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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)

886151791

Membro 1 Rosa Gómez Cerdeira Cargo Directora

Tarefas asignadas

• Nomear membros e suplentes no equipo COVID.
• Coordinación do equipo covid.
• Elaboración do Plan de Adaptación e de Continxencia do Covid 19.
• Difusión da información ao Claustro.
• Coordinación e planificación dos aspectos organizativos do Centro 

(propostas de actuación, valoración e propostas de mellora). Entradas, 
saídas, patios, espazos,...

• Coordinación dos aspectos pedagóxicos do Centro.
• Coordinación na interlocución coa Administración e co centro de saúde de 

referencia.
• Xestión de gromos entre o persoal do Centro (docente ou non docente)
• Comunicación coas familias.
• Comunicación de casos

Membro 2 Rosa López Villar Cargo Vicedirectora

Tarefas asignadas

• Elevar as propostas do equipo docente de ESO.
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado.
• Difundir a información ao alumnado e ás familias: plan de adaptación ao 

contexto covid19 e enquisa de autoavaliación clínica da covid-19 (anexo 
VIII)

• Coordinación cos titores e titoras da ESO para a recollida da información 
do alumnado e  a  declaración  responsable  da avaliación clínica  e  do 
compromiso  de  non  asistencia  do  alumnado  con  sintomatoloxía 
compatible coa Covid-19 asinada pola familia ou titor/a legal (anexo I).

• Difusión da cartelería e das pegadas Coronavirus. Para esta tarefa 
requirirá a axuda doutras compañeiras e compañeiros que ela designará.

• Xestión da atención educativa en caso de gromos.

Membro 3 Luís Garrigós Villalba Cargo Profesor Ciclo AF

Tarefas asignadas

• Elevar as propostas do equipo docente de BACH e Ciclo.
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado.
• Coordinación cos titores e titoras de Bacharelato e Ciclo Formativo para a 

recollida da información do alumnado e a documentación asinada polas 
familias (declaración de coñecer o Plan de adaptación ao contexto Covid-
19 e a declaración responsable da avaliación clínica do alumnado e do 
compromiso de non asistencia do alumnado con sintomatoloxía 
compatible coa Covid-19.

• Rexistro e inventario do material Covid.
• Xestión de material de protección.
• Adquisición de material de protección necesario.

Suplencias

Nesta orde:
• Suplente 1: Pablo Alonso Suárez
• Suplente 2: Eva Mouriño López
• Suplente 3: Francisca Barreira Díaz.



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

- Unha aula na ala norte da planta baixa, apartada das aulas de referencia. 
- Estará dotado de botiquín e de material de protección individual, como luvas e máscaras FFP2.
- Dispón tamén de panos desbotables, dispensador de xel e de xabón.
- Ao alumnado que requira illamento daráselle unha máscara cirúrxica para colocar por riba da que xa 
ten posta.
- O profesorado de garda que atenda a un alumno ou alumna illado portará máscara de protección 
FFP2. En caso de que a/o alumna/o illada/o non poida portar máscara, o profesorado acompañante 
levará, ademais, pantalla e bata protectora. 
- No momento no que o/a alumno/a illado/a abandone o espazo covid, o profesorado de garda avisará  
ás  limpadoras  para  que  procedan  á  desinfección  do  mesmo,  retirando  a  bolsa  de  lixo,  que  será  
introducida noutra bolsa pechada e desbotada.

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

1º ESO A 22

1º ESO B 21

1º ESO C 21

2º ESO A 23

2º ESO B 23

3º ESO A 20

3º ESO B 20

3º ESO C 21

4º ESO A 19

4º ESO B 20

4º ESO C 21

1º BACH A 29

1º BACH B 30

1º BACH C 30

2º BACH A 33

2º BACH B 31

2º BACH C 24

1º Ciclo TSAF 30

2º Ciclo TSAF 27

2º Ciclo TSAF (FCT) – PROMOCIÓN 2020-21 5

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

PROFESORADO ESO BACHARELATO E CICLO 43

PROFESORADO DE PEDAGOXÍA TERAPEUTA 1 

ORIENTADORA 1

PERSOAL LIMPEZA 4

PERSOAL SUBALTERNO 2

PERSOAL ADMINISTRATIVO 1



6. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo)
O centro non disporá de grupos estables por ser un centro de secundaria

NON PROCEDE

7. Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas que xa 
figuren no protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo)
O centro non disporá de grupos estables por ser un centro de secundaria

NON PROCEDE

8. 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:
- Vía telefónica (centro 886151791 ou teléfono persoal da coordinadora do equipo Covid )
- Correo electrónico: ies.miguelangel.gonzalez@edu.xunta.gal

Persoal non docente:
- Vía telefónica (centro 886151791 ou teléfono persoal da coordinadora do equipo Covid )
- Correo electrónico: ies.miguelangel.gonzalez@edu.xunta.gal

Alumnado:
- Vía telefónica chamando ao centro (886151791)
- Correo electrónico: ies.miguelangel.gonzalez@edu.xunta.gal

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

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

ALUMNADO
Ao  rexistro  no  XADE,  engadiremos  un  específico  para  aquelas  ausencias  provocadas  por 
sintomatoloxía compatible coa covid-19.

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

As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán custodiadas pola coordinadora 
do equipo Covid.

PROFESORADO
Ao rexistro habitual, no LIBRO DE GARDAS, e no XADE por parte de xefatura de estudos para o seu 
envío a inspección, engadiremos un específico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía 
compatible coa covid-19 que permitirá activar as medidas necesarias en caso de confirmación do caso.- 
As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán custodiadas pola coordinadora 
do equipo Covid.

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

As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán custodiadas pola coordinadora 
do equipo Covid.

mailto:ies.miguelangel.gonzalez@edu.xunta.gal
mailto:ies.miguelangel.gonzalez@edu.xunta.gal


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

Primeiramente  avisarase  á  coordinadora  covid-19,  que  contactará coas  autoridades sanitarias  e  a 
familia do/a afectado/a:
• Chamada telefónica á familia ou persoa de referencia do afectado/a. 
• Comunicación coas autoridades educativas e sanitarias a través de aplicación informática EDUCOVID 
coa subida de datos.
• Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique un caso positivo, a coordinadora porase en contacto co 
CSC a través do teléfono de contacto que se especifica na aplicación (atención de 9h a 22h).

Id. Medidas xerais de protección individual

11. Situación de pupitres e ventilación (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)

Os pupitres en todas as aulas están dispostos en filas en dirección ao encerado cunha distancia de  
seguridade de polo menos 1,2 metros entre centros de cadeiras aos lados e de adiante a atrás. A 
distancia entre o profesor/a o alumnado da 1º fila é de 1,5 metros como mínimo.

A cada alumna/o, na súa aula de referencia, designaráselle un pupitre que será o que utilizará durante 
todo o curso (ou todo o trimestre, se as autoridades o permitisen). O pupitre e cadeira son persoais e 
non están permitidos os intercambios. Nos desdobres haberá igualmente un sitio asignado para cada 
alumna/o.

As mesas e cadeiras non se moverán de sitio. Marcarase no chan a situación de cada mesa e haberá 
un plano.

Ventilación: 

-  As  aulas  ventilaranse  polo  menos durante  15  minutos  antes  e  despois  de  cada  xornada lectiva 
(contando o martes como un día con dobre xornada).

- As aulas de referencia ventilaranse ao final de cada sesión de clase un mínimo de 5 minutos  con 
ventilación cruzada*.

-  As aulas de desdobre ventilaranse ademais un mínimo  de 5 minutos ao inicio e 5 minutos ao 
remate de cada sesión con ventilación cruzada*.

- Durante a clase, cada 15/20 minutos faremos entre 2 e 5 minutos de ventilación cruzada*.

- Durante o recreo deixaremos completamente aberta polo menos unha xanela, de poder ser, a 
traseira ou outra que non coincida con ordenadores ou pupitres e tamén a porta da aula. En 
caso de chuvia, teremos que baixar un pouco as persianas para que non entre a auga.

Estas medidas permiten optimizar a renovación do aire durante os tempos de ventilación e poder ter as  
xanelas pechadas durante o resto do tempo para conservar a calor da aula.

*NOTA: conseguiremos ter unha ventilación cruzada plena abrindo completamente xanelas e 
portas.

Ver anexo XI (planos-tipo aulas)

12. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non permita 



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

A asignación de aulas realizouse segundo a capacidade e o número de alumnas/os de cada grupo de 
xeito que se respecte a distancia de seguridade indicada. Os departamentos de lingua castelá e lingua 
galega,  matemáticas  e  francés  utilizaranse  como  aulas  de  desdobres  para  materias  optativas  e 
reforzos.

13. 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)

Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar na aula de Pedagoxía Terapeuta 
(PT), adoptamos as seguintes medidas:

- Emprego de máscara como norma xeral.
- Como o punto anterior non sempre pode ser cumprido debido ao traballo específico que se realiza, a 
aula contará con mamparas que serán empregadas cando sexa necesario.
-  Aconséllase  ao  profesorado  de  pedagoxía  terapeuta  que  empregue  tamén  viseiras  protectoras, 
ademais da máscara FFP2, que será subministrada polo centro.
- En canto á ventilación, seguirase o mesmo protocolo empregado para referirnos ás aulas de desdobre 
e farase unha limpeza/desinfección dos elementos empregados entre unha sesión e outra. 
As medidas a tomar no departamento de orientación, serán as habituais (xel, desinfectante e panos 
desbotables) e a disposición dunha mampara.

Como  modelo  de  cuestionario  empregaremos o  ANEXO  VIII,  que  figura  no  protocolo  co  nome 
“Cuestionario de prevención no centro”.

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

 As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades:

- Virtual (opción preferente) a través da plataforma que oferte a consellería no curso 21/22 (AbalarMóbil, 
Webex,...) ou ben telefonicamente. A aula de titoría, con rexistro-reserva de citas, disporá de teléfono 
con posibilidade de mans libres e ordenador para videoconferencia.

-  Presencial:  para  aqueles  casos  moi  escepcionais  que  imposibiliten  a  videoconferencia  ou  a 
comunicación telefónica. Nesta modalidade, a reunión levarase a cabo entre un membro da familia do 
alumnado e o/a titor/a ou profesor/a pertinente, na aula de titoría, previa cita e garantindo a distancia 
social. Este espazo contará con mampara protectora. Farase un rexistro-reserva.

Todos  os  asistentes  á  titoría  levarán  máscara  e  farán  a  pertinente  desinfección  de  mans.  Cando 
nalgunha destas reunións sexa necesario o visionado dalgún documento, avisarase con anterioridade 
para poder facer copias do mesmo e evitar a manipulación conxunta.

En ambos casos, será obrigatoria a cita previa, empregando a aplicación AbalarMóbil. En caso de que  
non dispoñer dos medios para ter a aplicación, a cita solicitaríase por teléfono ou a través do alumnado.

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

As  canles  de  comunicación  e  información  xa  establecidos  no  centro  serán  os  que  seguiremos  a 
empregar, asi:
- INFORMACIÓN XERAL: a vía para toda a comunidade educativa e para quen precise de información 
seguirá a ser a páxina do centro.
-  INFORMACIÓN E/OU COMUNICACIÓN INDIVIDUAL OU DE GRUPO: o  sistema de  mensaxería 
empregado é o da da aplicación ABALARMÓBIL. É moi importante que todas as familias descarguen a 



aplicación para reducir as comunicacións 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.
-  COMUNICACIÓN  COS  VISITANTES/PROVEDORES/PERSOAL  CONCELLO...:  seguiremos  a 
empregar as vías que vimos utilizando: correo electrónico ou teléfono.

16. Uso da máscara no centro

O uso da máscara será obrigatorio para toda a comunidade educativa no recinto escolar, agás nos 
casos previstos para algunhas materias e que serán recollidos nos protocolos específicos de cada 
departamento. 

Neste senso, entendemos que debemos promulgar hábitos que contribúan á concienciación sobre os 
beneficios do emprego da máscara. Considerarase conduta leve contraria ás normas de convivencia 
non levar a máscara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento das instrucións do 
profesorado en aplicación do protocolo.

O profesorado empregará en todo momento a máscara, agás naqueles momentos nos que impida o 
normal desenvolvemento do seu traballo (por exemplo nos apoios das PT). Cando isto se produza, será 
obrigatorio manter  a distancia de seguridade e aconséllase o emprego de pantallas protectoras ou 
mamparas de separación.

17. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

O plan difundirase a través da páxina do centro, e pasará a formar parte da documentación existente.

Para dar a coñecelo, enviarase ás familias a ligazón mediante o sistema habitual de mensaxería do
centro: Abalarmóbil.

Ademais, trasladarase á ANPA para que o difunda a través das súas canles habituais.

O plan estará aberto e irá modificándose en función das necesidades que se detecten ao longo do 
curso.

Id. Medidas de limpeza

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

Subalterno/a:
•Ventilación e apertura de persianas das aulas antes da chegada do alumnado.

