 
mínima de 1,5 m. e nunca coincidindo cos tempos de lecer, cambios de clase e entradas e saídas do 
centro. 

– Cando nalgunha destas reunións sexa necesario o visionado dalgunha proba escrita, avisarase con 
anterioridade para facer copias da mesma e evitar a manipulación conxunta. 

– En ambos casos, será obrigatoria a cita previa, empregando calquera das seguintes canles: abalar-
Móbil, teléfono do centro ou correo electrónico do titor/a. 

 

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

concello...) 

O plan de comunicación do IES Maximino Romero de Lema establece claramente as canles de informa-
ción e comunicación coa comunidade educativa. 

– Reforzaranse as vías de comunicación dixitais, polo que a páxina web do instituto pasará a ser o portal 
onde se colgue toda a información de relevancia a nivel xeral. 

– Como sistema de mensaxería empregaremos Abalar Móbil, incidindo na importancia de que todas as 
familias descarguen esta aplicación. 

– Para as familias que non poidan ter a aplicación, empregaranse outras vías como a chamada telefó-
nica e o correo electrónico. 

– En caso de que unha persoa allea o centro (provedor, visitante, persoal do concello...) teña que acudir 
ao centro, farao sempre con cita previa, de xeito individual, con uso obrigatorio de máscara, hixiene 
de mans, mantendo a distancia de seguridade mínima de 1,5 m. e nunca coincidindo cos tempos de 
lecer, cambios de clase e entradas e saídas do centro. 

 

15. Uso da máscara no centro 

Todo o alumnado, profesorado, persoal non docente empregarán en todo momento a máscara de pro-
tección. 

É obrigatoria usar máscara de protección na aula e durante as clases, nas circulacións polos espazos 
comúns (corredores, baños, escaleiras, etc.), nas entradas e saídas ao centro, nos recreos, nas entradas 
e saídas da cafetería e na estancia na biblioteca. 

Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio e un estoxo para gardala. A imposi-
bilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa 
obrigada. 
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16. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

– O Plan difundirase a través da páxina web do centro. 

– A principio de curso distribuirase e explicarase no claustro ordinario de inicio do curso, no consello 
escolar e na reunión ordinaria da CCP. Enviarase unha copia do plan á ANPA para que a difunda 
entre as familias asociadas. 

– As familias serán informadas do plan nas reunións de presentación e acollida de principio de curso, 
que se realizarán de forma telemática. 

– Nas primeiras sesións do curso, os/as titores/as e o profesorado en xeral informarán deste plan ao 
alumnado. 

 

Id. 
Medidas de limpeza 

 

17. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito fre-
cuente (non incluír datos de carácter persoal) 

- O persoal de limpeza do centro está formado por tres limpadoras que desempeñarán as seguintes 
tarefas: 
 

MAÑÁS: 
Limpadora 1: 
 

Tarefas: 
- Limpeza/desinfección dos baños mínimo dúas veces ao longo da xornada de mañá. 
- Limpeza de superficies de uso frecuente: pasamáns, pomos de portas, etc. 
- Limpeza da biblioteca despois dos recreos. 
- Limpeza exhaustiva da aula de illamento no caso de ser utilizada. 
- Limpeza da sala de titorías no caso de ser usada máis dunha vez ao longo da mañá. 
- Limpeza ou desinfección de calquera espazo común que se considere necesario. 
- Vixiarase a limpeza de papeleiras (todas de pedal, con tapa e bolsa interior), de xeito que queden limpas 
e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 
 

TARDES: 
Limpadora 2 e 3: 
 

Tarefas: 
- Limpeza exhaustiva do centro, nos diferentes edificios: baños, aulas e zonas de uso común, cháns, 
pasamáns e pomos, teléfonos, ordenadores, talleres, laboratorios, duchas do ximnasio, despachos, sala 
de profesores, patios, papeleiras… 

- Limpeza exhaustiva da aula de illamento no caso de ser utilizada. 
 

 

18. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia se-

manal ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara 
o seu traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal) 

O persoal de limpeza do noso centro está formado por tres limpadoras que desenvolverán o seu traballo 
no seguinte horario: 
– Horario de mañá: de 10:15 a 14:00 (Horario da persoa  a media xornada asignada este curso 2020-

2021 ao centro). 



 

 

 

 

Páxina 10 de 33  
 

- Horario de tarde: de 14:00  a 21:30 (Horario das dúas persoas do persoal de limpeza con destino defi-
nitivo no centro a xornada completa). 

 

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

-Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recen preparada ou calquera dos desinfec-
tantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso destes pro-
dutos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 

-O Persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo a súa 
labor: luvas e máscaras de protección . 

-Cada persoa terá o seu propio carro de limpeza e unha habitación habilitada e de uso individual para 
cambiarse e deixar os seus enseres persoais. 

-Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de 
xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

-Haberá un distintivo que indique a presenza de persoal de limpeza na dependencia que estea a ser 
desinfectada, debendo esperar a que estea lista antes do seu novo uso 

-Asegurarase a disposición en todas as aulas, corredores e diferentes espazos de papeleiras con bolsa, 
tapa e pedal. Deberá vixiarse a limpeza das papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais 
recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 

-Na 1ª e 2º plantas haberá unha caixa para a recollida de papel para reciclar. 

 

20. Cadro de control de limpeza dos aseos 

- A limpeza dos aseos será rexistrada pola persoa que a realice nunha folla de control situada en cada 
un deles.  O modelo da folla de control será o seguinte: 
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21. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula) 

-En todas as aulas do centro existirá unha folla onde se rexistren as ventilacións realizadas. No cadro de 
control poderase marcar se se ventilou a aula antes, durante ou despois de cada sesión de clase ou no 
recreo, tal e como se amosa na seguinte imaxe: 
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- O alumnado non realizará labores de ventilación, sendo o profesorado do centro e o persoal non docente 
as únicas persoas encargadas de manipular as fiestras e os materiais de uso común nas aulas, como o 
ordenador de aula ou o proxector: 

• Ventilación antes do comezo das clases: como mínimo 15 minutos antes do comezo das clases, a cargo 
do Equipo Directivo. 

• Ventilación entre clase e clase de polo menos 5-10 minutos antes de que remate a mesma, a cargo do 
profesorado que imparte a materia nese momento. Igualmente ventilarase durante o recreo, correspon-
dendo esta labor á/ao docente que imparte clase na hora inmediatamente anterior. 

• Ventilación ao remate das clases: apertura a cargo do profesorado que imparte clase a última hora na 
aula, e será a conserxe e/ou o persoal de limpeza quen se encargue de pechalas. 

• Nas instalacións cubertas, a ventilación será de 30 minutos ao inicio e ao fibal de cada xornada, así 
como de forma frecuente durante esta e obrigatoriamente ao finalizar a clase ou actividade do grupo. 

• Cando as condicións metereolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior 
tempo posible. 

A ventilación das aulas farase atendendo as recomendacións sobre ventilación en centros edu-
cativos no contexto da Covid-19 para centros de ensino non universitario de Galicia no curso 
2020-2021, aprobadas en resolución conxunta, do 4 de novembro de 2020, das Consellerías de 
Cultura, Educación e Universidade e de Sanidade 

 

22. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

- En todos os espazos do centro haberá papeleiras de pedal con tapa, para desbotar todos aqueles 

elementos de hixiene persoal (panos desbotables, máscaras…) e de limpeza de aula por parte do alum-
nado e profesorado correspondente. 
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- Todo o material de hixiene persoal (luvas, máscaras, panos desbotables…) debe depositarse na frac-
ción de resto. 

- No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope no centro 
educativo, se illará a papeleira onde se depositen os panos ou outros produtos usados por eles. Esa 
bolsa de lixo será extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo con peche, antes de depositarse na 
agrupación de residuos do centro. Realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o 
illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas durante 
a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo. 

 

Id. 
Material de protección 

 

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

O material de protección custodiarase no almacén do centro. 

