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1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

15025694 IES Moncho Valcarce 

 

Enderezo C.P. 

Rúa de José María Penabad López, s/n 15320 

Localidade Concello Provincia 

As Pontes de García Rodríguez As Pontes de García Rodríguez A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

881 93 00 55 ies.moncho.valcarce@edu.xunta.gal 

Páxina web 

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

 

mailto:ies.moncho.valcarce@edu.xunta.gal
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonchovalcarce/
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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) 

698 12 54 23 

Membro 1 Titular: Javier Cabarcos Anca 
 
 
1º suplente Mº Esther López Fraga  
 
 
2º suplente: Mª Paula Hermida Mera 

Cargo 
Tlfno. 
 
Cargo 
Tlfno. 
 
Cargo 
Tlfno. 
 

Director 
616 106 352 
 
PES 
610 502 062 
 
PES 
626 143 985 

Tarefas asignadas 

• Nomear os restantes membros do equipo COVID 
• Coordinar o traballo do equipo COVID 
• Exercer a interlocución coa administración e cos membros da comunida-

de educatica 
• ... 

Membro 2  Titular: Mª del Carmen Castro García 
 
 
1º suplente: Alfonso Fraga Pérez 
 
 
2º suplente: Ana Díaz Lodeiro 

Cargo 
Tlfno. 
 
Cargo 
Tlfno. 
 
Cargo 
Tlfno. 
 

PES 
647 081 638 
 
PES 
667 586 731 
 
PES 
639 096032 

Tarefas asignadas 

•  Coordinar o traballo do equipo COVID. 
•  Exercer a interlocución coa administración e cos membros da comunida-

de educativa. 
• Levar rexistro dos afectados polo virus. 
• Informar ao claustro da situación sanitaria do centro. 
 

Membro 3 Sara García Cacicedo  
  
 
1º suplente: Mª Digna Polo Timiraos 
 
 
2º suplente: José Antonio Doce Caruncho 

Cargo 
Tlfno. 
 
Cargo 
Tlfno. 
 
Cargo 
Tlfno. 
 

PES 
639 955 744 
 
PT 
652 480 277 
 
PES 
650 321 470  

Tarefas asignadas 

• Coordinar o traballo do equipo COVID. 
• Exercer a interlocución coa administración e cos membros da comunida-

de educativa. 
• Levar rexistro dos afectados polo virus. 
• Informar ao claustro da situación sanitaria do centro. 
 

 
 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de saúde de As Pontes (PAC) Teléfono 981 33 46 99 
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Contacto 
Dende o centro de saúde se nos informa que non é necesario incluír unha persoa de 
contacto e que con chamar ao centro se activaría o protocolo a seguir. 

 

4. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que 

inclúe) 

Desde o inicio de curso, habilitarase como espazo de uso individual para illar a aquelas persoas nas 
que se detecten síntomas mentres non se xestiona o seu traslado, a antiga sala do club de lectura, 
situada na planta baixa, na que orixinalmente era vivenda do conserxe. Trátase dun espazo de 
illamento coa ventilación adecuada e na que os elementos de protección dos que dispón son: 
termómetro, panos desbotables, xel hidroalcohólico, máscaras e papeleira de pedal. 

 

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa  

1º ESO A 21 2º ESO A 16 3º ESO A 19 4º ESO A 19 1º BAC A 23 2º BAC A 17 

1º ESO B 19 2º ESO B 14 3º ESO B 13 4º ESO B 18 1º BAC B 18 2º BAC B 12 

1º ESO C 18 2º ESO C 13 3º ESO C 13 4º ESO C 14 1º BAC C 16 2º BAC C 20 

1CF-LACC 19           

 

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

Persoal docente 47 

Auxiliar administrativo 1 

Persoal subalterno (conserxes) 2 

Persoal de limpeza 4 

Coidadora (auxiliar técnica educativa) 1 

Auxiliar de conversa (a media xornada compartido co IES de Ortigueira) 1 

 
 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia  

 

Etapa ESO Nivel 1º Grupo A 

Aula 1º ESO A Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 13 

 

Etapa ESO Nivel 1º Grupo B 

Aula 1º ESO B Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 11 

 

Etapa ESO Nivel 1º Grupo C 

Aula 1º ESO C Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 9 

 

Etapa ESO Nivel 2º Grupo A 

Aula 2º ESO A Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 16 

 

Etapa ESO Nivel 2º Grupo B 

Aula 2º ESO B Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 13 

 

Etapa ESO Nivel 2º Grupo C 

Aula 2º ESO C Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 13 
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Etapa ESO Nivel 3º Grupo A 

Aula 3º ESO A Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 16 

 

Etapa ESO Nivel 3º Grupo B 

Aula 3º ESO B Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 14 

 

Etapa ESO Nivel 3º Grupo C 

Aula 3º ESO C Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 13 

 

Etapa ESO Nivel 4º Grupo A 

Aula 4º ESO A Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 20 

 

Etapa ESO Nivel 4º Grupo B 

Aula 4º ESO B Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 16 

 

Etapa ESO Nivel 4º Grupo C 

Aula 4º ESO C Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 12 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo A 

Aula 1º BAC A Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 14 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo B 

Aula 1º BAC B Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 13 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo C 

Aula 1º BAC C Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 15 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo A 

Aula 2º BAC A Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 13 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo B 

Aula 2º BAC B Nº de alumnado asignado 12 Nº de profesorado asignado 13 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo C 

Aula 2º BAC C Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 16 

 

Etapa Ciclo formativo de grao superior Nivel 1.º Grupo A 

Aula 1LACC A Nº de alumnado asignado 10 Nº de profesorado asignado 4 

 

Etapa Ciclo formativo de grao superior Nivel 1.º Grupo B 

Aula 1LACC B Nº de alumnado asignado 9 Nº de profesorado asignado 4 

 
 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas que xa 
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figuren no protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo) 

 

 
 

9. Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía com-
patible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias 
co equipo COVID para comunicar incidencia e ausencias) 

 O coñecemento dun caso de sintomatoloxía compatible, as ausencias de persoal non docente ou 
profesorado e a comunicación das familias co equipo COVID realizarase tanto verbalmente, 
telefonicamente coma a través do correo electrónico. 