Limpadoras:
• Limpeza e desinfección do espazo covid sempre que sexa necesario.
• Limpeza/desinfección dos baños polo menos tres veces ao longo da xornada lectiva: antes e despois 
do recreo das 11:30h-12:05h e ao final da xornada. Os martes limparanse tamén ao final da tarde. 
· Limpeza de vestiarios do pavillón pequeno despois das clases prácticas (horario pendente de 
confirmar co profesorado do ciclo).
• Limpeza e desinfección de zonas sensibles de uso frecuente: pasamáns, pomos das portas, pestillos, 
dispositivos de apertura de xanelas, ...
• Se chove: limpeza e desinfección do pavillón grande despois do recreo (baños incluídos)
• Revisión e baleirado, se procede, de papeleiras covid durante o recreo.
• Limpeza e desinfección de aulas específicas e desdobres, segundo disponibilidade do persoal.



•Limpeza e desinfección de todas as aulas, corredores, pavillóns e zonas de uso común.
•Limpeza e desinfección dos despachos.
•Limpeza e desinfección da sala do profesorado.
• Limpeza e desinfección de aseos.

NOTA: O reparto de tarefas ao longo da xornada está pendente de confirmar co persoal de limpeza. 

19. Distribución horaria do persoal de limpeza  (distribución horaria do persoal de limpeza e da 
alternancia semanal ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de 
limpeza polo menos unha delas realizara o seu traballo en horario de mañá—) (non incluír datos 
de carácter persoal)

- 1 Limpadora de mañá: de 7:45h a 15:15h
- 3 Limpadoras de tarde: de 14h a 21:30h.

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

Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo este 
labor, como son as luvas e a máscara. Aconséllase o emprego de elementos de protección ocular, ben  
sexan lentes ou pantalla.
Cada unha terá o seu propio carro cos utensilios básicos.
Empregaranse distintivos móbiles para indicar a presenza de persoal de limpeza na dependencia que 
estea a ser desinfectada, debendo esperar a que estea o labor feito antes de ser posible o seu novo 
uso.

21. Cadro de control de limpeza dos aseos

En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás horas ás que 
se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo.
A limpeza e desinfección de aseos da mañá farase antes e despois do recreo das 11:30h-12:05h, ao 
final da xornada de mañá. Na tarde do martes a limpeza e desinfección realizarase tamén ao rematar a 
xornada.

Ver “Rexistro limpeza aseos” (Anexo IX)

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

Dado que se establece que as xanelas e as portas estean abertas sempre que sexa posible e que se 
realice unha ventilación cruzada, cando menos, de tres veces por sesión (cada 15/20 minutos), non 
procede facer o control co checklist.

23. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

En todos os espazos comúns do centro e aulas haberá unha  papeleira preferentemente con tapa 
específica  e  diferenciada,  para  desbotar  todos  aqueles  elementos  de  hixiene  persoal  (panos 
desbotables, luvas, máscaras) e outros refugallos non reciclables.

Haberá contedores para separar lixo (papel, envases de plástico) en todos os espazos comúns.

A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, empregando unha 
bolsa de diferente cor, evitando a súa mestura co lixo reciclable, para non poñer en risco ao persoal de  
limpeza.



Id. Material de protección

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

A secretaria do centro, xunto co equipo COVID, será a responsable de inventariar todo o material de 
protección do que dispón o centro. Para iso, crearase un apartado específico dentro do cadro xeral do 
centro denominado “material covid-19” .

25. Determinación do sistema de compras do material de protección

Unha  vez  recibida  a  dotación  inicial  por  parte  da  consellería,  o  centro  garantirá  a  existencia  de 
máscaras suficientes para as posibles continxencias que poidan xurdir. Haberá unha dotación delas no 
botiquín da conserxería e tamén na aula de illamento,  onde tamén haberá máscaras FFP2,  batas 
desbotables e pantallas protectoras para o profesorado que coide de alguén illado.

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

Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal  do centro do 
material enviado pola consellería. Este material será entregado pola dirección e os receptores deberán 
asinar nunha folla de rexistro a recepción do mesmo.

Ademais  entregaráselle  ao  profesorado  o  paquete  de  desinfección  composto  por  xel,  panos 
desbotables e desinfectante para utilizar no recinto escolar nos aparellos e mobles que utilice.

En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans, un difusor 
de solución desinfectante e panos desbotables para a desinfección de mesas, cadeiras e outro material  
que se vaia empregar.

O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e de comunicar á secretaria a 
necesidade da adquisición do mesmo.

Id. Xestión dos gromos

27. 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)

Nas entradas ao centro o profesorado de garda fará controis aleatorios de temperatura ao alumnado, 
profesorado e persoal non docente. En caso de detectarse unha temperatura superior a 37,5º a persoa  
non accederá ao centro. En caso de tratarse dun menor, será illado e procederase segundo o protocolo 
establecido.

As/os subalternas/os deberán vixiar que as persoas externas ao centro hixienizan as mans, levan a 
máscara correctamente colocada e farán un control da temperatura á entrada do centro.

Non asistirán ao centro aquelas/es estudantes, docentes e outras/os profesionais que teñan síntomas 
compatibles con COVID-19, así como aquelas persoas que se atopen en illamento por diagnóstico de 
COVID-19,  ou  en  período  de  corentena  domiciliaria  por  ter  contacto  estreito  con  algunha  persoa 
diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centro as persoas en espera de resultado de PCR 
por sospeita clínica.

Diante  dun  suposto  de  sospeita  de  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,
• Á persoa afectada colocaráselle unha máscara cirúrxica por riba da súa e a persoa que queda 

ao seu coidado empregará unha máscara FFP2 (xunto cunha bata e unha pantalla protectoras, 
en caso de que a/o alumno/a non poida portar máscara).

• Contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado.
• A persoa ou a súa titora ou titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria 

para  solicitar  consulta,  ou  ao  teléfono  de  referencia  do  SERGAS  e  seguiranse  as  súas 
instrucións.

• En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.
• O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o centro protexido por máscara cirúrxica 

e seguirá 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 CSC.
• No  suposto  da  aparición  dun  caso  de  coronavirus  nun  centro  educativo  tanto  sexa  do 

alumnado, profesorado ou persoal do centro,  a persoa coordinadora do equipo formado na 
COVID-19 incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual afectado/a; 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 educativo. 

• A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio deberá solicitar unha consulta telefónica 
co  servizo  de  pediatría  para  que  este  avalíe  a  necesidade  de  solicitude  dunha  proba 
diagnóstica.

• Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguiranse as instrucións da Autoridade 
Sanitaria.

Escenarios no suposto dos gromos

No contexto deste protocolo, defínese gromo como a aparición súbita dunha enfermidade epidémica 
entre a poboación nun determinado lugar, sendo sinónimo de abrocho ou brote.

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 diagnosticada de 
Covid-19. Tampouco acudirán aos centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita 
clínica.
Diante  dun suposto no que unha persoa 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”, e das Instrucións publicadas o día 10 de setembro polo Ministerio de Sanidade. En virtude 
das mesmas: 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 de acordo coas pautas 
establecidas),  e contactarase coa familia,  no caso de afectar a alumnado. A persoa ou o seu titor  
deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de 
referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade 
ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a abandonará o seu centro de traballo 
protexido por unha máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co  seu MAP. De confirmarse o caso, o 
equipo Covid do centro educativo incluirá á rede de contactos a través da aplicación “EduCovid” para a 
identificación por parte da Autoridade Sanitaria.

Escenarios no suposto dos gromos

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 o “Protocolo de vixilancia e control 
epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 no ámbito educativo de Galicia”, cos seguintes supostos:

- Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a calquera persoa 
do centro que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia de menos de 2 metros (<2m) 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 diagnóstico confirmado terán obriga de illamento durante 10 días. As persoas 
que  teñan  a  consideración  de  contactos  estreitos  da  persoa  cun  diagnóstico  confirmado  deberán 
permanecer en corentena ata que obteñan o resultado negativo da PCR que se solicitará transcorridos 
10 días do último contacto co caso confirmado. Se, polo motivo que fose, pasan 14 días do último 
contacto co caso confirmado e non se realiza a PCR, a corentena finalizará igualmente. 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 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 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 10 días a todas as persoas que teñan a 
consideración de contacto estreito de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias.

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de Continxencia ante peches 
aprobado pola resolución que dite para a regulación do 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 2021-2022, que desenvolverá as 
medidas previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Os centros deberán incorporar  
a sistemática prevista no plan de continxencia, naquelas cuestións que son da súa responsabilidade, ao 
seu propio Plan de Continxencia.

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.

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

- O responsable de realizar as comunicacións será un membro do equipo Covid dispoñible nese 
momento, sendo inicialmente a directora do centro a 1ª responsable. Na súa ausencia será o membro 
2, e no caso tamén, de ausencia será o membro 3 o responsable  da comunicación.



Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

29. 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 as/os traballadoras/es 
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 o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de 
prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2.

- Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino  
non Universitario de Galicia para o curso 2021-2022 a persoa interesada na declaración de persoal 
sensible por causas de saúde, deberá dirixir a súa solicitude á dirección do centro na que exprese que 
concorren as causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e susceptible de ser 
considerado persoal sensible (anexo VI) que entregar debidamente cuberta xunto coa documentación 
que deba achegar. Esta documentación poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao correo 
do centro : i  es.miguelangel.gonzalez@  edu.xunta.gal
- Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á inspección médica da 
xefatura territorial da consellería de Cultura, Educación e Universidade, xunto co informe emitido pola 
directora  no  que  se  indiquen  as  tarefas  e  condicionantes  específicos  do  posto  de  traballo,  e 
determinación das medidas de protección existentes. (anexo VII).
- Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros reflectindo no 
apartado observacións a casuística.

Id. Medidas de carácter organizativo

30. 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—)

O obxectivo principal da proposta que facemos a continuación é evitar as aglomeracións e os tempos 
de espera nas entradas e saídas.
O éxito desde plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios e rutas establecidas tanto polo  
alumnado como por parte do profesorado.
Agás  para o ciclo formativo, que comeza ás 8h, as portas do centro abriranse ao alumnado ás 8:25h (e 
ás 16:10h o martes pola tarde), momento no que haberá xa un/ha profesor/a de garda que pedirá ao  
alumnado que se dirixa á súa aula de referencia.
A entrada ao recinto será a entrada principal e diferenciamos catro portas de acceso ao edificio, que 
detallaremos no seguinte punto.

mailto:ies.miguelangel.gonzalez@edu.xunta.gal
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31. 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—)

PORTA PRINCIPAL PORTA SECUNDARIA

Esquerda
O alumnado sube polo carril 

esquerdo da escaleira

Dereita
O alumnado sube polo carril 

dereito da escaleira, pegado ao 
pasamáns

Esquerda
O alumnado sube polo carril 

esquerdo da escaleira

Dereita
O alumnado sube polo carril 

dereito da escaleira, pegado ao 
pasamáns

1º ESO A-B-C 2º ESO A 4º ESO C 3º ESO B

Desdobre 2 2º ESO B 1º BACH C  3º ESO C

Informática 2 3º ESO A 2º BACH B 4º ESO B

Biblioteca 4º ESO A 2º TSAF 1º BACH B

Debuxo artístico 1º BACH A Desdobre 1

Aula P.T. Desdobre 3 Tecnoloxía

Matemáticas Desdobre 4 Música

Lingua Galega/Castelá Laboratorio CCNN Volume

2º BACH C Dep. de Idiomas Informática

2º BACH A Laboratorio Química

O alumnado de 1º TSAF accederá á súa aula no pavillón pequeno dende a entrada do mesmo.

Organización das entradas :

Haberá  1 membro do equipo directivo de garda (8:25h-9h) que controlará a entrada, o porche e o 
acceso ao edificio. Evitarase en todo momento que o alumnado se concentre na entrada indicándolle 
que debe dirixirse directamente á súa aula.
1  profesor/a  na  primeira  planta  (8:40h-9h)  para  asegurar  que  o  alumnado  mantén  a  distancia  no 
corredor e dentro das aulas.
1  profesor/a  na  segunda planta  (8:40h-9h)  para  asegurar  que  o alumnado mantén  a distancia  no 
corredor e dentro das aulas.

Ao acceder ao recinto do centro, todo o alumnado deberá manter a distancia de seguridade mentres se 
despraza e mentres espera na fila da entrada que lle corresponda.

De maneira excepcional, habilitaranse dous carrís de sentido único tanto para as entradas como para 
as saídas.

A primeira hora, o alumnado dirixirase á súa aula, entrando no edificio pola porta que lle corresponda.  
No caso dos desdobres o alumnado irá directamente á aula específica entrando no edificio pola porta 
de entrada que corresponda.

O  alumnado que  precise  desprazarse  para  ir  a  outra  aula,  farao  de  xeito  ordenado,  seguindo  as 
indicacións e gardando a distancia de seguridade. Cando chegue a aula esperará en fila na porta, se é 
o caso, até que saia o alumnado da sesión anterior. 