O equipo COVID, en colaboración coa secretaría do centro, rexistrará todo o aprovisionamento de mate-
rial de protección, co obxectivo de manter un inventario actualizado do material de protección dispoñible. 
De esta maneira é posible manter un stock mínimo dos diferentes produtos de protección e facilitar o 
proceso de compra atendendo as necesidades de cada momento. 

 

24. Determinación do sistema de compras do material de protección 

O equipo COVID valorará as necesidades de adquisición de material de protección e trasladará as peti-
cións á secretaria do centro que coordinará, xunto co equipo COVID, o proceso de compra. 
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25. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 

Os membros do equipo COVID rexistrarán de forma telemática cada entrega realizada de material de 
protección, rexistrando: a data de entrega, o produto e a cantidade entregada, o uso que se lle vai a dar 
e a persoa ou departamento solicitante. 

A solicitude de material de protección realizarase por canle telemática, enviando un correo electrónico ao 
equipo COVID, atendendo as seguintes indicacións: 

 

Para:ies.maximino.romero.de.lema@edu.xunta.gal 
Asunto: EquipoCOVID - Solicitude de material de protección 

Corpo: 
  Departamento: 
  Nome: 
  Producto: 
  Cantidade: 
  Uso: 

 

Exemplo de correo: 

 

 

Id. 
Xestión dos abrochos 

 

25. Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do centro 

ou unha remisión ao plan de continxencia) 

– Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid-19 no persoal non docente e profe-
sorado, non acudirán ao centro educativo e inmediatamente darán coñecemento ao 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 ho-
ras, se así o consideran manténdose o illamento ata coñecer o resultado da proba. 

– No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao 
centro e el/ela ou a súa familia contactará co centro de saúde de referencia do alumno/a dentro 
das seguintes 24 horas e con algunha das persoas membros do Equipo COVID á maior brevi-
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dade posible. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, abon-
dará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias derivadas desta causa terán 
a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar. 

– Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo da Covid-
19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva non poderán acudir 
ao centro, en virtude de ser considerados contactos estreitos. 

– Tampouco acudirán ao centro as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

– Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid-19 (alumno/a ou profesio-
nal) que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles 
ata que se confirme o resultado, pero non será necesario que garden corentena no domicilio, 
podendo acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo. 

– Diante dun suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a desenvolver sínto-
mas 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”, e das Instrucións publicadas o día 10 de setembro polo Ministerio de Sanidade. 
En virtude das mesmas: 

No caso de que a persoa poda poñer unha mascara de protección cirúrxica: 

1. Avisar ao profesorado de garda indicando que é un caso de sintomatoloxía Covid-19. 

2. O/A profesor/a de garda irá a sala COVID: Hixienizará as mans ao entrar e comprobará que as 
ventás da sala estean abertas. Colocarase unha máscara cirúrxica. 

3. O/A profesora de garda collerá unha máscara de protección cirúrxica para o alumno e irá a buscalo 
á clase. 

4. Ao chegar xunto o/a alumno/a, pediralle que se poña a mascara de protección cirúrxica enriba da 
que teña posta. Despois levará o/a alumno/a á sala espazo COVID mantendo a distancia de segu-
ridade de 2 metros (existen marcas no sala). 

5. O/A profesor/a de garda avisará a un membro do equipo directivo para que contacte coa familia do 
alumnado co fin de que veña a buscalo o antes posible. Mentres non acuda a familia, agardará co 
alumno na sala espazo COVID. 

6. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

7. Unha vez que o/a alumno/a abandona o centro o equipo de limpeza desinfectará a sala e baleirará 
a papeleira. 

No caso de que a persoa non poda poñer unha mascara de protección cirúrxica: 

8. Se a sintomatoloxía comeza na clase, o/ a profesora avisará ao profesorado de garda indicando 
que é un caso de sintomatoloxía Covid-19. 

9. O/A profesor/a de garda irá a sala COVID: Hixienizará as mans ao entrar e comprobará que as 
ventás da sala estean abertas. Colocarase unha máscara de protección FPP2, unha pantalla de 
protección facial e unha bata desbotable. 

10. O/A profesor/a collerá unha máscara de protección cirúrxica para o alumno e irá a buscalo á clase. 

11. Ao chegar xunto o/a alumno/a, pediralle que se poña a mascara de protección cirúrxica enriba da 
que teña posta. Despois levará o/a alumno/a á sala espazo COVID mantendo a distancia de segu-
ridade de 2 metros (existen marcas no sala). 

12. O/A profesor/a de garda avisará a un membro do equipo directivo para que contacte coa familia do 
alumnado co fin de que veña a buscalo o antes posible. Mentres non acuda a familia, agardará co 
alumno na sala espazo COVID. 

13. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 
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14. Unha vez que o/a alumno/a abandona o centro, o profesor depositará na caixa pendente de desin-
fectar a máscara de protección e tirará ao lixo a bata desbotable na sala espazo COVID. 

15.  O equipo de limpeza desinfectará a sala e baleirará a papeleira. 

– O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara 
cirúrxica, e logo de 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 confirmado, tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do 
centro, os membros do equipo COVID e sempre baixo petición da autoridade sanitaria, comunicará a 
través da canle informática EduCOVID os datos básicos dos contactos próximos do caso confirmado 
(os que teñan a consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do seu 
profesorado, así como de quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro edu-
cativo). A información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria e 
utilizarase para que a Central de Seguimento de Contactos alerte da existencia de casos positivos 
confirmados no centro. A canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto á normativa 
de protección de datos os seguintes fluxos de información: 

● Recomendase que o caso confirmado ou a persoa de referencia notifique o resultado positivo 
ao centro. Deste xeito, o equipo COVID poderá comezar a recompilar a información necesaria para 
a identificación dos contactos estreitos. 

● Sempre que ao equipo COVID se lle notifique que existe unha persoa cun diagnostico confir-
mado de Covid-19 no centro de ensino, deberá pórse en contacto coa Central de Seguimento 
de Contactos (CSC) para identificar os contactos estreitos do ámbito educativo. 

● Como ocorre con calquera outro caso confirmado de Covid-19, a Central de Seguimento de 
Contactos (CSC) porase en contacto co caso confirmado ou coa persoa de referencia, para 
facilitarlle as indicacións de illamento, realizar a enquisa epidemiolóxica e identificar os con-
tactos estreitos do ámbito persoal do caso. Durante esta enquisa epidemiolóxica identificase ao 
caso confirmado como estudante ou traballador dun centro de ensino. Deste xeito, unha vez locali-
zado o centro, a Central de Seguimento de Contactos (CSC) envía unha notificación ao equipo CO-
VID, a través da aplicación EduCOVID solicitando os contactos estreitos do caso que se produciran 
no ámbito educativo. 

● O persoal da Central de Seguimento de Contactos (CSC) axudará ao equipo COVID a identifi-
car e elaborar a listaxe de contactos estreitos do caso. Unha vez definida a listaxe de contactos 
estreitos que precisan corentena, e tras ser acordada co persoal asignado da Central de seguimento 
de contactos (CSC), o equipo COVID enviará a listaxe de contactos estreitos á csc a través da apli-
cación EduCOVID. 

– Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse, en todo momento, as instrucións da Autoridade Sanitaria. 

A Central de Seguimento de Contactos (CSC) encargarase da vixilancia evolutiva das persoas identificadas 
como contactos. 

– A familia dun alumno con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co seu pe-
diatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dunha proba diagnóstica. 