Organización das saídas:



O alumnado sairá en fila e coa distancia de seguridade, en sentido inverso á entrada, volvendo a facer 
dous carrís de sentido único, polas mesmas escaleiras  e a mesma porta. No caso de que a última hora 
estean en aula distinta á súa aula de referencia o alumnado sairá pola porta que lle corresponda a esa  
aula. 

Serán os profesores de garda os que coordinarán a saída e irán dando paso aos grupos, comprobando 
que todas as aulas e corredores quedan baleiros. O profesorado de cada grupo deixará xanelas e porta 
aberta e acompañará ao seu alumnado, comprobando que se manteñen as medidas de seguridade até 
a saída do recinto.

No exterior, marcaranse tres carrís de saída e entrada ao centro.

O alumnado de 1º e 2º de bacharelato sairá 5 minutos antes.

Circulación no centro

Os desprazamentos ao longo da mañá realizaranse sempre pola dereita dos corredores segundo as 
indicacións do chan.
Os  últimos  cinco  minutos  do  recreo  serán  empregados  para  os  desprazamentos  ás  aulas.  O 
profesorado deberá estar na aula cinco minutos antes do remate do recreo para recibir ao alumnado e 
así evitar as aglomeracións nos corredores. Igualmente, o profesorado de garda, deberá estar no seu 
posto nese momento.

Ver anexo X: Planos 2021-2022

32. 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)

-  Será  preceptivo  colocar  cartelería  informativa  nos  accesos ao  centro,  nas  aulas  e  nos  espazos 
comúns.
- Reservaranse os espazos máis visibles para que primen sobre calquera outra cartelería.
- A información será a xeral relacionada coa covid e coas medidas de seguridade básicas.
- 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,  agás nas entradas e saídas.
- Nos aseos colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera. Tamén haberá un cartel 
recordando o aforo máximo do espazo, que deberá ser respectado en todo momento. Dentro dos aseos 
haberá cartelería recordando o lavado de mans e a técnica correcta do procedemento.

33. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

Para o alumnado transportado as pautas son as mesmas que para o resto do alumnado. Deberá entrar 
no centro pola entrada que lle corresponda e ao baixar do autobús deixará sempre a distancia de 
seguridade co resto do alumnado transportado. Se o autobús chega antes ou despois da hora sinalada,  
o alumnado dirixirase directamente á súa entrada para acceder ao centro e ir para a súa aula.

Na saída o  alumnado sairá  do recinto  e esperará ao autobús na parada gardando a distancia  de 
seguridade.

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

Na realización dos horarios a dirección determinará, previa consulta de preferencia ao profesorado, a 
asignación  das  gardas  correspondentes.  En  caso  de  non  ser  suficientes  as  preferencias,  será  a 
dirección quen, para un bo desenvolvemento dos movementos do alumnado do centro, dictamine o 
profesorado de garda.

Tendo en conta as necesidades para este curso, establécese o seguinte:
• Número de profesorado de garda durante as sesións lectivas: 2-3
• Número de profesorado de garda nas entradas do alumnado: 3 (1 de 8.25h a 9:00h e 2 de 



8:40h a 9:00h) e martes á tarde 3 de 16:10h a 16:30h.
• Número de profesorado de garda nos recreos: 4
• Número de profesorado de garda nas saídas: 2 (profesorado de garda de última hora, que 

coordinará  as  saídas,  controladas  polo  profesorado  de  cada  grupo  que comproba que se 
manteñen a distancia de seguridade até a saída do recinto).

Para realizar  as gardas durante as sesións lectivas asignarase un profesor/a  por  cada andar que 
permanecerá no corredor comprobando que todo o alumnado estea na aula.

O profesorado de garda deberá iniciar o turno no momento en que soe o timbre. Será a dirección quen  
lle mande o aviso a través do/a conserxe das ausencias previstas nesa hora.

En caso de ausencia do/a profesor/a dunha aula, comprobará que o alumnado permanece sentado no 
seu sitio e traballando, e se é necesario, permanecerá na aula para mellor control. O profesorado de 
garda comprobará, tamén, que nos  aseos non se supera o aforo en ningún momento e que nas aulas 
se leva a cabo a ventilación de xeito adecuado.

Para realizar as gardas nos recreos, haberá profesorado asignado para cada espazo.

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA

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

Non hai.

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

Non  se  prevén  de  momento,  mais,  en  calquera  caso,  rexeríanse  polo  protocolo  específico  de 
actividades extraescolares e complementarias que figura no ANEXO III.

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

-  As reunións do  Consello Escolar  celebraranse preferentemente de xeito telemático,  a través da 
plataforma oficial que oferte a consellería. En caso de ter que celebrarse de xeito presencial, levaríanse 
a cabo nun espazo que garanta a distancia de seguridade e con ventilación suficiente. 

- 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 pavillón, garantindo a distancia e limitando 
o aforo a 100 persoas, que son as que collen sentadas coa distancia de seguridade axeitada.

38. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

As titorías  de  atención  ás  familias  levaranse  a  cabo  nas  sesións  fixadas  para  isto  no  horario  do 
profesor/a correspondente e con cita previa, empregando as canles habituais: a aplicación Abalarmóbil 



preferentemente, a través do alumnado ou por chamada telefónica.

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

• O profesorado fará unha desinfección de mesa e cadeiras antes do inicio da reunión.
• Emprego de máscara.
• Hixiene de mans ao acceder á aula.
• Colocación de mesas ou mampara como separación para garantir a distancia.
• No caso de ser preciso a revisión dalgún documento, solicitarase previamente para ter unha 

copia e evitar a manipulación conxunta.
• O profesorado procurará manter a xanela aberta durante o tempo de permanencia na sala e 

asegurará un tempo de ventilación mínimo de 5 minutos ao rematar a reunión.
• Levarase a cabo un rexistro de utilización da aula de titoría.

-  As reunións de inicio de curso coas familias do alumnado de 1º ESO irán detalladas no plan de 
acollida limitando a presenza a unha persoa por familia para poder garantir a  distancia interpersonal. 
Será obrigatorio portar a máscara en todo momento.

39. Normas para a realización de eventos

Neste curso non se realizarán actividades e celebracións de centro habituais que xuntaban a unha gran 
cantidade de xente. 

Estas  celebracións  poden  ter  lugar  dun  xeito  diferente,  atendendo  ás  propostas  do  claustro  e 
coordinadas coa vicedirección baixo 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.
• Facer os labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e despois da celebración do evento.

En canto a actuacións/actividades no propio centro, poderán levarse a cabo sempre que as quendas 
respecten o aforo e se respecten as normas de hixiene e ventilación entre actos.

As saídas didácticas, que serán consensuadas entre o profesorado coordinador, a Vicedirección e o 
equipo Covid,  poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no momento de realizalas, 
sobre todo en canto ao aforo de museos e salas e á de transporte. Aconséllase que se realicen ao aire  
libre.

Calquera evento celebrado no centro rexerase polo protocolo específico de actividades extraescolares 
e complementarias que figura no ANEXO III.

Id. Medidas para o alumnado transportado

40. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, 
establecemento dun espazo de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de 
priorización para o uso do transporte)

O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano autonómico 
ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do emprego de 
máscara. No caso do uso de taxis ou VTC poderanse ocupar todas as prazas, ocupando en último 
lugar a que está a carón do condutor.

Os/as acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do alumnado, 
cando resulte  obrigatorio,  velarán por  que todos os ocupantes do vehículo  leven posta  a máscara 
durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en todo momento. 



Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar  para unha realizar  unha mellor 
trazabilidade dos contactos., salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades sanitarias 
determinen un uso máis restritivo do mesmo.

Con carácter xeral cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos quedan suspendidas 
as autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar a todo o alumnado con 
dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 km).

No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo o alumnado 
o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao centro educativo, tendo en conta que a 
administración adoptará as medidas para que o transporte se realice en condicións de seguridade.

O alumnado transportado entrará no centro en fila  e gardando a distancia de seguridade desde o 
momento que baixan do autobús. Deberá estar na fila correspondente para a entrada no edificio a 
través da porta que lle fose asignada segundo o curso e grupo. No caso de que o autobús chegase  
antes ou despois da hora establecida para cada curso ou grupo, o alumnado entrará en fila, gardando a  
distancia de seguridade, pola porta asignada e dirixirase á súa aula.

Ao remate da xornada, o alumnado transportado, sairá e dirixirase en fila cara a parada mantendo a 
distancia de seguridade.

Id. Medidas de uso da cafetería

(O centro non dispón de comedor)

41. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento 
de  quendas para  o  uso  de  comedor,  determinación  dos  lugares  ocupados  polos  comensais, 
priorización do alumnado sobre o resto do persoal do centro)

O alumnado fará unha única fila de entrada polo corredor de acceso habitual (biblioteca) que rematará 
en 2 puntos de atención na barra. A barra contará con mampara protectora.

O alumnado sairá pola porta que dá ao patio, que permanecerá aberta durante o tempo de recreo.

Disporanse tres mesas para consumo de bebidas quentes cun máximo de catro postos por mesa.

Manteranse as xanelas abertas durante todo o tempo de recreo.

O sentido de circulación e os puntos de espera estarán marcados no chan.

42. Persoal colaborador  (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe 
ser o mesmo durante as diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal)

O persoal da cafetería será o establecido pola licitación.

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

O persoal da cafetería será o establecido pola licitación.



Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos

44. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas...  (realizaranse as previsións que sexan precisas 
noutros  espazos  do  centro  tales  como aulas  especiais  —tecnoloxía,  música,  debuxo,  inglés, 
laboratorios...— ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As 
previsións incluirán normas de uso e limpeza)

-  As  aulas  específicas  (aula  de  PT,  música,  tecnoloxía,  informática,  plástica,  laboratorios, 
departamentos/aulas e os pavillóns) deben ofrecer as mesmas garantías de seguridade que as aulas 
convencionais. Deste xeito, terán a mesma dotación que esas aulas (dispensadores de xel, papeleiras 
con  tapa,   panos  desbotables  e  desinfectante)  que  permita  realizar  as  rutinas  de  limpeza  antes, 
durante e ao finalizar a sesión.

- Nos espazos de uso compartido por varios grupos (aulas específicas, pavillóns e aulas de desdobre), 
entre sesións, será preciso que o profesorado entrante realice unha ventilación de 5/10 minutos.

- No caso dos pavillóns, e, ao ter que desprazarse o alumnado polo exterior do centro, o tempo de 
ventilación transcorre mentres o alumnado se cambia nos vestiarios e se desprazan á aula, polo que  
non é preciso levar  a  cabo  o punto  anterior.  No  desprazamento deberase  cumprir  a  distancia  de 
seguridade. Os vestiarios empregaranse unicamente ao finalizar a sesión, organizando quendas en 
caso de ser necesario.

O profesor/a e o alumnado deberá hixienizar as mans co xel hidroalcólico ao entrar na aula ou pavillón,  
despois desinfectar a mesa, a cadeira e o material que vaia a utilizar e ao saír deberá hixienizar as 
mans co xel.

Sala do profesorado

Aínda que non é un espazo de uso educativo como tal por parte do alumnado, xa que é empregado  
polo profesorado é convinte establecer pautas, dado que son moitas as persoas que pasan por alí ao 
longo do día.
Será responsabilidade do usuario seguir as seguintes normas:
 • Desinfectar as mans antes de usar as fotocopiadoras, ordenadores.
 • Pasar un pano con desinfectante polas superficies a manipular antes de facelo.
 • Respectar o aforo estipulado: máximo 25 persoas.
 • Uso obrigatorio da máscara.
 • Seguir as mesmas normas de hixiene e desinfección ao usar o material e mobiliario.

En ningún caso o alumnado accederá á sala do profesorado.

Conserxería

Será de uso exclusivo do persoal subalterno, que deberá:
 • Desinfectar as mans antes de usar as fotocopiadoras, ordenadores, teléfonos.
 • Pasar un pano con desinfectante polas superficies manipuladas antes do seu uso.
 • Usar máscara en todo momento.
·Seguir as mesmas normas de hixiene e desinfección ao usar o material e mobiliario.
·Se é preciso dar algún material a calquera persoa, deberá estar desinfectado previamente. (bolígrafos,  
ordenadores, ...)

Evitarase enviar ao alumnado a recoller material á conserxería.

Laboratorio de Ciencias Naturais

O Departamento de Ciencias Naturais  ache recreo ga este  protocolo específico  para o uso deste 



espazo:

Dotación hixiénica mínima :

 Xabón de mans.

 Dispensador de xel hidroalcóholico.

 Dispensador de papel. 

 Caixa de luvas desbotables. 

 Papeleiras con bolsa protexidas con tapa e accionadas por pedal. 

Medidas organizativas

 Distribución de espazos no laboratorio:

 Como norma xeral a distribución do alumnado nas mesas de laboratorio debe 
respectar a distancia de seguridade decretada pola Administración Educativa .

  Á hora de asignar mesa de traballo establecerase de tal forma que o alumnado 
situado en cada posto teña sempre a mesma disposición, estando prohibido que 
o alumnado poda cambiarse de sitio baixo ningún concepto . 

. 