– 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 edu-
cativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na “Guia de actuación 
ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos”, e co “ Protocolo de actuación da Con-
sellería de Sanidade en materia de Saúde Pública en relación con illamentos e corentenas para a 
prevención e control da infección por SARS-Cov_2”, 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 distancia <2 metros ao redor do caso confirmado durante máis de 15 minutos 
sen utilizar a máscara os contactos serán determinados pola autoridade sanitaria segundo os proto-
colos vixentes en cada momento. 
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● As persoas que teñan diagnóstico confirmado terán obriga de illamento durante 10 días. As persoas 
que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico confirmado deberán 
entrar en corentena, estando illados nos seus domicilios e suspenderán, mentres dure esta, a asis-
tencia ao centro por un período de 10 días, e sempre de acordo coas indicacións das autoridades 
sanitarias. O restante alumnado da aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá 
continuar coa asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselles unha proba de 
Covid-19 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. 

● A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración obriga-
toria 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 estreito de conformidade coas indicacións das autoridades sani-
tarias. 

– A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do plan de continxencia ante peches 
aprobado pola resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020, da secretaría xeral técnica e da se-
cretaría xeral de educación e formación profesional pola que se aproba o plan de continxencia ante 
peches de aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universi-
tario sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021, que 
desenvolve as medidas previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. A sistemática 
prevista incorporase no plan de continxencia do centro. 

– 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 Coordina-
ción 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. 

 

26. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben 

determinarse a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) 
(indicar unicamente cargo desempeñado e non incluír nome) 

A comunicación das incidencias á autoridade sanitaria e educativa realizarase de maneira graduada 
seguindo esta orde: 

– A directora do centro (coordinadora do equipo COVID). 

– Os dous membros restantes do equipo COVID. 

– A vicedirectora do centro (membro suplente do equipo COVID). 

– O xefe de estudos (membro suplente do equipo COVID). 

 

Id. 
Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

27. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial 

e de solicitude, de ser o caso, de persoal substituto) 

Segundo indica o Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non Universi-
tario de Galicia para o curso 2020-2021 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 
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avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir informe 
sobre as medidas de prevención, adaptación e protección necesarias, seguindo o establecido no proce-
demento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-
COV-2. 

 

Id. 
Medidas de carácter organizativo 

 

28. Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o caso. 

Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha 
copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas educativas; no caso de non 
dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo) 

Co fin de evitar aglomeracións de alumnado nas entradas e saídas do centro, establecéronse as seguinte 
medidas: 

 Entrada: 

– O alumnado de 2º e 3º ESO, 1º Bacharelato e de FP Básica, entrará ao centro pola PORTA PRINCI-
PAL DE ADMINISTRACIÓN. 

– O alumnado de 1º e 4º ESO, 2º Bacharelato, 1º e 2º de Ciclo Medio, entrará ao centro pola PORTA 
DE CONSERXERÍA. 

– O alumnado do Ciclo Superior entrará desde o patio directamente ao edificio onde se atopa a súa 
aula. 

– O profesorado, persoal non docente ou calquera outra persoa que acuda ao centro, farao pola PORTA 
PRINCIPAL DE ADMINISTRACIÓN. 

– Agás casos excepcionais, o alumnado accederá só ao centro. 

– Aconséllase ás familias que, se traen aos seus fillos/as en transporte particular, procuren non coincidir 
na súa chegada coa do transporte escolar, para procurar que a entrada ao centro sexa o máis gradual 
posible. Recoméndase non entrar salvo casos excepcionais cos vehículos particulares ao interior do 
recinto escolar. 

– A partir das 8:25 abriranse os accesos ao centro e o alumnado dirixirase directamente á súa aula de 
referencia, respectando as distancias de seguridade e seguindo as rutas trazadas nos corredores.  No 
caso de ter que acceder con anterioridade a esta hora ao centro, deberá ser comunicada a circuns-
tancia ao equipo directivo. 

– Ás 8:40 soará o timbre; o profesorado dirixirase á aula do alumnado e comprobará que todos hixieni-
zan as mans antes do comezo da clase. 

– Ás 8:45 dará comezo a clase. 

– O alumnado de 1º e 2º de Ciclo Medio Sistemas Microinformáticos e Redes subirá ás aulas ás 8:45, 
o profesorado dirixirase á aula do alumnado e comprobará que todos hixienizan as mans antes do 
comezo da clase, que será ás 8:50. 

 Saída: 

Ás 14:20 soará o timbre de saída. O alumnado e o profesorado recollerá o seu material e colocarase 
en fila mantendo a distancia de seguridade; o profesor colocarase na porta da aula, comprobará o 
corredor e cando estea despexado sairán da aula, en fila e mantendo a distancia de seguridade, e 
acompañará o alumnado ata a porta de saída, velando polo cumprimento da normativa vixente.  Desde 
aquí, e sempre respectando as medidas xerais de protección, o alumnado dirixirase aos autobuses, 
aos vehículos particulares ou regresará ás súas casas andando.  O alumnado de 1º e 2º do Ciclo Medio 
Sistemas Microinformáticos e Redes comezará a recoller ás 14:15 horas, saíndo da clase ás 14:20 
horas. 

 Nas xornadas de tarde os procesos de entrada e saída realizaranse da mesma maneira e adecuán-

dose ao horario correspondente de cada nivel. 
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 Recreos: 

– Realizaranse dous recreos de 20 minutos, o primeiro as 10:25 e o segundo as 12:25. 

– Os recreos realizaranse, sempre que as condicións climatolóxicas o permitan, ao aire libre. 

– A saída e a entrada nas aulas debe facerse de forma ordenada. Polos corredores os alumnos des-
prazaranse de un en un, mantendo a distancia de seguridade. 

 Cando o pai, nai ou titor/a legal veña recoller ao alumnado menor de idade durante a xornada lectiva, 
accederá pola porta principal, dirixirase a conserxería e esperará aí ao alumno/a; cando este baixe da 
aula sairán pola porta de conserxería. Respectarán sempre as medidas de protección e as normas 
establecidas polo centro. 

 

29. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de entradas e 

saídas, as circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro dispoña de 
planos poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles 
poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—) 

A partir das portas de entrada estableceranse sentidos de circulación diferentes en ambas marxes dos 
corredores e escaleiras de forma que indiquen a circulación pola dereita de forma individual respectando 
a distancia de seguridade.  Estas circunstancias están sinalizadas mediante cartelaría  e dispositivos 
visuais tanto no chan como nos paramentos. 

Os elevadores serán utilizados só en casos excepcionais (persoas con mobilidade reducida, 
accidentados...) para o que se solicitará unha chave en conserxería. 

 

30. Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de que a 

de prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación) 

– Hai carteis informativos nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos comúns. 

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

– A información está relacionada coa sintomatoloxía Covid-19 e coas medidas básicas de autoprotec-
ción e hixiene. 

– As portas de entrada e saída están indicadas, os corredores están sinalizados cunha liña divisoria 
entre os carrís de ida e volta, marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, circulándose sem-
pre pola dereita do mesmo. Nas escaleiras hai imaxes indicando o sentido de circulación 

– Distribuiranse polas paredes do centro e dentro de cada aula carteis recordando o mantemento da 
distancia de seguridade e as medidas de protección e hixiene. 

– Na porta de entrada aos baños está indicado o aforo. Dentro están marcados os aseos que están fóra 
de servizo e tamén hai colocados carteis recordatorios da obrigatoriedade de hixienizar as mans. 

– Na biblioteca e na sala de profesores están indicado o aforo e marcadas as cadeiras que non se 
poden empregar para garantir que se cumpre a distancia de seguridade entre persoas. 

– Nos corredores un cartel ou unha cinta indica que non se poden usar os bancos ou sofás. 

 

Imaxe 3: Organización para entrada e saída do centro 
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31. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Na entrada e saída do alumnado do transporte escolar haberá profesorado de garda velando polo cum-
primento da normativa e evitando a formación de aglomeracións na subida e baixada dos autobuses. 

A baixada do autobús farase en fila de un, respectando a distancia de seguridade e accederán directa-
mente ao interior do recinto sen formar aglomeracións. 

A subida ao autobús tamén será en fila de un e respectando a distancia de seguridade. 

O incumprimento da normativa vixente será obxecto de sanción segundo o establecido nas NOF. 