 O laboratorio debe estar correctamente ventilado durante todo o tempo que esté sendo 
utilizado. As ventás deben abrirse antes de finalizar e ao comezo de sesión lectiva (10 
minutos) para provocar a máxima ventilación natural  pero sen provocar correntes de 
aire. 

 É importante establecer unha zona limpa de traballo para o profesorado no laboratorio. 
Dita zona pode ser a propia mesa de traballo. A intención es que dito espazo quede libre 
de posibles infeccións indirectas.

 En relación coa actividade diaria: 

 Deben evitarse as aglomeracións do alumnado nas portas esperando entrar ou 
saír , debendo manter a distancia de seguridade en todo momento.  
Recoméndase que o profesorado recolla ao grupo de alumnos/ alumnas na 
clase e os acompañe ao laboratorio. Ao finalizar a hora, o profesorado tamén 
acompañará ao alumnado á sua aula polos mesmos motivos.

 O alumnado só levará ao laboratorio o estrictamente necesario, debendo deixar 
a mochila, libros e o resto de material na clase. Unha vez no laboratorio, no se 
poderá volver á clase a recoller material olvidado.

 A  hixienización de mans do alumnado realizaráse á entrada e a saída do 
laboratorio.

 Cando o alumnado entre no laboratorio sendo xa  utilizado previamente por outro 
grupo (sistema de tarxetas limpo/sucio), procederase a limpar co limpiador 
desinfectante a parte do mobiliario que se vaia a utilizar. Sempre será á entrada 
na clase cando se realice dita operación co obxectivo de garantir que o 
mobiliario que se vai a utilizar está desinfectado. Tras a limpeza, os materiais 
empregados  desbotaránse de forma segura, procedéndose posteriormente á 



desinfección das mans.

 Priorizarase a realización de tarefas individuais fronte ás colectivas que supoñan 
diminuir a distancia de seguridade e non se compartirá material. 

 Priorizarase a entrega de actividades de maneira telemática.

 Si o profesorado recolle ou entrega alguna tarefa en formato papel deberá 
deixalo en corentena (24h) o tempo pertinente antes da súa corrección ou 
entrega ao alumnado. ( Dependendo do tipo de práctica  o  alumno poderá 
necesitar dun guión coa descrición da actividade a realizar donde aparecerá o 
obxectivo da práctica, material, procedemento e recollida de información, se é o 
caso)

 No se permitirá intercambiar material entre o alumnado (bolígrafo, lapis, goma, 
regla, calculadora...).

 O grifo do laboratorio utilizarase de maneira exclusiva para a actividade práctica 
a realizar e para la hixiene de mans durante dito proceso, quedando 
terminantemente prohibido utilizalos para beber auga, nin para encher botellas.

 Ó final de cada sesión lectiva , as mesas utilizadas polo alumnado deben quedar 
totalmente libres para proceder a unha correcta desinfección posterior por parte 
da outra clase (ó final do día polo persoal de limpeza).

 Ó final da xornada escolar, extremarase a limpeza desta dependencia, 
especialmente  naquellas zonas que estiveran en maior contacto coas persoas. 

 A profesora será a encargada de poñer en cada sitio o material preciso para a 
práctica, e ao finalizar esta, tamén será a encargada da súa limpeza e 
organización básica (pois a limpeza máis profunda xa a fai o equipo de limpeza 
do centro). O proceso de desinfección vai depender do tipo de obxecto a 
desinfectar, o tipo de material do que está feito.... podendo realizarse mediante 
varios procedementos: limpeza directa con auga e xabón, limpeza cunha 
solución hixienizante de auga e lixivia ou uso de spray de alcol de 70º. Tras a 
limpeza, os materiais empregados refugaranse de forma segura, procedéndose 
posteriormente á desinfección de mans.

Laboratorio de Física  e Química:

Dotación hixiénica mínima : 

• Xabón de mans.

• Dispensador de xel hidroalcóholico. Dispensador de papel.

• Caixa de luvas desbotables.

• Papeleiras con bolsa protexidas con tapa e accionadas por pedal. Medidas organizativas

Distribución de espazos no laboratorio:

•  Como norma xeral a distribución do alumnado nas mesas de laboratorio debe respectar a 
distancia de seguridade decretada pola Administración Educativa .

• Á hora de asignar mesa de traballo establecerase de tal forma que o alumnado situado en 
cada posto teña sempre a mesma disposición, estando prohibido que o alumnado poida 
cambiarse de sitio.

O laboratorio debe estar correctamente ventilado durante todo o tempo que esté sendo utilizado. As 
ventás deben abrirse antes de finalizar e ao comezo de sesión lectiva durante 10 minutos.



Establecerase unha zona de traballo para o profesorado no laboratorio.

En relación coa actividade diaria:

• Deben evitarse as aglomeracións do alumnado nas portas esperando entrar ou saír , debendo 
manter a distancia de seguridade en todo momento. Recoméndase que o profesorado recolla 
ao grupo de alumnos/ alumnas na clase e os acompañe ao laboratorio.

• O alumnado só levará ao laboratorio o estrictamente necesario.

• A hixienización de mans do alumnado realizaráse á entrada e a saída do laboratorio.

• Non se permite intercambiar material entre o alumnado (bolígrafo, lapis, goma, regla, 
calculadora...).

• As billas do laboratorio utilizaranse de maneira exclusiva para a actividade práctica a realizar e 
para a hixiene de mans durante dito proceso, quedando terminantemente prohibido utilizalos 
para beber auga, nin para encher botellas.

• Ó final de cada sesión lectiva as mesas utilizadas polo alumnado deben quedar totalmente 
libres.

• O alumnado debe permanecer sin desprazarse no posto asignado durante o tempo que dure a 
sesión. No caso de que precise algo comunicarallo ó profesorado que esté con eles e éste 
indicaralle como proceder.

Aula de Tecnoloxía:

Na aula de Tecnoloxía hai que extremar os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso 
máis compartido.

Medidas específicas:

· Deberá realizarse, como en calquera aula ordinaria, a hixiene de mans nas entradas e saídas 
das  mesmas.  Haberá  dispensadores  de  xel  hidroalcohólico  nas  entradas.
· O alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co resto dos 
compañeiros.
·  A roupa só se poderá colgar  de xeito  individual,  polo  que se recomenda facelo  na propia 
cadeira.
· Na medida da posible, os alumnos sempre estarán no mesmo posto nestas aulas específicas 
co  obxectivo  de  ter  controlados  os  contactos  máis  próximos  no  caso  de  gromo.
·  O material  que sexa compartido debe ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez 
terminada a clase por cada alumno.
· Onde a materia o permita, substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con 
medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material.
· En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos 
e minimizando o contacto con materiais.

45. Educación física, música e danza (existirán determinacións específicas para as materias de 
educación física, música e danza)

Educación Física e módulos prácticos de Acondicionamento Físico

No caso da clase de educación física 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/as alumnos/as e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a 



realización  de  hixiene  de  mans.  Coidarase  especialmente  do  uso  da  máscara  nos  ximnasios  ou 
polideportivos pechados con ventilación reducida.

Tomando como referencia os protocolos FISICOVID das federacións galegas de fútbol e baloncesto, 
que  elaboraron  conxuntamente  coa  Secretaría  Xeral  para  o  Deporte,  e  xunto  coas  normas xerais 
reflectidas  nesta  adaptación,  propoñemos  as  seguintes  normas  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 e 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 polo menos unha 
vez ao día.

Medidas para os axentes que participen na práctica deportiva
recreo
 - Sempre que sexa posible, o alumnado, durante a práctica deportiva, deberá manter a distancia de 
seguridade interpersonal.
 - 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 espirrar. Neste caso, desbotar de inmediato o pano  
usado e lavar as mans.
 - Lavar con frecuencia as mans con agua e xabón ou con xel hidroalcoólico.
 - 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.
 - Realizar un auto test durante a actividade deportiva, para confirmar se pode ter síntomas de COVID-
19: Noto moita temperatura corporal, tose ou falta de alento?.

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 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.



Ademais destas medidas, o Departamento de Educación Física establece as seguintes directrices:

- No ciclo formativo utilizarase o material para o seguimento das programacións dos distintos  
módulos tendo en conta a desinfección do mesmos antes do inicio da actividade como marca o  
protocolo do centro.

- Cando se poida utilizaranse os espazos ao aire libre.

- Procurarase  o  mínimo  uso  posible  dos  vestiarios  no  pavillón  correspondente  ao  ciclo.  O  
pavillón grande reservarase para os cursos de ESO e BACH.

- No espazo: corredor perimetral de 2 metros nos dous pavillóns e no centro dos pavillóns para  
os desprazamentos e as  entradas e saídas . Espazos individuais, para a actividade, de 3x3 ou  
2x2  dependendo do número de alumnos e ocupación do pavillón.

- Haberá áreas individuais de repouso de mochilas e roupa.

- Evitaranse aneis, pulseiras, colgantes e outros materiais.

- Desinfección do calzado mesmos na entrada aos pavillóns.

- Os docentes deberían utilizar as máscaras FFP2 na práctica polo acercamento aos alumnos  
debidas as aproximacións por mor das correccións dos exercicios

- Na programación contidos que garanten a seguridade, promoción e protección da saúde:

+ Actividades individuais de condición física e saúde

+ Actividades de ritmo e expresión corporal

+ Xogos e deportes individuais

+ Actividades físicas no medio natural

+Nutrición, hixiene e primeiros auxilios

Música

No caso da clase de Música o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen as sesións 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 
empregados por varios/as alumnos/as e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso  
ou a realización dehixiene de mans.

O Departamento de Música propón as seguintes normas xerais específicas para a materia 
Música e Artes Escénicas:

Medidas xerais de limpeza de superficies e material:

• Utilizaranse desinfectantes que o centro pon a disposición de todos os membros da 
comunidade educativa.

• 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 dispoñibilidadede materiais de protección ou o uso de forma recorrente 
de xeles hidroalcohólicos 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.

• Disporase de papeleiras pechadas e 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 polo menos unhavez ao día.

• Deberá manterse a distancia de seguridade interpersonal.

• 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 espirrar. Neste caso, desbotar de 
inmediato o pano usado e lavar as mans.

• Lavar con frecuencia as mans con agua e xabón ou con xel hidroalcoólico.

• 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 (todo 
material ORFF, cubos percusión , baquetas, tubos sonoros…). 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 que ao inicio das sesións 
non se debe empregar ese material.

• Para o inicio das sesións aconséllanse actividades de execución individual, tanto instrumentais, 
rítmicas ou de expresión corporal.

• Non haberá intercambio de materiais/instrumentos durante a clase.

• Cando comece a sesión, no caso de ter programado o uso de instrumentos, cada 
alumno/a hixenizará o seu.

• Cando se traballe en pequenos grupos, respectarase a distancia de seguridade.  

• Sen embargo, hai situacións específicas que determinamos a continuación:

• En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos 
e minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que o alumnado estea 
encarado a unha distancia inferior a 1,5 metros.

• Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente no caso de frauta) nas 
clases de música ou nos exercicios de canto a distancia interpersonal elevarase a 3 metros.

➢ Frauta:
Por ser una actividade na que, pola súa propia natureza, poden emitirse cantidade de gotas 
Flügge, extremaranse as precaucións coas seguintes medidas:

• Todo o alumnado estará orientado na mesma dirección cando se faga uso da mesma.

• Os limpadores serán de uso exclusivo de cada alumno, quedando terminantemente prohibido o 
uso compartido.

•  Ao rematar o uso, farase unha limpeza inmediata para evitar a condensación no interior do 
instrumento, acto seguido, procederase á desinfección das mans.

• Cada alumno/a terá a súa propia funda de frauta identificada co seu nome.

• Actividades de danza:



• Darase prioridade a coreografías que non impliquen contacto físico.

• Será obrigatorio o uso de máscara xa que non se garante a distancia mínima de seguridade.

O Departamento de Música decide non utilizar os instrumentos antes mencionados durante 
inicio  do curso académico 2021-2022 prestando especial  atención a evolución da situación 
sanitaria do Covid -19 o longo deste curso para poder comenzar a utilizalos .
Irá mes a mes valorando a posible apertura de contidos que están directamente relacionados 
coa práctica instrumental ,co uso dos distintos instrumentos antes mencionados.
Tratarase  de  solventar  esta  carencia  coa  practica  de  percusión  corporal  e  percusión  con 
instrumentos fabricados con materiais  de reciclaxe tales como uso de botellas  de plástico, 
bolígrafos, lápices….sempre materiais de uso personal e intransferible.

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

Cando un grupo de alumnos/as deba cambiar de aula, farao en fila de un e respectando a distancia de  
1,5 metros, seguindo a ruta deseñada para cada grupo e indo pola parte dereita do corredor.

No  caso  das  aulas  específicas,  de  desdobre,  laboratorios  e  departamentos-aula,  o  profesor/a 
correspondente encargarase de ventilar antes da entrada do alumnado. O alumnado irá directamente á 
aula específica ou pavillón.

Ao rematar a clase o alumnado sairá cara a aula que lle corresponda. Fará os desprazamentos sen 
profesor, de xeito ordenado, seguindo as indicacións e gardando a distancia de seguridade.