 

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

 Entradas e saídas: 

Na subida e baixada dos autobuses haberá un profesor de garda;  en cada entrada do centro haberá un 
profesor indicándolle ao alumnado que suba para as aulas correspondentes para esperar no seu interior 
ao inicio das clases. Os profesores de garda velarán polo mantemento da distancia de seguridade, do 
uso da máscara e da orde e comportamento do alumnado. 

 Recreos: 

Durante os recreos haberá dous profesores nos corredores interiores e outros dous ou tres no patio 
exterior. Unha vez que se comprobe que o primeiro e o segundo andar están vacíos, o profesorado 
asignado aos corredores interiores pasará a reforzar ao dos patios exteriores. 

O profesorado de garda na biblioteca encargarase do coidado e vixilancia nese espazo. 

Se algún profesor quere permanecer na aula co alumnado durante o recreos poderá facelo sempre que 
sexa na aula de referencia do alumnado, que non se xunte alumnado de grupos diferentes, que o profesor 
ou profesora se responsabilice da garda e custodia deste alumnado e que non se interfira na organización 
xeral das gardas de recreo. 

Os días nos que as condicións meteorolóxicas impidan que o recreo se faga no exterior, os catro profe-
sores de garda realizarán as tarefas de vixilancia no interior do centro e o alumnado permanecerá na súa 
aula de referencia, no ximnasio, na pista cuberta ou nos corredores interiores.  En calquera caso, o alum-
nado deberá manter en todo momento a distancia de seguridade e evitar o contacto e mesturarse co 
alumnado de grupos distintos ao seu. 

 

Id. 
Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

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

A ANPA, ou persoa organizadora, solicitará por escrito o uso das instalacións do centro para as activida-
des que propoña.  Na mesma determinará as medidas de prevención e protección fronte ao Covid-19 e 
determinará con claridade as responsabilidades das persoas organizadoras ou xestoras. 

 

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

 Consello Escolar: 

– As reunións do Consello Escolar celebraranse preferentemente de xeito telemático, empregando a 
plataforma para videoconferencias que oferte a Consellaría de Educación. 
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– No caso de celebrárense reunións presenciais, faranse sempre nun espazo amplo que permita manter 
a distancia mínima interpersoal de 1,5 m, con ventilación suficiente e respectando a normativa esta-
blecida e as medidas hixiénico-sanitarias de prevención. 

 ANPA: 

– En caso de que a ANPA queira reunirse nas instalacións do centro, solicitarao por escrito e a autori-
zación estará condicionada ao cumprimento da normativa establecida e das medidas hixiénico-sani-
tarias de prevención e da dispoñibilidade dos espazos. 

 

35. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

As titorías coas familias realizaranse preferentemente por vía telefónica e/ou correo electrónico.  Nos 
casos en que, pola importancia ou necesidade da situación concreta, a familia ou o/a titor/a considere 
necesaria a titoría presencial, esta realizarase na sala de titorías con cita previa, de xeito individual, con 
uso obrigatorio de máscara, hixiene de mans, mantendo a distancia de seguridade mínima de 1,5 m. e 
nunca coincidindo cos tempos de lecer, cambios de clase e entradas e saídas do centro. 

As comunicacións de carácter xeral realizaranse a través da páxina web do centro, da aplicación Abalar 
móbil e tamén poderán ser complementadas con circulares impresas en papel para aqueles casos con 
dificultades de conexión. 

 

36. Normas para a realización de eventos 

Con carácter xeral non se realizarán eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas e en 
ningún caso se superará o 50% do aforo máximo do local.  Deste xeito, e salvo mellora da situación 
epidemiolóxica non se celebrará o Magosto, o Entroido... 

As celebracións poden ter lugar dun xeito diferente, e a súa organización farase tendo en conta estas 
premisas: 

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

– Levalas a cabo, sempre que o tempo o permita, ao aire libre. 

– Cumprir de xeito rigoroso cos labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e despois da cele-
bración do evento. 

– Emprego de medios telemáticos sempre que sexa posible. 

– Respectar as limitacións de aforo e as normas de hixiene, distancia e ventilación naqueles actos cul-
turais que se desenvolvan no instituto. 

– Limitar as saídas didácticas, que poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no mo-
mento de realizalas, sobre todo en canto ao aforo de museos, salas e transporte. 

 

Id. 
Medidas para o alumnado transportado 

 

37. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, establecemento dun es-

pazo de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de priorización para o uso do transporte) 

A subida e baixada dos autobuses farase segundo as instrucións establecidas no punto 31. 

No caso de autobuses ou vehículos particulares que teñan atraso na saída, o alumnado esperará no 
corredor cuberto exterior do centro a que poida acceder ao transporte, mantendo sempre a distancia 
mínima interpersoal de 1,5 m e sen atrancar o paso doutras persoas. 
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Id. 
Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

38. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espa-

zos 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 normas de uso e limpeza) 

Nestas aulas especiais, ximnasios e pistas cubertas extremaranse os protocolos de limpeza, por tratarse 
de espazos de uso máis compartido. 

Entrarase no espazo de xeito individual, mantendo a distancia interpersoal de 1,5 m. 

É obrigatoria a hixiene de mans ao acceder e ao saír con xel hidroalcohólico situado na entrada das 
aulas. 

O material compartido debe ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez rematada a clase. Onde 
a materia o permita, substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con medios informáti-
cos para diminuír os contactos con material. 

Adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e minimizando o contacto con mate-
riais.  Velarase para que o alumnado respecte a distancia mínima de 1 m. 

En Educación Física os exercicios serán individuais na medida do posible, minimizando o uso de mate-
riais que teñan que ser usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois 
do seu uso.  Cando non se poida respectar a distancia de 1,5 m usarase máscara. 

Ventilaranse estes espazos sempre despois de cada xornada e durante ela as veces que sexa necesario 
e posible. 

Cada departamento establecerá un protocolo detallando o uso e a hixiene dos elementos e ferramentas 
que use o alumnado. 

En caso de empregar material de uso compartido, todo o persoal docente e non docente responsabiliza-
rase da correcta hixienización do material antes e despois do seu uso. 

 

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

As clases de Educación Física impartiranse no exterior  excepto que as condicións climatolóxicas sexan 
moi adversas, realizándose neste caso no ximnasio, sempre mantendo a distancia de 1,5 metros. 
 
O uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 
metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. Na medida do posible 
minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e procurando a súa lim-
peza e desinfección despois do seu uso ou a realización de hixiene de mans. 

 

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

Como norma xeral o alumnado non cambiará de aula, agás en supostos excepcionais (desdobres, clases 
en aulas específicas, exames...). 

No caso de ter que trasladarse a outra aula avisarase ao profesor anterior para que intente finalizar a súa 
clase 5 minutos antes e así poder organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado. 

O alumnado sairá de un en un, mantendo a distancia de seguridade e agardarán polo profesor ou profe-
sora á entrada da nova aula en ringleira de un gardando a distancia de seguridade e evitando a formación 
de aglomeracións. 

Se hai outro grupo na nova aula agardarase a que saia antes de entrar.  Entrarase gardando a distancia, 
ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará as mesas e as cadeiras. 
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41. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás xerais establecidas no 

protocolo) 

Aplícanse na biblioteca as normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias ademais das que se 
especifican a continuación: 

1. Entrada. 

– A porta da biblioteca permanecerán aberta durante o tempo de uso da biblioteca para evitar ter que 
tocala. 

– É obrigatorio o uso de máscara dentro da biblioteca. 

– Tanto á entrada como á saída será obrigatorio lavar as mans co xel hidroalcohólico. 

– Haberá dispoñible un dispensador de xel desinfectante para este efecto na entrada da biblioteca. 

– Na porta da entrada da biblioteca haberá carteis informativos sobre as normas de uso establecidas. 

– O alumnado permanecerá facendo fila para acceder ao mostrador do empréstito gardando a distancia 
de seguridade. 