En calquera caso, o alumnado deberá desinfectar o material antes de utilizalo e hixienizarse co xel ao 
entrar e saír da aula.

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

Ao longo deste curso na biblioteca discriminaranse dous espazos: 

 un destinado á xestión e servizo de préstamo, 

 e outro conformado como sala de lectura, estudio e traballo empregado polo alumnado nos 

recreos ou polo alumnado acompañado por docentes en determinadas sesións lectivas.

Ao dispoñer a biblioteca de dúas entradas: 

 a  primeira ou principal será empregada polo alumnado que acceda ao espazo de lectura, 

estudio ou traballo e lugar de encontro do club de lectura; ademais, cando se estime oportuno 
polas profesoras do equipo de biblioteca debido a unha maior afluencia no servicio de préstamo, 
será utilizada como saída do alumnado que vaia sendo atendido.

 a segunda porta, localizada cara ao final do corredor, utilizarase para o servizo de préstamo.

O aforo máximo limítase a 20 persoas e non se permitirá a libre deambulación pola estancia.

Como en todo o recinto escolar, é obrigatorio usar continuadamente a máscara de protección persoal e 
desinfectar as mans á entrada na estancia en calquera dos dous espazos.



A biblioteca escolar contará con dous xogos de dispensadores de solución hidroalcohólica e papel 
para impregnala, situados un na entrada principal e outro no mostrador de xestión e préstamo, así 
como contenedores para a reciclaxe dos residuos que se poidan xerar. As profesoras do equipo de 
biblioteca e/ou o profesorado que acompañe ao alumnado na zona de lectura, estudio e traballo será 
responsable de organizar a desinfección de mans e materiais utilizados.

En todo momento observarase a distancia de seguridade aconsellable e non se permitirá cambiar o 
mobiliario do seu sitio:

 diante do mostrador de xestión están indicados os puntos de espera no chan. 

 Cada unha das mesas rectangulares só poderá ser compartida por un máximo de dúas persoas 

sentadas en sentido de diagonal unha con respecto da outra.

 Arredor da  mesa grande redonda, tan só poderán sentar catro  persoas en postos que estarán 

marcados no chan.

 Exclusivamente se instalarán sillóns unipersoais situados á distancia correcta marcada no chan.

Ao igual que se establece no protocolo xeral do centro,  aplicarase a ventilación cruzada por un 
mínimo lapso de cinco minutos cada quince minutos e  obrigatoriamente ao inicio e ao remate 
das sesións lectivas e de cada recreo.

A  biblioteca  estará  aberta  ao  alumnado  durante  os  recreos  ou  cando  vaia  acompañado  de 
profesorado responsable del. 

O alumnado só poderá permanecer sentado nos postos habilitados para tal fin no espazo de lectura, 
estudio ou traballo, é dicir, ninguén pode estar de pé ou deambular por el. As persoas usuarias deben:

 Circular mantendo a distancia de seguridade.

 Manter constantemente posta a máscara (queda prohibido comer ou beber).

 Hixienizar sempre as mans á entrada.

 Desinfectar os postos e material da biblioteca utilizado antes do seu uso.

 Absterse de tocar ou coller os documentos (libros, películas, revistas...) da biblioteca.

 Privarse de compartir material propio con outras persoas.

Ao carecer o centro de  salón de usos múltiples,  o espazo da biblioteca asume esta función para 
organizar certos actos como conferencias, encontros con autoras e autores, proxeccións, concertos, 
xuntanzas, asembleas... E así pois, cando eventualmente a biblioteca funcione a modo de “salón de 
actos” 

 A máscara de protección individual é obrigatoria.



 O aforo non excederá o nº de 35 persoas.

 Ocuparanse exclusivamente os  asentos habilitados a tal efecto,  non podendo cambiar de 

sitio o mobiliario nin haber persoas de pé. 

 Obrigatoriamente, desinfectaranse as mans ao entrar para asistir ao acto en cuestión.

 Cando non sexa posible que o equipo de limpeza proceda a desinfección das cadeiras porque 

varios  grupos  en  quendas  sucesivas  empreguen  a  biblioteca,  será  o alumnado quen  as 
desinfecte persoalmente xusto antes de tomar asento.

 A  ventilación cruzada aplicarase  por  un mínimo lapso de  cinco minutos cada quince 

minutos e obrigatoriamente ao inicio e ao remate de cada acto.

O SERVICIO DE PRÉSTAMO.

1. O servizo de  préstamo realizarase en todos os recreos sendo atendido por profesoras do 
equipo da biblioteca.  Ademais,  para axilizar  esta xestión evitando aglomeracións, mantense 
unha conta de correo a través da que se pode solicitar un recurso que posteriormente poderá 
ser recollido no mostrador de atención ao público durante os recreos.

Bibliomalveirasprestamo@gmail.com

2. A porta establecida para o acceso ao servizo de préstamo é a segunda, que queda fronte 
á porta da cafetería. 

3. No  mostrador  hai  un  bote  de  xel  hidroalcohólico  a  disposición  do  alumnado  e  do 
profesorado.

4. Entre a porta de acceso establecida para o servizo de préstamo e o mostrador de atención ao  
alumnado existen unhas marcas no chan que indican a distancia de seguridade. 

5. O alumnado debe agardar no posto inmediato ao mostrador ata que as profesoras lle 
entreguen o recurso solicitado.

6. Para saír despois de recibir o préstamo, o alumnado utilizará a primeira porta de acceso 
se hai outras persoas agardando na fila.

7. É obrigado deixar en aillamento dun día para o outro os libros e películas que se devolvan. 
Con tal motivo, quedarán depositados nunha bandexa de plástico ata que se coloquen no seu 
lugar ou sexan prestados a outra persoa.

Aa xuntanzas do CLUB DE LECTURA

As  reunións  do  alumnado  integrado  no  club  de  lectura  coas  súas  profesoras realizaranse  con 
frecuencia quincenal na biblioteca durante os recreos. Accederán pola porta principal e ocuparán 
cadanseu posto indicado polas profesoras e que previamente desinfectará cadaquén.

mailto:Bibliomalveirasprestamo@gmail.com


48. 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.

- O alumnado deberá procurar utilizar os aseos só nos recreos. O uso durante a sesión lectiva será 
unicamente por motivos de forza maior.

- A limitación de aforo para os aseos será de 3 usuarias/os como máximo. En todas as entradas haberá 
un cartel que indique o aforo.

- Se o aforo dos aseos está completo o alumnado deberá esperar a entrar en fila de 1 a 1,5 metros da  
porta para deixar libre a saída e cumprindo a distancia de seguridade na cola ata que saia algún/ha 
usuario/a.

- O profesorado de garda vixiará o aforo dos aseos e o cumprimento da distancia de seguridade nas 
ringleiras de entrada e saída.

- O alumnado deberá utilizar o xel hidroalcólico ao entrar e saír dos aseos.

- Respectaranse os labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que estean sinalizados nese 
intre con eses distintivos non poderán ser empregados.

- Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans.

- Limitaranse os lavabos e wateres dispoñibles para o seu uso, inutilizando o resto.

- O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado, unicamente poderá 
usar os aseos da planta baixa ao lado da conserxería e deberá hixienizar as mans ao entrar e ao saír  
do aseo.

Id. Medidas especiais para os recreos

49. 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)

- Realizaranse diferentes quendas de recreo:
  De 11:30h a 12:05 h – ESO e Bacharelato
  De 10:40h a 10:55h e de 12:35h a 12:55h – TSAF.

- Farase unha desinfección de zonas comúns (cafetería, baños, pasamáns, etc) antes e despois do 
recreo das 11:30h-12:05h.

Fixarase unha zona de tránsito  para permitir  o  acceso ao interior  do edificio  (cafetería,  biblioteca,  
baños,...) coincidente coa beirarrúa perimetral do edificio e o porche.

No caso de que o tempo o permita o alumnado estará no exterior e o profesorado estará dividido entre  
o exterior, fóra do edificio, e o interior vixiando, na planta baixa, a orde e o cumprimento das normas no 
acceso á cafetería, aseos da planta e biblioteca. Neste caso o alumnado non poderá permanecer nos 
corredores do 1º e 2º andar e estará no espazo que se lle encomende por grupo:

1. Zona frontal e traseira do pavillón grande (zona azul): 1º ESO.
2. Pista de baloncesto (zona granate): 2º ESO.
3. Dende a grada de baloncesto até o ángulo do edificio (zona fucsia): 3º ESO.
4. Dende o ángulo até a casa da conserxe (zona amarela): 4º ESO
5. Porche, aparcamento e zona da porta traseira: BACH.

Os días de chuvia repartirase o alumnado do seguinte xeito:



1. Pavillón grande, dividido en 4 zonas: ESO
2. Porche: 1º e 2º Bacharelato
3. Hall 1ª planta: 1º e 2º Bacharelato

O alumnado non poderá permanecer dentro da aula durante o recreo, agás caso excepcional e 
sempre acompañado dun profesor/a.

O profesorado que saia da aula antes do recreo ou, en caso de ausencia, o profesorado de garda,  
deixará  abertas  as  portas  e  as  xanelas,  na  medida  do  posible,  para  que  se  faga  unha  correcta 
ventilación durante todo o recreo.

IMPORTANTE: poderase retirar a máscara para comer e beber sempre que non haxa desprazamento e 
que se asegure un mínimo de 2 metros de distancia con respecto  persoas que están darredor.

NON ESTARÁ PERMITIDO COMPARTIR COMIDA NIN BEBIDA.

50. 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)

No recreo de ESO e Bacharelato haberá 4 profesores/as de garda, cada un/unha nun posto fixo entre 
os diferentes espazos. Haberá unha zona asignada a cada grupo da ESO e outra para o Bacharelato 
(1º e 2º). Será labor do profesorado de garda controlar que non se mesture o alumnado e que este  
respecte a normativa (uso de máscara, distancia de seguridade, etc.)

Nos recreos do ciclo formativo non se establece profesorado de vixilancia.

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

51. Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que 
estean situados na mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso 
do material de aula)

NON PROCEDE

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

NON PROCEDE



Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

53. 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)

Todas as aulas disporán de desinfectante, xel hidroalcólico e panos desbotables para o seu uso.

- Aulas de informática

Corresponde  ao  profesorado  lembrar  ao  alumnado  que  fagan  a  desinfección  do  ordenador  co 
desinfectante e panos desbotables antes da súa utilización.  Hixienizaranse as mans, antes e despois 
da entrada na aula.

    

- Ordenadores das Aulas Abalar

• O alumnado de aulas abalar dispón dos ordenadores abalar para o seu uso.

• Corresponde ao profesorado garantir a desinfección do ordenador co desinfectante e panos 
desbotables antes da súa utilización. Así como que o alumnado lave as mans, antes e despois  
da entrada na aula, co xel hidroalcólico.

• Despois  do  seu  emprego,  os  equipos  deben  ser  devoltos  ao  armario  para  a  súa  carga 
automática.

- Aula de Tecnoloxía

Corresponde ao profesorado lembrar aos usuarios que fagan a desinfección previa do material da aula 
co desinfectante e panos desbotables. O alumnado lavará as mans, antes e despois da entrada na 
aula,  co xel hidroalcólico.

- Aulas de Debuxo

Corresponde ao profesorado lembrar aos usuarios que fagan a desinfección previa do material da aula 
co desinfectante e panos desbotables. O alumnado lavará as mans, antes e despois da entrada na 
aula,  co xel hidroalcólico.

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE

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

- Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras 
dentro e fóra da aula. No caso de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que 
garantan a protección individual como pode ser o uso de pantallas e mamparas.

-  O persoal  que preste  atención a  este  alumnado empregará pantallas/viseiras  no caso  de  que o 
alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non respectar a distancia de 
seguridade. En caso de poder empregar máscara na súa atención, recoméndase que sexa de tipo 
FFP2.



-  No  caso  de  que  o  alumnado  non  teña  autonomía,  organizarase  o  acompañamento  deste  nas 
entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos 
momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou  
tusir,  antes  e  despois  de  comer  e  naqueles  casos  que  sexa  preciso,  dando  sempre  marxe  ao 
desenvolvemento da súa autonomía. Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e 
a desinfección como medida de prevención de risco.

-  O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de 
protección  e  hixiene  que  este  alumnado  precisa  para  a  súa  atención  e  achegará  a  información 
pertinente ao Equipo Covid seguindo as instruccións do ANEXO IV.

- O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que ten  
escolarizado  aos  diferentes  sistemas  de  comunicación  utilizados  co  alumnado  con  necesidades 
educativas especiais.

55. 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 departamento de orientación identificará o alumnado con necesidades específicas de atención e 
valorará as medidas a tomar, segundo o indicado nas instruccións do Anexo IV.

Id. Previsións específicas para o profesorado

56. 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: as reunións serán feitas, preferentemente, de xeito telemático. En caso de que se estime 
preciso  facelas  de  maneira  presencial,  para  aquelas  que  impliquen  a  participación  de  todo  o 
profesorado empreganrase as instalacións do pavillón pequeno, xa que ten as dimensións axeitadas 
para manter a distancia social precisa.