2. Permanencia na biblioteca. 

– O aforo máximo da biblioteca é de 15 persoas. Excepcionalmente o equipo directivo pode ampliar ou 
reducir o aforo sempre que se cumpran as condiciones de seguridade axeitadas e a distancia do 
alumnado. 

– As mesas terán unha separación de 1’5 metros entre cada asento para respectar a distancia entre 
os/as usuarios/as. 

– Non se poderán coller libros dos estantes, para tal fin, o alumnado poderá dirixirse ao mostrador da 
biblioteca ou levantar a man e solicitarllo á persoa responsable nese momento. Desta maneira, tenta-
rase diminuír a manipulación dos libros. 

– Os postos nas mesas estarán sinalizados con carteis perfectamente visibles. 

– O alumnado deberá desinfectar o seu posto ao marchar. 

– Non se poderán utilizar xogos de mesa. Haberá un cartel de prohibición no estante onde se gardan 
ditos xogos. 

– Dos cinco lugares con ordenadores e acceso a internet só se poderán ocupar tres, gardando un es-
pazo intermedio de separación. Haberá carteis informativos sobre que ordenadores se poden utilizar. 

– Haberá carteis informativos sobre as normas de uso establecidas na biblioteca. 

– A hixienización dos postos por parte dos/das usuarios/as será unha rutina fundamental no protocolo 
da Biblioteca. 

– A instrución das novas rutinas pasará a formar parte do Plan de Formación de usuarios. 

3. Servizo de préstamo. 

– O servizo farase de forma habitual, aínda que os materiais devoltos deberán permanecer separados, 
a efectos de prevención, un prazo de 4 horas como mínimo antes de ser devoltos aos andeis. 

– As devolucións faranse nunha cesta colocada encima do mostrador. Será ao día seguinte, ou unha 
vez pasadas as 4 horas, cando o/a encargado/a da biblioteca ter que colocar o libro no estante co-
rrespondente. 

– Facilitarase un servizo de préstamo online a través de correo electrónico. Crearase unha dirección de 
correo electrónico, a través da cal, o alumnado poderá solicitar o libro que desexe, e cando a biblioteca 
reciba a mensaxe, o persoal encargado levaralle o libro solicitado polo/pola alumno/a á súa aula. 

4. Medidas de hixiene. 

– Ventilación: Dado que a ventilación é unha das medidas máis eficaces para minimizar a transmisión 
do virus, teremos as xanelas abertas o máximo tempo posible. 

– Cada responsable da biblioteca limpará o mostrador e o teclado antes e despois da súa estancia, así 
como os materiais que usase: cadeira, tesoiras, cinta adhesiva, bolígrafos, etc. 
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– Uso obrigatorio do xel desinfectante á entrada e á saída para todos/as os/as usuarios/ as sen excep-
ción (docentes, non docentes e alumnado). 

5. Materiais para levar a cabo estas medidas. 

– Dispensadores de xel. 

– Panos desbotables. 

– Carteis de limitación de aforo. 

– Carteis recordatorios de desinfección de mans á entrada e á saída. 

– Carteis recordatorios de desinfección dos espazos utilizados por parte dos usuarios. 

– Carteis indicativos de que asentos se poden utilizar. 

– Carteis de prohibición do emprego de xogos de mesa. 

– Cesta para a devolución dos libros. 

– Servizo de préstamo por correo electrónico. 

6. Medidas especiais consecuencia da pandemia. 

– Dende o equipo de biblioteca potenciarase os recursos dixitais mediante plataformas online, especial-
mente mediante o emprego da plataforma da Xunta de Galicia “Galicia Le” https://www.galiciale.gal 

– Actualizarase o espazo web da biblioteca como instrumento esencial para a comunicación do alum-
nado e as familias, a difusión de recursos seleccionados, a comunicación de propostas e retos, a 
publicación de producións elaboradas polo alumnado e outros. 

– A biblioteca promoverá e colaborará con metodoloxías da aprendizaxe activas a través de proxectos 
ou retos para a elaboración de traballos de investigación. (Busca de información, elaboración de pro-
dutos escritos/orais ou en soporte electrónico). 

– Procurarse manter un contacto continuo e fluído entre o equipo de biblioteca e as familias nas activi-
dades e propostas da Biblioteca Escolar. 

7. Posibles escenarios consecuencia da pandemia. 

a) Presencial. 

– Seguiranse as medidas arriba expostas. 

a) Semipresencial. 

– Durante o ensino na casa empregarase a conta de correo da biblioteca para xestionar os préstamos. 
Os libros entregaranse nas aulas o día de clase presencial por membros do equipo de biblioteca. 

– Para os días de ensino presencial seguirase o protocolo exposto nos puntos 1 a 5. 

a) Non presencial 

– Empregarase a conta de correo da biblioteca para xestionar os préstamos. 

– Os envíos e recollida dos libros realizaranse, segundo se acorde, a través de 

– Protección Civil ou recollida en centro por parte dalgún membro da familia. 

 

42. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao 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. 

– As persoas que non sexan persoal do centro ou alumnado usarán unicamente os aseos da planta 
baixa situados na entrada do centro. 

– Os aseos do ximnasio serán usados unicamente polo alumnado que estea na clase de Educación 
Física. 
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– Todos os aseos contarán con xabón de mans e panos desbotables, así como con carteis sobre o seu 
aforo máximo e o correcto lavado das mans. 

– O profesorado de garda ocuparase de comprobar nos corredores que se respecta o aforo e as normas 
de uso dos aseos. 

– Dado que as labores de limpeza e desinfección son prioritarias, aqueles aseos que estean sendo 
desinfectados non poderán ser empregados ata que remate a súa limpeza. No interior de cada baño 
estará colocada unha folla de rexistro das limpezas feitas durante a xornada. 

 

Id. 
Medidas especiais para os recreos 

 

43. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións dos 

mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis coas 
previsións propias para os grupos estables de convivencia) 

Para os recreos utilizaranse os seguintes espazos: patio exterior, pista deportiva cuberta, pista deportiva 
descuberta, cafetaría e biblioteca. 

Os recreos realizaranse, sempre que as condicións climatolóxicas o permitan, ao aire libre. 

O alumnado poderá empregar libremente os espazos indicados, mantendo a distancia de seguridade e 
evitando o contacto e mesturarse co alumnado de grupos distintos ao seu. De non respectarse estas 
normas, se delimitará o uso dos diferentes espazos por grupos. 

A saída e a entrada nas aulas debe facerse de forma ordenada. Polos corredores os alumnos despraza-
ranse de un en un, mantendo a distancia de seguridade. 

Estará prohibido permanecer nas aulas e nos corredores, agás que algún profesor/a decide quedar cun 
determinado grupo nunha aula, asumindo ese profesorado a custodia do alumnado de maneira indepen-
dente do profesorado de garda nese recreo. 

Os días nos que as condicións meteorolóxicas impidan que o recreo se faga no exterior o alumnado 
permanecerá na súa aula de referencia, no ximnasio, na pista cuberta ou nos corredores interiores.  En 
calquera caso, deberá manter en todo momento a distancia de seguridade e evitar o contacto e mestu-
rarse co alumnado de grupos distintos ao seu. 

Queda prohibido o uso de elementos comúns de xogo e a utilización de calquera obxecto que poida ser 
compartido. 

Durante os recreos será obrigatorio o uso da máscara por parte de todo o alumnado, profesorado e 
persoal non docente, así como o mantemento da distancia entre persoas de 1,5 m. 

 

44. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia, 

existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal) 

Durante os recreos haberá catro ou cinco profesores de garda: 

– Un profesor no corredor do primeiro e segundo andar. 

– Un profesor na planta baixa que se encargará de as tarefas de vixilancia na cafetería. 

– Dous (en dous dos dez recreos semanais) ou tres profesores (en oito dos dez recreos semanais) nas 
zonas exteriores: patio exterior e pista deportiva cuberta. Se as condicións climatolóxicas non permi-
ten realizar o recreo o aire libre, un profesor realizará as tarefas de vixilancia na pista deportiva cuberta 
e os outros reforzarán a vixilancia da planta baixa e ximnasio. 

Na planta baixa, o equipo directivo reforzará as tarefas de vixilancia durante os recreos. 
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Id. 
Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

45. Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos elementos 

e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os 
detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención) 

 AULA DE MÚSICA 

1º) Normas xerais de uso 

– Respectar a todos os membros da comunidade educativa. 

– Estudar e respectar o dereito ao traballo dos compañeiros, evitándose: 

a) conversas e risas indebidas 

b) berros ou ruídos inxustificados 

c) carencia do material necesario para traballar na aula. 

– Asistir puntualmente á clase e participar nas actividades programadas. 

– Seguir as orientacións do profesorado respecto á súa aprendizaxe e formación. 

– Permanecer nas aulas durante o horario lectivo, aínda que falte un profesor. 

– Non entrar nin saír das aulas entre cada clase (salvo casos excepcionais debidamente xustificados) 
para non interferir na orde académica. 

– Desprazarse en grupo ás aulas especiais (laboratorios, aulas de música, plástica, tecnoloxía, infor-
mática, etc) con presteza pero en orde. 

– Respectar as instalacións e o mobiliario de Centro e repoñelo se é deteriorado por uso indebido. 

– Non comer nin beber nas clases. 

– Manter os móbiles ou calquera outro dispositivo que non sexa preceptivo para o desenvolvemento da 
clase, desconectados nas horas lectivas. 

– Contribuír ao aforro no Centro mantendo condutas ecolóxicas no uso dos recursos materiais. 

– Non permanecer nas aulas nin nos corredores durante o tempo asignado ao recreo. 

– Manter as mesmas pautas de conduta esixidas no centro cando se realicen actividades fóra do 
mesmo. 

2º) Normas específicas pola Covid-19 

– Ao entrar na aula, cada alumno hixienizará as mans no surtidor de xel que hai na entrada. 

– A aula será ventilada en cada hora de clase, no tempo que sexa soportable tendo en conta a estación, 
pero sempre un mínimo de dez minutos. 

– Cada alumno ocupará sempre a mesma cadeira, e, para evitar confusións, artellaremos un sistema 
de identificación das mesmas. 

– O alumnado e o profesorado utilizarán cubrebocas/mascarillas durante o transcurso da clase e, na 
medida do posible, manterán a distancia de seguridade, de modo que ao entrar e saír formaranse filas 
de a un e evitaranse empurróns ou apoiarse nos demais. 

– Haberá que limpar e recoller o material uns minutos antes de que toque o timbre, tendo en conta que 
a saída será graduada. 

– O material Orff (láminas) será repartido para o seu uso de xeito que sempre sexa utilizado polas 
mesmas persoas. Inmediatamente antes e despois de ser utilizado deberá ser debidamente desinfec-
tado, tamén as baquetas utilizadas. 



 

 

 

 

Páxina 27 de 33  
 

– O alumnado non tocará o piano polas dificultades que entrañaría a súa desinfección de xeito conti-
nuado. 

– As actividades de canto non se poderán levar a cabo sen cubrebocas/mascarilla, e, debido a que a 
distancia mínima esixida para a súa realización é de tres metros entre cada alumno, valorarase se é 
posible levalas a cabo en función do número de alumnado por aula e o espazo dispoñible. As cancións 
poderán ser gravadas co móbil ou ordenador en casa e enviadas ao profesor para seren corrixidas. 

– As actividades de danza non se poderán realizar de xeito práctico, polo que se artellarán recursos 
para abordalas doutro xeito: vídeos, traballos, gravacións domésticas de alumnos bailando na casa, 
etc. 

– Se a actividade é axeitada para tal fin e se o tempo o permite, realizarase ao aire libre. 

 LABORATORIO DE BIOLOXÍA 

– Na aprendizaxe das ciencias a actividade experimental é un dos aspectos clave. Nela favorecese o 
traballo cooperativo, xogando un papel moi importante o traballo en pequenos grupos, ademais de ter 
que compartir materiais. O feito de que se trate  dun espazo compartido implica o desprazamento do 
alumando polo centro e o paso de diferentes grupos polo laboratorio. Todo isto, dificulta a adopción 
de medidas. 

– Mentres as condicións sanitarias non o permitan, as sesións prácticas serán substituídas por activi-
dades prácticas na aula. 

– No caso de que de maneira excepcional se empregue o laboratorio, a dotación hixiénica mínima 
coa que contará: 

 Xabón de mans. 

 Dispensador de xel hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Limpador desinfectante de superficies. 

 Spray alcohol 70º. 

 Papeleiras con  bolsa protexidas con tapa e accionadas con pedal. 

 Máscaras de reposto. 

– Medidas: 

 O profesorado responsable recollerá ao grupo de alumnos e alumnas na clase e acompañaraos 
ao laboratorio. Ao finalizar a sesión, o profesorado tamén os acompañará a aula. 

 O alumnado soamente levará ao laboratorio o estritamente necesario, deixando o resto de ma-
terial na súa aula. 

 A hixienización das mans realizarase á entrada e saída do laboratorio 

 Á entrada haberá un dispensador de xel e papel para as mans. Os alumnos colocaranse en fila 
no corredor para entrar de un en un. A saída tamén se realizará de forma ordenada e graduada, 
previa hixienización de mans. 

 A práctica será realizada de forma individual, o material estará disposto en cada posto de traballo 
e non poderá ser compartido. A distribución do alumnado nas mesas de laboratorio respectará a 
distancia de seguridade decretada pola Administración Educativa. Ademais  o alumando deberá 
permanecer coa máscara. 

 MEDIDAS ESPECÍFICAS NO LABORATORIO DE QUÍMICA E FÍSICA 

As medidas específicas que ten que seguir todo o alumnado que teña clase no laboratorio son as seguin-
tes: 

– As fiestras, luces e portas só as pode manipular o profesorado. 
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– Todo o material presente no laboratorio é de uso exclusivo do profesorado (ordenador, canón, ence-
rado,...) 

– Ao entrar no laboratorio o alumnado deberá levar a máscara e lavar as mans co xel hidroalcohólico 
que terá a súa disposición ao lado da porta. 

– Ao entrar o laboratorio debera seguirse unha orde e manter as distancias de seguridade. 

– Cada alumno e alumna terá un lugar fixo e deberá limpar o seu lugar de traballo (mesa e cadeira) cun 
líquido desinfectante e un pouco de papel antes de empezar a clase. 

– Non se pode compartir material. O alumnado deberá traer un estoxo co necesario para a clase. 

– Uns minutos antes de rematar a clase recollerase todo o material e procederase de novo a limpeza 
do lugar de traballo (cadeiras e mesas). 

– Antes de saír de forma ordenada e mantendo as distancias de seguridade volveranse  lavar as mans 
co xel hidroalcohólico. 

En tanto a realización das prácticas, debido a situación de excepcionalidade que estamos a vivir, serán 
realizadas polo profesorado de forma demostrativa. Mediante vídeos e sesións explicativos, a través da 
aula virtual, acercarase o labor experimental ao alumnado e mediante cuestións prácticas comprobarase 
a asimilación dos contidos das mesmas. 

Nalgún caso concreto poderase substituír as prácticas por pequenos experimentos que o propio alum-
nado poida facer na casa. 

 TALLER DE TECNOLOXÍA 

As medidas específicas de hixiene, protección e uso de material que se van aplicar no taller de Tecnoloxía 
son as seguintes: 

Medidas xerais: 

– Á entrada e saída do taller todo o alumnado terá que desinfectar as mans e será supervisado polo 
profesor/a. 

– Tanto a entrada como a saída serán en fila de forma ordenada e mantendo distancia entre o alum-
nado. Para facilitalo poñeranse unhas marcas no chan separadas 1,5 metros como referencia. 