Sala do profesorado:

•A sala permite a estancia simultánea de vintecinco persoas. Aínda así, prestarase especial atención á 
ventilación da sala.

•Na sala haberá dispensador de xel e panos desbotables, así como unha papeleira. Haberá, ademais, 
contedores de separación de lixo de papel e plástico.

•Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desinfección dos equipos 
de traballo previa á súa utilización con solución desinfectante.

•Para empregar o microondas, as/os usuarias/os deberán realizar unha limpeza previa de mans co xel 
hidroalcólico e desinfección da porta antes do seu uso.



57. 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)

1. Claustro:

Optarase preferentemente polas reunións telemáticas. En caso de que se considere preciso realizar 
reunións presenciais, estas levaranse a cabo nas instalacións do pavillón pequeno  nas condicións 
expostas no punto anterior. 

2. Comisión Pedagóxica:

Optarase preferentemente polas reunións telemáticas. En caso de que se considere preciso realizar 
reunións  presenciais,  faranse  nun  espazo que  permita  gardar  a  distancia  social  e  acorde  ás 
instruccións sanitarias.

3.Consello Escolar:

Optarase preferentemente polas reunións telemáticas. En caso de que se considere preciso realizar 
reunións  presenciais,  faranse  nun  espazo  que  permita  gardar  a  distancia  social  e  acorde  ás 
instruccións sanitarias.

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico

58. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do 
profesorado  e  cos  programas formativos  existentes  no  centro  intensificarase  a  educación  en 
saúde, particularmente na prevención fronte a COVID-19, no plan existirá unha previsión das 
actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha previsión xeral do carácter 
transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2)

O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de 
prevención,  hixiene  e  promoción  da  saúde  implantadas  nos  centros  educativos  chegan  e  son 
comprendidas por toda a comunidade educativa.
Proporcionarase  información  e  facilitarase  a  adquisición  de  habilidades  sobre  as  medidas  de 
prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa vez facilitarán a comunicación 
ao resto da comunidade educativa.

Comunicarase (incluída a publicación na web) a información a todas as familias, mantendo unha canle 
dispoñible 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. Coidarase que esta información sexa actualizada no caso de que 
cambien as indicacións das autoridades sanitarias.

Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas de 
prevención,  hixiene  e  promoción  da  mesma fronte  á  COVID-19,  para  facer  do  alumnado  axentes 
activos na mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, estas actividades débense incluír 
de maneira transversal nos programas e actividades de educación e promoción da saúde que xa viñan 
desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se poida traballar a saúde de forma integral.

A tal efecto, desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover hábitos de vida activa 
e saudable nos centros educativos a través de programas como o Plan proxecta ou os Contratos-
programa,  entre  outros.  Igualmente,  promoveranse  accións  como  a  oferta  da  materia  de  libre 
configuración autonómica “Promoción de estilos de vida saudables” na etapa secundaria obrigatoria. 
Estas e outras actuacións desenvolveranse desde unha perspectiva interdisciplinar e baixo as dúas 
liñas marcadas:

a) Hábitos de alimentación saudable.
b) Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao longo da vida.



A Consellería de Sanidade continuará, mediante fórmulas de teleformación, a formación suficiente para 
os centros educativos sobre as medidas xerais de prevención e protección. Dentro da oferta formativa 
do  Plan  de  formación  do  profesorado  para  o  curso  2021/2022  incluiranse  cursos  impartidos  por 
profesionais sanitarios.

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

Empregaranse todas as canles de comunicación reflectidas anteriormente para a difusión de toda a 
información de relevancia con respecto a este tema, en especial ás enviadas polas Consellerías de 
Educación e Sanidade.

Do mesmo xeito, facilitarase o acceso á documentación e charlas formativas de interese.

60. 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
—)  

Unha gran parte do profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar as aulas 
virtuais, como quedou demostrado ao longo do curso 19/20. De todos xeitos, haberá profesorado que 
precise da formación dun curso básico de uso da aula virtual.

En calquera caso, o coordinador do equipo Tics será o responsable do traballo de mantemento da aula  
virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de información básica),  
que estará preparada para o comezo de curso académico cos cursos do 2021/22. O resto de funcións 
(comunicación coa UAC, coa responsable Abalar  de zona, divulgar  accións de formación...)  tamén 
forman parte das tarefas do equipo Tics.

O equipo Tics estará constituído polo coordinador TIC Luís García Sanz e Matilde Fernádez Calvo, que 
será a encargada do mantemento da páxina web do centro.

61. 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 equipo directivo elaborará o Plan de Acollida que será publicado coa maior brevidade posible para 
que a comunidade educativa poida organizar o mes de setembro. Este documento recollerá as datas e 
horarios de inicio de curso, que serán flexibilizados para  poder ter unha mellor organización e facilitar a 
adquisición de hábitos recollidos neste plan.  



62. 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)

Cada nova versión que se vaia creando deste plan de adaptación á situación covid será publicada na 
web do centro e enviado o aviso ás familias a través da aplicación abalarmóbil e aos membros do  
claustro e consello escolar a través de correo electrónico.

As achegas ou suxestións de calquera membro da comunidade educativa poderán facer chegar ao 
correo do centro, ies.miguelangel.gonzalez@edu.xunta.gal, que logo serán valoradas polo equipo Covid 
e posteriormente presentadas no Claustro e Consello Escolar para a súa publicación posterior.

Id. Outras consideracións

63. Entrega e recollida de papel entre alumnado e profesorado

Na medida do posible evitarase o intercambio de papel entre o profesorado e o alumnado. Daráselle 
preferencia á entrega de traballos ou apuntamentos por medios dixitais (aula virtual, correo electrónico).
 
Cando sexa preciso facer unha entrega ou recepción de documentos de maneira física, realizarase 
unha hixiene de mans previa á manipulación para garantir a seguridade sanitaria. 



Id. ANEXOS

ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª                                                                                                                                                            , con 

DNI número                                                              , como pai/nai/titor legal do/a 

alumno/a_________________________________________________________________, 

matriculado/a no curso                                            , do IES Miguel  Ángel  González  Estévez 

(IES O Carril)

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE COÑECE O  PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO 
CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS de ensino non universitario DE GALICIA PARA O 
CURSO 2021-2022

e que, polo tanto coñece a necesidade de obriga de realizar diariamente a enquisa 

de autoavaliación da Covid-19 ao alumno/a e a obriga de NON envialo/a ao centro e 

contactar cos servizos sanitarios  e seguir as súas indicacións  en caso presentar 

cando menos un síntomas previstos. De igual xeito coñece a obriga de seguir as 

indicacións da autoridade sanitaria no caso de que o/a alumno/a conviva cunha 

persoa con diagnóstico positivo de Covid-19.

O/a alumno/a non poderá acudir  ao centro ata que así llo indiquen os servizos 

sanitarios.

A persoa afectada ou  a súa familia comunicarán estas circunstancias ao Equipo 

Covid do centro.

En                                                                                     , a         de                             de 2021. 

ASDO.                                                                                                                                                 



ANEXO II

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/súa medico/a ou pediatra.

Presentou nos últimos días? 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

CONVIVIU nos 

últimos 10 días?

cunha persoa Covid-19 

+ confirmado?



ANEXO III

Actividades extraescolares e complementarias

Consideracións xerais sobre actividades complementarias e 

extraescolares nos centros educativos:

• Deben manterse os grupos de convivencia estable ou gardarse as distancias de 

seguridade previstas nos protocolos con carácter xeral.

• Cómpre priorizar as actividades no exterior pero evitando igualmente aglomeracións.

• Deberase levar rexistro das persoas que participan nestas actividades, así como o lugar 

que ocupan, non podendo cambiar de compañeiros/as para limitar as interaccións e 

facilitar a localización de posibles contactos estreitos.

• É preciso extremar as medidas de hixiene e ventilación antes, durante e despois da 

actividade.

• Cando a actividade implique saída do centro e visita a algún lugar deberá 

coñecerse con antelación o protocolo COVID da instalación e deberá ser asumida e 

explicada ao alumnado de acordo á súa idade.

• O número de profesorado acompañante debe ser tal que permita garantir as 

medidas de seguridade sanitarias nas visitas e saídas do centro educativo. Pódese 

tomar como referencia o establecido no ROC e axustalo á situación da actividade para 

garantir a seguridade sanitaria: os alumnos serán acompañados polo profesorado 

correspondente na proporción como mínimo dun profesor por cada unidade. Poderá 

un profesor acompañar máis dunha unidade sempre e cando o total de alumnos non 

pase os 25 ou 30, segundo sexan de educación infantil ou primaria, ou secundaria, 

respectivamente.

• Cando a actividade implique uso de transporte deberán extremarse as medidas de 

hixiene, por suposto será obrigatorio o uso de máscara e anotarase  o  lugar  que  ocupa 

o  alumnado  que  será  fixo  nos  dos sentidos do traxecto.

• Cando as actividades supoñan a entrada no centro de persoal alleo este deberá 

coñecer previamente e asumir na súa totalidade o protocolo COVID e o Plan de 

adaptación do centro e asinar o compromiso de realizar a enquisa de autoavaliación 

antes da actividade. En ningún caso acudirá se teñen síntomas de igual xeito que o 

persoal do centro. Tanto si se trata de actividades esporádicas como regulares o Equipo 

Covid estará informado en todo momento así como profesorado afectado e o PND que 

deba atendelo e levarase rexistro da súa presenza e interaccións.

• Estas persoas alleas extremarán a hixiene á entrada e saída do centro, gardarán o uso de 

máscara e distancia de seguridade.



• As persoas que accedan a centros de xeito regular en virtude de convenios, tales como 

persoal da ONCE ou outras entidades  que apoien o proceso de ensino-aprendizaxe 

na atención á diversidade, deberán asinar a declaración responsable que asina o 

alumnado, coñecer e asumir o protocolo do centro e extremar as precaucións nas súas 

interaccións co resto da comunidade educativa.

• No caso de acceso ao centro de persoas alleas ao persoal deberán estar sempre 

acompañadas de persoal do centro.

• Posto que en diversas actividades educativo-culturais colaboran concellos, por exemplo, 

en visitas guiadas (museos, etc.) ou en actividades deportivas, a partir dunha lexislación 

que establece  o dobre uso das instalacións vinculadas aos centros, regulado mediante 

convenios, cada centro educativo no que teñan lugar ditas actividades trasladará ao 

concello de referencia este protocolo a efectos de coñecemento e coordinación das 

medidas preventivas.

Os responsables de verificar todo o procedemento serán os membros do Equipo Covid.



ANEXO IV

Anexo de atención á diversidade no contexto da Covid-19

Con carácter xeral, no caso da atención á diversidade, mantéñense as catro medidas 

fundamentais na prevención do coronavirus: uso de máscara de protección (de 

forma obrigatoria  en maiores de  6  anos sempre que a toleren), incremento da 

hixiene de mans ata un mínimo de 5 veces ao día, manter a distancia física 

establecida de forma xenérica, e potenciación da ventilación dos espazos pechados.

Especificamente neste colectivo, destacamos as seguintes medidas específicas de 

prevención da transmisión da Covid-19:

• O/a alumno/a con necesidades especiais utilizará máscara cirúrxica ou 

hixiénica, que cumpra coa normativa UNE 0064 (para as dun só uso) ou UNE 

0065 (para as reutilizables), sempre que teña unha idade superior a 6 anos e 

recomendada para alumnado entre os 3 e

• 6 anos. Neste colectivo, será necesario verificar a tolerancia do neno ou da 

nena á máscara. Se non fose posible a súa utilización, prescindirase do uso 

da máscara por parte do/a neno/a e manterase un cumprimento estrito da 

distancia de seguridade.

• Naqueles casos nos que o alumno/a poida facer uso de máscara e nos que 

non sexa posible que os profesionais de interveñen con el garden a distancia 

de seguridade para as diferentes actuacións precisas (aseo, outros apoios 

á autonomía persoal, atención de audición e linguaxe, etc), mantendo a 

máxima distancia posible, de como mínimo 1,5 metros. Ademais 

intensificaranse o resto de medidas de hixiene como o lavado de mans e a 

ventilación.

• Nos restantes casos a distancia recomendada será de 1,5 metros, podéndose 

diminuír a 1,2 metros. Se non se puidese manter esta distancia e esta tivese 

que ser reducida, complementaríase coa utilización de mamparas de 

separación entre os escritorios.

• No caso de que o alumnado non faga uso de pupitres senón doutros elementos 
educativos (colchonetas, elementos de estimulación sensorial, etc) procederá 
a ventilación posterior da sala e limpeza con solución dos virucidas aprobados 
polo Ministerio das superficies utilizadas

• Con carácter xeral e por motivos de inclusión, o ACNEE formará o grupo de 

convivencia estable coa aula á que pertence. Nos caso de alumnado en 

escolaridade combinada o alumnado formará grupo de convivencia estable 



coas aulas ás que lle correspondan tanto nun mesmo centro como en centros 

diferentes.