– Marcaranse as mesas que poden utilizar para poder manter unha distancia mínima de 1,5 metros. 

– Cada alumna/o sentarase sempre no mesmo sitio, agás cambios excepcionais que se teñan que facer 
por causas xustificadas. 

– Antes de rematar a clase cada alumna/o terá que desinfectar a súa cadeira e mesa da seguinte forma: 

O profesor/a pulverizará unha disolución desinfectante sobre cada cadeira e mesa e a alumna/o terá que 
limpala con papel subministrado polo profesor/a. 

– Sempre se manterán varias ventás abertas todo o tempo posible. 

• Uso dos equipos informáticos: 

No caso de ter que utilizar os ordenadores da aula, as medidas serán as seguintes: 

– Sempre que sexa posible manterase a distancia de seguridade deixando un posto libre entre dous 
alumnas/os. 

– De non ser posible utilizaranse mamparas para a separación entre o alumnado. 

– Antes de rematar a clase, o profesor/a pulverizará unha disolución desinfectante sobre papel para que 
cada aluma/o desinfecte o teclado, o rato e a pantalla. 

• Uso de material, ferramentas e kits: 



 

 

 

 

Páxina 29 de 33  
 

• En principio, o traballo práctico no taller non se vai levar a cabo ou será moi reducido. Aínda así, e 
segundo a evolución do Covid-19 durante o curso, contemplarase a posibilidade de realizar ou incremen-
tar o traballo práctico. Nese caso, as medidas se seguridade a adoptar serán as seguintes: 

– O traballo será individual ou en parellas sempre que se poida manter unha distancia se seguridade 
de 1,5 metros e que non teñan que estar un enfronte do outro. 

– Non se poderá compartir materiais nin ferramentas aínda que traballen en parellas. 

– Sempre que sexa posible, o alumnado traerá as súas propias ferramentas como cúter, regra, lapis, 
etc., xa que se empregarán materiais como cartón, papel e cartolina de fácil mecanizado. 

– O alumnado terá que limpar o seu material e ferramentas antes de rematar a clase. 

– No caso de utilizar kits (Arduino, electrónica, electricidade ou mecanismos), as actividades serán in-
dividuais e cada alumna/o terá asignado sempre o mesmo kit. Ao final da clase terá que desinfectalo 
dentro do posible. Tamén se farán períodos de “corentena” antes de que cada kit poida ser utilizado 
por outro grupo. 

 AULA DE DEBUXO 

– A manipulación da porta de entrada, interruptores e xanelas será tarefa exclusiva do profesor. 

– Será obrigatoria a hixiene de mans na entrada e saída da aula. 

– Cada alumno/a terá asignados mesa e cadeira. 

– O remate de cada clase adiantarase o que sexa preciso para que o alumnado poida abandonar a aula 
de xeito ordenado e paulatino de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade, antes de que acceda un 
novo grupo. 

– O grupo saínte hixienizará mesas e cadeiras coa axuda do profesor. 

– O/A delegado/a de cada curso avisará ao profesor/a da materia anterior para que finalice a súa clase 
5 minutos antes de xeito que poida organizar tamén a saída ordenada e paulatina do alumnado para 
o traslado á aula de debuxo. 

– Ventilarase a aula durante o maior tempo posíbel, dependendo das condicións climáticas e sempre 
despois de cada clase. 

– Minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e, no caso de no ser 
posíbel, procederase á súa limpeza e desinfección despois do uso. 

– Evitarase a formación de grupos. 

 AULA DE INFORMÁTICA 

– O camiño polos corredores e a entrada ou saída na aula, farase de un en un, ordenadamente e res-
pectando a distancia de seguridade. 

– É obrigatorio hixienizar as mans ao entrar na aula. 

– Evitarase que os alumnos compartan material. 

– Está prohibido introducir comida ou bebida na aula. 

– Non se pode empregar ningún periférico que non pertenza a aula: teclados, ratos, auriculares, etc. 

– Antes de finalizar a clase o alumno encargarase de hixienizar o seu posto de traballo (cadeira, mesa, 
teclado e rato). O profesor pulverizará unha solución desinfectante e o alumno empregará un pano 
desbotable para hixienizar as superficies. 

– As ventás, portas, persianas, dispositivos de iluminación, proxectores, impresoras e restantes ferramentas pedagóxicas 
serán unicamente usadas polo profesorado. 

– Ventilarase a aula durante o maior tempo posíbel, dependendo das condicións climáticas e sempre 
nos recreos. 
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 AULAS DE CICLOS FORMATIVOS DE INFORMÁTICA 

Nas aulas de Ciclo Básico de Informática de Oficina, Ciclo Medio de Sistema Microinformáticos e Redes, 
Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma adoptaranse as seguintes medidas: 

– É obrigatorio hixienizar as mans antes de acceder a aula. 

– A entrada y saída da aula farase de forma ordenada, de un en un e respectando a distancia de segu-
ridade. 

– Nos cambios de clase os alumnos deben de permanecer dentro da clase, sentados no seu sitio. 

– O primeiro día de clase asignarase o posto de cada alumno na aula, por orden alfabética de forma 
ascendente, o primeiro alumno no listado ocupará o posto da primeira fila xunto a xanela e o seguinte 
o da súa dereita, ao rematar unha fila saltarase a seguinte. O posto do alumno na aula será o mesmo 
en tódolos módulos. Calquera cambio de posto dun alumno se realizará de forma consensuada polos 
profesores de todos os módulos. 

– Se por causa de forza maior fose preciso cambiar un alumno de posto durante a clase, o alumno 
hixienizará o novo posto e as mans antes de comezar a usalo, supervisado polo profesor. 

– Está prohibido introducir comida na aula. 

– Non se permiten traer bebidas a clase, exceptuando unha botella de auga que se debe gardar na 
mochila ou colocar na mesa de traballo cerrada coa tapa. 

– Os postos de traballo deben quedar baleiros ao terminar a xornada para facilitar as tarefas de limpeza. 

– Non se pode empregar ningún periférico que non pertenza o centro: teclados, ratos, auriculares, etc. 

– Os alumnos non poden compartir ningún tipo de material. 

– Ventilarase a aula durante o maior tempo posíbel, dependendo das condicións climáticas e sempre 
nos recreos. 

– As ventás, portas, persianas, dispositivos de iluminación, proxectores, impresoras e restantes ferramentas pedagóxicas 
serán unicamente usadas polo profesorado. 

 TALLER DE INFORMÁTICA 

No taller de informática respectaranse as seguintes normas: 

– O traslado dos alumnos ao taller farase en compañía do profesor do módulo. O camiño polos corre-
dores e a entrada ou saída no taller, farase de un en un, ordenadamente e respectando a distancia 
de seguridade. 

– É obrigatorio hixienizar as mans ao entrar no taller. 

– Unhas marcas no chan indicarán onde colocar as cadeiras para manter a distancia de 1,5 m entre 
alumnos. 

– Evitarase que os alumnos compartan material. En caso de compartir material, o alumno coa supervi-
sión do profesor, desinfectará o material antes do seu uso. 

– Evitarase na medida do posible as actividades en grupo que non permitan garantir a distancia de 
seguridade de 1,5 metros entre alumnos. De realizalas, os alumnos deben estar provistos de pantalla 
de protección facial e máscara de protección cirúrxica. 

– Está prohibido introducir comida ou bebida no taller. 

– Non se pode empregar ningún periférico que non pertenza a aula: teclados, ratos, auriculares, etc. 

– Antes de finalizar a clase o alumno encargarase de hixienizar o seu posto de traballo (cadeira e mesa) 
e os materiais empregados. O profesor pulverizará unha solución desinfectante e o alumno empregará 
un pano desbotable para hixienizar as superficies. 

– Os compoñentes informáticos sensibles que non poden ser hixienizados mediante solución desinfec-
tante, serán depositados nun contedor ou caixa identificativa e illada como mínimo 24 horas antes de 
volver a ser usado. 

– Ventilarase a aula durante o maior tempo posíbel, dependendo das condicións climáticas. 

– As ventás, portas, persianas, dispositivos de iluminación, proxectores, impresoras e restantes ferra-
mentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado. 
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Id. 
Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

46. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as medidas concretas en 

relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE) 

O alumnado con NEE disporá dunha aula PT onde asistirá ás clases de reforzo que se realicen fóra do 
grupo ordinario e na que se aplicarán as medidas xerais de protección individual. 

Co alumnado matriculado actualmente no centro non se prevé a necesidade de adoptar medidas espe-
cíficas diferentes das adoptadas co resto do alumnado. 

Disporase de material de protección persoal (pantallas, máscaras, luvas, viseiras...) para empregar no 
caso de que sexa necesario. 

En todo caso o departamento de orientación colaborará co equipo COVID na identificación das necesi-
dades de protección e hixiene que este alumnado precise para a súa atención, así como na atención e 
apoio emocional que precise. 

 

47. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe 

de extremar en relación co alumnado, as medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada 
circunstancia) 

O persoal docente que atenda ao alumnado con NEE irá buscalo á aula de referencia e acompañarao 
ata a aula PT, e ao rematar a sesión volverá a acompañalos ata a aula de referencia. 

Vixiará que usen máscaras dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguri-
dade, que fagan a hixiene de mans correctamente e incidirá na obrigatoriedade do uso do material propio 
sen compartilo cos compañeiros/as. 

 

 

Id. 
Previsións específicas para o profesorado 

 

48. Medidas (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 máquinas de 
vending ou cafeteiras) 

 Reunións profesorado: 

– As reunións de profesorado (Claustro e CCP) realizaranse na aula de usos múltiples e sempre res-
pectando as medidas xerais de distancia e protección individual.  Cando non sexa posible deste xeito, 
as reunións realizaranse de xeito telemático. 

 Espazos comúns: 

– A sala de profesores: 

 Terá un aforo máximo de 8 persoas sentadas nas mesas de traballo, unicamente nos espazos 
indicados para iso, de dúas persoas como máximo nos ordenadores dos extremos da mesa e 
ademais disto será posible o acceso ás taquillas respectando as medidas de protección. 

 Na sala de profesores haberá dispensador de xel, panos desbotables, desinfectante de superfi-
cies e papeleira con bolsa e acción con pedal. 

 As persoas deben hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala. 
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 Ao rematar, os/as usuarios/as da sala hixienizarán os postos que teñan ocupado. 

– Os espazos dos departamentos didácticos serán usados polo profesorado do departamento corres-
pondente e sempre cun aforo que permita cumprir a distancia de seguridade de 1,5 m. 

 

49. Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos órganos 

colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de comunicación a distancia) 

Reunións dos órganos colexiados: 

 Claustro: como norma xeral, as reunións do Claustro levaranse a cabo na aula de usos múltiples e 
sempre respectando as medidas xerais de distancia e protección individual. No caso de que a situación 
epidemiolóxica o impida ou se non se puidese garantir a distancia de seguridade, realizaranse de xeito 
telemático a través da plataforma ofertada pola Consellería de Educación. 

 Consello Escolar: como norma xeral, as reunións do Consello Escolar levaranse a cabo na aula de 
usos múltiples e sempre respectando as medidas xerais de distancia e protección individual. No caso 
de que a situación epidemiolóxica o impida ou se non se puidese garantir a distancia de seguridade, 
realizaranse de xeito telemático a través da plataforma ofertada pola Consellería de Educación. 

As convocatorias de reunión destes dous órganos realizaranse por correo electrónico coa antelación 
suficiente para garantir os medios de conexión necesarios para a súa celebración. 

 

 

Id. 
Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

50. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos 

programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte a 
COVID-19, no plan existirá unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha previsión 
xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2) 

As primeiras titorías do mes de setembro tratarán sobre Educación en Saúde asegurando que a informa-
ción sobre os protocolos de actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde im-
plantadas no centro son comprendidas polos alumnos. Os materiais para o desenvolvemento das titorías 
serán facilitados polo equipo COVID do centro. 

 

51. Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da información das medidas 

de prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación, así 
mesmo, en colaboración co centro de saúde de referencia, incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a prevención 
e protección; establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro). 

As medidas de prevención e protección que estableza a Consellería de Sanidade, a Consellería de Edu-
cación, o centro de saúde de referencia e, de ser o caso, as autoridades autonómicas e locais, serán 
difundidas á comunidade educativa mediante a páxina web do centro, da plataforma Abalar móbil e, de 
ser necesario, apoiadas con circulares para lograr a máxima difusión. 

As charlas, actividades e materiais deseñados durante o curso serán publicados na páxina web do centro. 

O Plan de Adaptación ao Contexto da Covid-19 estará publicado na páxina web do centro, na que estarán 
tamén visibles toda a cartelaría  informativa sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía 
da Covid-19 e medidas de hixiene social e individual, así como a enquisa de autoavaliación clínica do 
Covid-19 e a declaración de responsabilidade das familias. 
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52. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan determinará o 

profesorado que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar a implantación das aulas 
virtuais, a comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC; o persoal docente designado colaborará cos 
compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean 
dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a—)   

O coordinador Abalar, profesor/a do departamento de Informática, será o encargado de crear os cursos 
e os usuarios para profesores e alumnos na aula virtual do centro. Estarán funcionado e operativos como 
moi tarde ao finalizar o mes de setembro. 

O equipo directivo facilitará, ao coordinador Abalar, un listado de alumnos e profesores onde figuren os 
datos necesarios para a creación dun usuario de acceso na aula virtual. 

Cada profesor será responsable de matricular os alumnos no seu curso e engadir os contidos que con-
sidere oportunos. 

O coordinador Abalar será o encargado do mantemento da aula virtual e de ofrecer soporte as posibles 
incidencias que o profesorado e os alumnos teñan ao traballar na aula virtual. 

Porase a disposición do profesorado uns videotitoriais para a realización das tarefas de primeira posta 
en funcionamento da aula virtual. 

 

53. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá conter aquelas 

previsións existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación 
coas medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da comunidade educativa) 

O comezo do curso farase de xeito gradual seguindo as instrucións recollidas na Resolución do 1 de 
setembro de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola 
que se establece a incorporación gradual do alumnado para o curso 2020-2021 nos centros docentes 
sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

As programacións didácticas que deseñarán os departamentos didácticos incluirán a metodoloxía de 
traballo que se seguirá no caso de ensino a distancia.  Tamén se incluirá o modo de prover o dereito á 
educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática e os mecanismos que o profeso-
rado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado. 

No Plan de Continxencia elaborado polo centro estableceranse as medidas que se adoptarán no caso de 
suspensión da actividade lectiva presencial, de acordo co plan de continxencia ante peches de aulas ou 
centros educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario sostidos con fondos 
públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021, aprobado pola Resolución con-
xunta do 2 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica e da Secretaria Xeral de Educación e 
Formación Profesional, que desenvolve as medidas previstas no presente protocolo relativas ao ensino 
a distancia. 

Durante este período de suspensión da actividade lectiva presencial, o profesorado determinará as tare-
fas a realizar polo alumnado, empregando preferentemente a aula virtual do centro. Os medios de comu-
nicación entre o alumnado, as familias e o equipo docente serán:  o teléfono, a videochamada, o correo 
electrónico e Abalar móbil;  para isto empregaranse, preferentemente, as ferramentas e plataformas te-
lemáticas postas a disposición da comunidade educativa por parte da Consellería de Cultura,  Educación 
e Universidade. 

 

54. Difusión do plan (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a 

disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa, 
será obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas) 

O Plan de adaptación á situación Covid-19 estará publicado na páxina web do centro. Ademais, haberá 
copias en pay6 pel a disposición de calquera membro da comunidade educativa. 

 