• Tanto nos Centros Específicos de Educación Especial ou nas Unidades de 

Educación Especial en Centros Ordinarios, será posible que se constitúan 

grupos colaborativos dentro dos grupos de convivencia estable cando o 

número de alumnos/as por aula sexa superior a 5.  Non obstante, naquelas 

aulas de centros de educación especial ou unidades de educación especial en 

centros ordinarios cun número de alumnos/as entre 5 e 10 poderá 

establecerse un único grupo colaborativo que funcionará como grupo de 

convivencia estable.

• Garantirase a accesibilidade comunicativa e cognitiva da información 

relevante para o alumnado mediante a utilización dos Sistemas Aumentativos 

e Alternativos de Comunicación, e das modalidades comunicativas que utilice o 

alumnado. A tal fin poderá dispoñerse cartelería con pictogramas Así como a 

adaptación de información e recomendacións a modalidades accesibles como, 

por exemplo, lectura fácil.

• Aconsellase que ao inicio do curso o alumnado con necesidades educativas 

especiais dispoña dun documento de adaptación específico de medidas 

de seguridade. Este documento será elaborado polo Departamento de 

Orientación do centro educativo en colaboración co/a pediatra de referencia 

do/a alumno/a. Este documento  formará  parte  do  Plan  de   Atención 

Individualizado  previsto no Protocolo de Atención Educativa a Urxencias 

Sanitarias e Enfermidade Crónica,

• O alumnado con necesidades especiais terá prioridade nas entradas e saídas do 

centro educativo. Cando sexa necesario, o/a alumno/a será acompañado por 

persoal do centro educativo.

• Estableceranse pautas específicas diferenciadas e coherentes coas implantadas 

en centros asistenciais para o alumnado que faga uso das residencias escolares 

de centros de educación especial en réxime de internado.

• Nas sesións de Audición e Linguaxe farase uso de máscaras transparentes, 

hixiene de mans e ventilación do espazos dun mínimo de 5 minutos tras cada 

sesión.

• Extremaranse as medidas de hixiene nos comedores escolares, especialmente 

por parte do persoal que atende ao alumnado sen autonomía na 

alimentación.



• Prestarase especial atención á hixienización dos agarres das cadeiras de rodas, 

que poden ser manipulados por diferentes persoas no centro.

• O uso de vasos terapéuticos (piscinas de uso terapéutico) e as sesións de 

fisioterapia nos centros de educación especial seguirán as recomendacións 

sectoriais previstas.

• No caso de alumnado en modalidade de escolarización combinada 

recoméndase que os días de permanencia en  cada centro sexan continuados 

para facilitar a trazabilidade epidemiolóxica.

• Ante unha persoa que desenvolva síntomas  compatibles con Covid-19 no 

centro educativo seguirase o protocolo de actuación  do centro previamente 

elaborado:

◦ Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid destinada 
ao efecto ata a recollida por parte da familia. Esta disporá de adecuada 
ventilación, xel hidroalcohólico e papeleira con tapa de pedal. Será 
necesario contactar coa persoa responsable do manexo do COVID-19 no 
centro educativo e cos familiares ou titores legais.

◦ A persoa  que acompañe ao  caso sospeitoso  deberá levar o material de 

protección adecuado:

1 . Obrigatoriedade de utilización de máscara cirúrxica, se a persoa con 

síntomas a leva.

1 . De forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a 

teña unha exención para o uso da máscara por xustificación 

médica ou é menor de 6 anos e non usa máscara, a persoa 

acompañante usará máscara FFP2 sen válvula (KN95), ademais 

dunha pantalla facial e unha bata desbotable. Na eventualidade 

de que non houbese dispoñibilidade de máscaras KN95, poderá 

utilizarse unha máscara cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da 

utilización da pantalla.

1 . Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía 

compatible coa Covid, os restantes casos agardarán acompañados 

por algunha persoa traballadora do centro educativo de 

preferencia nun lugar cuberto exterior ao edificio ou noutro lugar 

interior coa ventilación adecuada. A persoa que utilice a FFP2 

deberá estar  formada  na utilización dos equipos de protección 

individual e no seu refugallo.

O centro deberá dispoñer dun stock deste material de protección para as 

situacións nas que se requira para a atención dun caso sospeitoso.



DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN ESPECÍFICO DE MEDIDAS DE SEGURIDADE

Este documento non debe entenderse circunscrito ao ámbito estrito das NEE senón 

que a súa aplicación subsidiaria é procedente en todos aqueles casos de atención á 

diversidade (no sentido declarado no Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo 

que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas 

na Lei orgánica 2/2006, do 3  de maio, de educación) nos que sexa precisa unha 

adaptación das medidas de seguridade previstas con carácter xeral no Protocolo de 

adaptación ao contexto da Covid-19 e no Plan de Continxencia do centro. Así 

pois este documento de adaptación poderá elaborarse cando sexa necesario por:

 Necesidades Educativas Especiais

 Necesidades Específicas de Apoio Educativo

 Outras situacións de atención á diversidade derivadas de situacións 

persoais, sociais ou circunstanciais calquera que sexa a súa orixe ou 

duración, derive ou non dunha enfermidade ou condición crónica, 

sempre que non sexa unha situación puntual e limitada

Este documento debe entenderse sempre como revisable para adaptalo ás 

situacións cambiantes así como a  calquera  modificación na normativa  ou nos 

protocolos xerais así como á situación epidemiolóxica local. Poderá ser, por tanto, 

revisado a instancia de calquera das partes asinantes.

Para dar resposta a estas necesidades deberá terse en conta que:

- Se o/a alumno/a conta xa cun Plan de Atención Individualizado por presentar unha 

enfermidade ou condición crónica, este debe ser ampliado cos documentos que 

se precisen dentro dos propostos como modelo.



- Si o/a alumno/a non conta con este Plan de Atención Individualizado 

elaborarase un que inclúa tantos documentos como sexan precisos, dos 

propostos neste modelo.

En todo caso faranse constar os seguintes aspectos cando procedan e non 

estean recollidos nos protocolos con carácter xeral:

- Exención do uso da máscara, de ser o caso. Poderán graduarse diferentes medidas, 

desde desaconsellar drasticamente o seu uso, ata a exención da obrigatoriedade 

pero con recomendación de adestramento progresivo para a súa tolerancia.

- Sintomatoloxía diferencial, con respecto aos síntomas de alerta específicos que 

pode presentar o/a alumno/a no caso de Covid-19. Estratexias de adaptación 

da enquisa de autoavaliación á casuística concreta do/a alumno/a

- Situacións de risco especial nas que é preciso extremar as medidas de atención 

e seguridade, se fose o caso, e que medidas adoptar

- Atención á necesidades específicas propias da condición que presenta, tales 

como a necesidade de poder moverse con certa periodicidade no caso de 

alumnado que ademais presente TDAH, ou de poder realizarse as glicemias/inxerir 

algún alimento na clase o alumnado con diabetes.

Para a elaboración deste documento o departamento de orientación completará 

un borrador previo, no que consten as diferentes cuestións educativas que o 

centro considera importante abordar en relación á prevención e abordaxe da 

Covid-19 no caso particular deste/a alumno/a de xeito claro, directo e operativo. A 

función deste documento non é substituír aos diferentes informes tanto educativos 

como sanitarios que xa obran en poder do centro, senón concretar aspectos 

operativos concretos na xestión das medidas de seguridade e adaptación do centro 

á Covid-19 para o caso concreto do/a alumno/a.



Este borrador será trasladado ao profesional (pediatría, médico/a de atención 

primaria, especialista…) sanitario que corresponda, que o completará coas 

particularidades sanitarias que procedan, inicialmente a través da familia.

Finalmente o Departamento de Orientación consolidará, se fose preciso, a 

información baseada no principio de minimización de datos, que estará a 

disposición do profesorado que imparte docencia ao alumno/a e do Equipo Covid 

do centro.

Os informes médicos e outra documentación de alto nivel de protección á que se 

puidera ter acceso durante este proceso, será custodiada segundo o establecido no 

protocolo de protección de datos.



DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN ESPECÍFICO DE MEDIDAS DE SEGURIDADE E OUTRAS 

RECOMENDACIÓNS PARA A INTERVENCIÓN NA COVID_19 (1)

IMPORTANTE: O PRESENTE DOCUMENTO REVISARASE COA FRECUENCIA QUE MARQUEN AS 
NECESIDADES DO ALUMNADO E A REALIDADE SOCIO-SANITARIA MARCADA POLA COVID-19

DATOS DO/A ALUMNO/A

Nome Primeiro apelido Segundo apelido Data de nacemento

Curso actual Escolarización combinada co centro Idade

Nivel de risco (Anexo XI) 
(NR1/NR2/NR3)

DATOS DO/A FACULTATIVO/A SANITARIO/A DATOS DO/A ORIENTADOR/A

Nome

Centro de saúde Teléfono

Horario de Contacto
Correo electrónico

Nome

Centro educativo Teléfono

Horario de Contacto
Correo electrónico

RESUMO  DOS  PRINCIPAIS  ASPECTOS  EDUCATIVOS  A  TER  EN  CONTA  PARA  DEFINIR  AS 
MEDIDAS DE SEGURIDADE:
(A cubrir polo/a orientador/a)

SINTOMATOLOXÍA DIFERENCIAL
(A cubrir polo servizos sanitarios)
SINTOMATOLOXÍA DIFERENCIAL QUE PODE PRESENTAR O/A ALUMNO/A NO CASO DE COVID-19

OUTRAS SITUACIÓNS ESPECIAIS DE RISCO QUE PODEN SER SEMELLANTES A SINTOMATOLOXÍA 
COVID
- Por exemplo, se a fatiga e a somnolencia pode débese á medicación que está a tomar, etc.

ELEMENTOS A ADAPTAR DA ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN Á CASUÍSTICA CONCRETA DO/A 
ALUMNO/A

(1) O presente  DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN ESPECÍFICO DE MEDIDAS DE SEGURIDADE enmarcado no “Protocolo de 
prevención da transmisión da COVID-19 no alumnado con necesidades educativas especiais para o ámbito educativo (versión 
16/09/2020)” será de aplicación para o alumnado con calquera tipo de necesidade de atención á diversidade, xa proveña de NEAE 
ou calquera tipo de situación sobrevida.



PROPOSTA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN E SEGURIDADE DO/A ALUMNO/A NO CENTRO 
EDUCATIVO:-(A cubrir polo centro educativo e servizos sanitarios)    

Sinale só os apartados que precise o/a alumno/a:

1 ) HIXIÉNICAS E DE PROTECCIÓN
Condicións/Recomendacións 

Aspectos a ter en conta
Centro Educativo Servizos sanitarios

Uso da máscara

Pantalla de seguridade na intervención

Aplicación de xeles desinfectantes

Distancia física

Ventilación

1 ) OUTRAS MEDIDAS SEGUNDO A SITUACIÓN DE RISCO DO ALUMNO/A
Aspectos a ter en conta Centro Educativo Servizos sanitarios

Interacción social

Interacción na aula

Desprazamentos

Accións ante as barreiras de 

accesibilidade e comunicación

Alimentación en horas de clase/realización 

de Glicemias

Outras consideracións

1 ) MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE

EMPREGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN

Tipo de máscara

Bata de protección

Pantalla de protección

Guantes

Outras medidas

En …………………………………., a ………… de ………………………………………….. de 202......

SINATURAS DE CONFORMIDADE:
O/A FACULTATIVO/A SANITARIO/A O/A ORIENTADOR/A PROXENITORES/TITORES LEGAIS



CONSENTIMENTO PARA A CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

SI/NON (risque o que non proceda)autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e ao 

Servizo Galego de Saúde (Sergas) que actuarán basicamente a través do centro educativo no que se 

atopa matriculado o/a menor (NOME DO CENTRO EDUCATIVO) e dos equipos e do persoal 

asignados á atención sanitaria que proceda, para que se cedan reciprocamente os datos que fosen 

recollidos por cada unha destas entidades no exercicio das funcións que teñen encomendadas e no 

ámbito das súas respectivas competencias que se refiran a (NOME DO ALUMNADO), de quen posúo 

a representación/titoría legal. A cesión autorízase coa finalidade de garantir a plena inclusión educativa 

baixo o principio de normalización e atención integral que permite o benestar tanto físico como 

psicosomático e emocional tanto desde a función educativa e orientadora coma desde a atención á 

saúde desde a perspectiva comunitaria no contexto da emerxencia sanitaria derivada da Covid-19. En 

todo caso, garantirase a salvagarda do interese superior do menor, tal e como se establece na 

normativa vixente e preservando as situacións de risco e urxencia vital.

En caso de non autorizar a devandita cesión de datos recíproca, responsabilízome de dar traslado 

de toda a información á que se refire o apartado anterior segundo os criterios técnicos establecidos pola 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade e polo SERGAS.

SI/NON (risque o que non proceda) Autorizo a consulta e coñecemento do persoal docente e non 

docente do centro dos datos recollidos no Documento de Adaptación Específico de Medidas de 

Seguridade que sexan necesarios para manter o control hixiénico-sanitario e epidemiolóxico no marco 

da emerxencia sanitaria no centro educativo.

Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados na súa condición de responsable pola 
Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación e Universidade, coa finalidade de levar a cabo a 
tramitación administrativa que se derive da xestión deste procedemento, así como para informar ás 
persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento, todo iso de conformidade coa Lei orgánica 3/2018, 
do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros 
dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou de xeito 
presencial nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo 
común, segundo se explicita na información adicional recollida en https://www.xunta.gal/proteccion-   
datos-persoais.

............................., ........ de ................. de .....

Asdo....................................

http://www.xunta.gal/proteccion-


CONSIDERACIÓNS SOBRE O USO DA MÁSCARA

O uso da máscara como método de barreira para limitar a transmisibilidade do Coronavirus 

causante da síndrome respiratoria aguda grave (en diante SARS-CoV-2) aparece regulado 

inicialmente no Boletín oficial do estado numero 142 m. de 20/05/2020, en cuxo artigo 2 

establece que os maiores de 6 anos están obrigados ao seu uso, limitando a súa aplicación a:

• Persoas que presenten algún tipo de dificultade respiratoria que poida verse agravada 

polo uso de máscara.

• Persoas nas que o uso de máscara resulte contraindicado por motivos de saúde 

debidamente xustificados, ou que pola súa situación de discapacidade ou dependencia 

presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.

• Desenvolvemento de actividades nas que, pola propia natureza destas, resulte 

incompatible o uso da máscara.

• Causa de forza maior ou situación de necesidade.

O ámbito de aplicación desta medida foi variando en función da situación epidemiolóxica, 

aínda que os colectivos obrigados ao seu uso permaneceron invariables desde a súa primeira 

publicación. No caso concreto que nos ocupa, por tanto, debemos definir que situacións 

concretas apuntadas nos puntos a, b e d poderían xustificar a exención de uso da mesma.

En relación co apartado “a” cabe destacar que suscitou moito debate na comunidade 

científica, de maneira que na actualidade non están definidas que enfermidades respiratorias 

crónicas poderían (se é que as hai) xustificar a exención da obrigatoriedade do uso de máscara.

Os apartados clave son, por tanto, aqueles que fan referencia á contraindicación de uso 

(apartado b) e a causa de forza maior ou necesidade (apartado d). En relación co primeiro, e os 

nenos con enfermidades crónicas que sofren unha agudización grave, cabe contemplar 

diferentes escenarios:

1.  Patoloxías incluídas no programa alerta escolar (pacientes coñecidos pola comunidade 

educativa):

1. Diabetes mellitus (DM): No caso de que un paciente con DM teña síntomas de 

hipoglicemia, debe permitírselle a retirada da máscara para que poida alimentarse e evitar 

unha hipoglicemia severa. Para iso sería razoable manter as medidas de seguridade 

pertinentes (distancia física e de ser necesario lavado de mans pre e post).

2. Agudización grave asma bronquial: De forma crónica non se estimou este diagnóstico 

como unha xustificación xenérica para non utilizar a máscara, con todo no moi 

improbable caso de que un neno presente dificultade respiratoria severa, habería que 



actuar como en calquera outra situación, activar o Sistema de Emerxencias e seguir as 

súas instrucións. Se o  paciente estivese en posesión da súa cámara espazadora e 

dispositivo MDI para administrar salbutamol, poderíase contemplar administrar o mesmo 

seguindo o protocolo establecido cando se incluíu ao neno en alerta escolar ou as 

instrucións que facilite o médico da Central de Coordinación Urxencias Sanitarias de 

Galicia 061.

3. Crises convulsivas: Non debería actuarse de forma distinta a como se actuaba antes da 

pandemia derivada da Covid-19.

2.  Situación de discapacidade ou dependencia: Resulta moi difícil establecer en que 

situacións os/as nenos/as que se poden incluír neste apartado poderían ser eximidos do uso de 

máscara. En relación con este apartado merecería facerse énfase nos nenos e nas nenas 

con Trastornos do Espectro Autista que poderían tolerar dificilmente a máscara ou outros 

con outros trastornos xeneralizados do desenvolvemento que puidesen presentar limitacións á 

súa tolerancia. En calquera caso nestas situacións a solución máis razoable parecería 

establecer un diálogo coa familia e coñecer a tolerancia do neno no seu ámbito familiar, 

antes de determinar por defecto a exención do seu uso. En todo caso, ao non estar o uso da 

máscara contraindicado  por ningún tipo de enfermidade, o proceso de aprendizaxe de 

utilización e tolerancia da mesma formará parte do programa de traballo do/a alumno/a, así 

como a utilización, si é posible, doutras barreiras de defensa fronte a Covid-19 tales como 

pantallas, etc.

3.  Causas de forza maior ou situación de necesidade: Este apartado no contexto destas 

recomendacións faría referencia a situacións nas que por accidente, enfermidade grave, ou 

situación aguda intercurrente (vómitos, por exemplo), o/a menor non poida facer uso da 

máscara, nesta situación a mellor recomendación é seguir o sentido común.

En liñas xerais, a mellor recomendación sería asegurase de que:

1. Cos/as menores con enfermidades crónicas xa coñecidas que padecen algunha 
agudización grave, á marxe de activar o Sistema de Emerxencias, realícense todas 
as medidas definidas no informe de inclusión en alerta escolar.

2. Cos/as menores sen incluír en alerta escolar pero con patoloxía crónica, especialmente 
aqueles en situación de dependencia, establecer de forma individual a súa tolerancia 
á máscara (diálogo esencial coas familias)

3. En situacións de forza maior actuar priorizando a seguridade do/a paciente seguindo 
os consellos do Sistema de Emerxencias.



1.- Reunión de responsables para a selección alumnado + cubrir 
Documento 2.- Xefatura do DO - Contacto con familias :

 Constancia de entrega de documento ás familias

 Sinatura protección de datos

3.- Familia - contacto facultativo/a sanitario/a do/a alumno/a . Cubrir documento coas 
recomendacións pertinentes
4.- Entrega por parte da familia do Documento de Adaptación Específico de Medidas de 
Seguridade ao Departamento de Orientación. Comunicación ao Equipo Covid.
5.-  Comunicación  do  Documento  de  Adaptación  Específico  de  Medidas  de  Seguridade  ao 

equipo docente/ non docente por parte do Equipo Covid.



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



ANEXO VI: SOLICITUDE DE VALORACIÓN COMO PERSOAL SENSIBLE

SOLICITANTE

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

Código Postal: Localidade:

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO

Nome do Centro:
Enderezo:
Código Postal: Localidade:
Posto de traballo:

SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial 
da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, ou no seu 
caso o servizo de prevención alleo a efectos da determinación do 
condición de persoal sensible de conformidade co previsto na 
resolución pola que se aproba o Protocolo de adaptación ao contexto 
da Covid.19 nos centros de ensino non universitario de Galicia 
para o curso 2021/2022

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

                                                             ,             de                                  de 202             

Sinatura:

DIRECTOR/A DO CENTRO



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

O ###### dítase a Resolución das Consellerías de Cultura, Educación e 

Universidade e de Sanidade, pola que se determina o protocolo de inicio do curso 

2021-2022, 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 o solicitante.

Don/Dna._______________________________           solicitou a súa consideración como 

persoal sensible.

Polo exposto, D./Dna.                                                                                                  ____  , na  súa 

calidade de Director/a do centro de ensino 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 outra categoría.

Que no centro existe dotación de xel hidroalcohólico, e restantes elementos para a 

hixiene das mans consonte ao protocolo.

Que existe dispoñibilidade de máscaras diarias para o solicitante.

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

alumnado.

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

separación de 1,5 metros entre os postos.

Que no posto de traballo (persoal administrativo) existe a debida separación de 1,5 

metros diante das persoas que acoden ao centro.

Para   que   conste   diante   da   inspección   médica   da   Xefatura   Territorial   de 

_________________________________

Asinase o presente informe con data      /       /2020  (sinatura e selo)



ANEXO VIII: CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS 
EDUCATIVOS

Para facilitar unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación das 
medidas previstas en canto á prevención e protección, tanto de traballadores 
como de alumnos e visitas ao centro, se adxunta a modo de plan de acción o 
seguinte cuestionario como guía de implantación e que pode ser anexado ao 
Plan de adaptación á situación Covid -19 NO CURSO 2021/2022.

Aspecto a considerar

Realizado

SI NON NP

Id. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade

1.1. ¿Informouse  aos  traballadores  de  non  acudir  ao  centro  de  traballo  en  caso  de  
síntomas  da enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

1.2 ¿Informouse aos pais/nais/titores  dos alumnos de non envialos ao centro educativo en caso 
de síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

1.3 ¿Estableceuse  no  centro  o  procedemento  para  seguir  se  algún  traballador  ou  alumno  
presenta síntomas da enfermidade no centro educativo?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

Id. Medidas Organizativas

2.1 ¿Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir que non se producen 
aglomeracións no acceso e mantéñense as distancias de seguridade? En caso necesario, 
establecéronse entradas e saídas diferenciadas que garantan a distancia entre persoas?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.2 ¿Dimensionaronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos procedementos da 
Consellería de Educación?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.3 ¿Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan fácil acceso a auga e xabón, así 
como, papel desbotable para secado e papeleiras no centro educativo? Se é necesario, 
disponse de dispensadores xabonosos e/ou solución alcohólica desinfectante ao dispor 
dos traballadores e dos alumnos?



Aspecto a considerar

Realizado

SI NON NP

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.4 ¿Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para zonas de atención a 
público, como na área de administración, etc.? Definíronse adicionalmente os equipos de 
protección a utilizar?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.5 ¿Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e saída dos alumnos, 
evitando o cruzamento duns e outros?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.6 ¿Definíronse  sentidos  de  circulación  nas  zonas  de  maior  confluencia,  diferenciando  
ambos  os sentidos mediante cintas de separación e/ou vinilo adhesivo no pavimento?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.8 ¿Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores) ao mínimo posible?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.9 Para as aulas ¿Adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de Educación?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.10 ¿Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense a distancia de 
seguridade de 1,5 metros, así como as medidas hixiénicas e distanciamento social?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.11 ¿Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as distancias de seguridade?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.12 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de aseos?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.13 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:



Aspecto a considerar

Realizado

SI NON NP

2.14 ¿Establecéronse normas específicas para as salas de reunións?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.15 ¿Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o procedemento 
da Consellería de Educación?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.16 ¿Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e accionados por pedal?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.17 ¿Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área de 
administración?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.18 ¿Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, 
hixienízanse antes de cada uso?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.19 ¿Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior (limitacións 
de mobilidade)?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

Id. Formación e información dos traballadores

3.1 ¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións 
sanitarias que se deben seguir de xeito individual?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.2 ¿Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as medidas a adoptar, 
específicas para o lugar de traballo, así como o equipamento de protección a 
empregar?



Aspecto a considerar

Realizado

SI NON NP

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.3 ¿Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas que deben 
adoptarse cando viaxan ao lugar de traballo?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.4 ¿Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de hixiene 
persoal (máscaras, luvas de látex, panos, etc.)?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.5 ¿Valorouse e  adquiriuse  un  stock  suficiente  de  equipos  de  protección  
segundo  o  marcado  pola Consellería?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

Id. Limpeza e desinfección das instalación

3.6 ¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e proteccións necesarias para poder 
emprender e manter a actividade e limpeza requirida?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.7 ¿Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa 
periodicidade?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.8 ¿Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para limpar os 
cuartos, con especial énfase nas superficies, especialmente aquelas que son 
tocadas con mais frecuencia como as fiestras ou os tiradores das portas, os 
dispositivos que usan habitualmente o alumnado e persoal, mesas e 
ordenadores?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.9 ¿Déronselle instrucións aos traballadores para depositar o material de hixiene 
persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) na fracción de resto (agrupación de 
residuos domésticos que se obtén unha vez realizadas as recollidas separadas)?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.10 ¿Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos procedentes dunha 
persoa que presentou síntomas da enfermidade e os elementos de limpeza 
empregados neste caso?



Aspecto a considerar

Realizado

SI NON NP

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.11 ¿Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas instalacións, 
diariamente e adicionalmente con ventilación natural de  acordo coas pautas de 
ventilación do Protocolo para o curso 2021-2022?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

Id. Sinalización

3.12 ¿Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as mans, 
non tocar a cara, tusir en papel desbotable ou no cóbado, etc.)?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.13 ¿Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos,

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.14 ¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de seguridade 
a manter durante o acceso ao centro educativo e no resto de zonas necesarias 
(zona  de comedor, biblioteca,  etc.), segundo  o marcado pola Consellería de 
Educación?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.15 ¿Sinalizouse,  no  acceso  ao  centro  de  traballo,  a  prohibición  de  acceder  a  
calquera  persoa  que presente síntomas da enfermidade?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.16 ¿Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións, vestiarios, 
comedor, etc.)?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:



ANEXO IX: CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS



ANEXO X: PLANOS CENTRO EDUCATIVOS







ANEXO XI:  PLANOS-TIPO DAS AULAS
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