 

 

 

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

O equipo directivo elaborará unha folla de rexistro onde se anotarán as ausencias do persoal e do 
alumnado por motivo da COVID 19. Será o Equipo COVID o encargado de levar o rexistro e a inscrición 
das sucesivas faltas. 
 

 

11. Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades 

sanitarias e educativas) 

Ditas comunicacións realizaranse vía telefónica e/ou a través do correo electrónico. 
 

 
 

Id. Medidas xerais de protección individual 

 

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

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

Durante as clases en aulas, o alumnado disporase sentado en pupitres e todos orientados nun mesmo 
sentido, establecerase unha distancia física mínima de 1,5 metro (considerando como referencia o cen-
tro da cadeira onde se sitúe ao alumnado) con uso de máscara. En todo, caso a distancia de segurida-
de tratarase de aumentar o máximo posible, sempre que sexa compatible coa colocación de todo o 
alumnado (incluída a profesora ou profesor), a boa visión do encerado por parte de todo o alumnado e 
a distancia física mínima de 1,5 m.   
Todos ou pupitres ou mesas colocaranse en liñas mirando cara a dirección do posto do/a profesor/a. 
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13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non permita as 

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

Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas, realizaranse os desdobres oportunos en 
cada nivel. Ademais empregaranse as aulas auxiliares das que dispón o centro. 

 

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

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

- Os apoios son na aula de referencia. 

- Respectar o aforo da aula. 

- Manter a distancia de seguridade na aula e cando non se poda obrigarase ao uso da máscara. 

- Non compartir material de ningún tipo. 

- Uso do material de protección dispoñible en tódolos espazos. 

- Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das más-

caras dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso 

de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección indi-

vidual como pode ser o uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, estable-

cendo grupos de convivencia estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e au-

la. Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos. 

- O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no 

caso de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira no respec-

tar a distancia de seguridade. 

- No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento pola coida-

dora deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hi-

xiene 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 pre-

ciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 

- O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades 
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de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 

- No caso dunha escolarización combinada, coidarase adoptar as mesmas medidas co fin de fa-

cilitar a comprensión das mesmas por parte deste alumnado.  

- 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 ne-

cesidades educativas especiais 

 

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

As titorías realizaranse de xeito telefónico e/ou telemático, reservando as titorías presenciais para 
aqueles casos nos que non sexan posibles as anteriores opcións e sempre respectando as medidas de 
seguridade establecidas: distancia requirida , espazos ventilados, uso de xel hidroalcohólico, máscaras 
etc. 
 

 

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

do concello...) 

O equipo COVID do centro será o encargado de transmitir a dita información. Farase a través da web 
do centro, videoconferencia e vía telefónica, e/ou telemática. Tan so se fará de xeito presencial 
naqueles casos en que as circunstancias impidan facelo polas vías anteriormente citadas. Adaptaranse 
espazos exclusivos para este tipo de reunións onde se garantirá a distancia de seguridade, o emprego 
de máscaras e produtos de hixiene de mans.  
 

 

17. Uso da máscara no centro 

O alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras fóra das 
aulas. 
É obrigatorio usar máscara de protección na circulación polos espazos comúns (corredores, baños, 
escaleiras, etc.), nas entradas e saídas ao centro, nos recreos, nas entradas e saídas do comedor 
escolar e na estancia na biblioteca. 
Recoméndase que o profesorado utilice a máscara continuamente non só pola súa función de 
protección senón tamén polo seu carácter exemplifícante.  O uso adicional de viseiras protectoras non 
é obrigado aínda que non se prohibe para as persoas que voluntariamente as usen, algo que se 
considera altamente recomendable. 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

Dito plan darase a coñecer á comunidade educativa no claustro que terá lugar a principio de curso. 
Ademais exporase o seu contido na páxina web do centro e realizarase unha copia en papel que se 
situará na sala de profesores para a súa consulta. 
 

 
 
 

Id. Medidas de limpeza 

 

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

- Reparto de zonas de limpeza (coinciden coas habituais): 

- Limpadora núm. 1: Ampliación, pavillón polideportivo. 

- Limpadora núm. 2: 2.ª planta do edificio principal 

- Limpadora núm. 3: 1.ª planta do edificio principal. 
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- Limpadora núm. 4; planta baixa do edificio principal e ximnasio. 

- Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e desinfec-

ción establecidas nas medidas deste protocolo.  

- Con anterioridade ao inicio do curso en cada unha das etapas educativas, realizarase unha 

limpeza e desinfección xeral do centro e do mobiliario.  

- Limparase cada estancia polo menos unha vez ao día, e reforzarase naqueles espazos que o 

precisen en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos 

3 veces ao día. 

- Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuen-

tes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, e outros 

elementos de similares características así como de billas, elementos das cisternas e outros dos 

aseos. 

- Durante a xornada lectiva asegurarase a limpeza dos aseos 3 veces ao día como mínimo le-

vando un rexistro do mesmo. En todo caso nos aseos existirá material de desinfección para ser 

utilizado polos usuarios voluntariamente. DEIXAR UN PULVERIZADOR EN CADA ASEO. 

- Tamén se procurará, na medida do posible segundo o persoal dispoñible, a desinfección dos 

espazos que se vaian empregar pola tarde todos os luns lectivos no intervalo comprendido en-

tre as 14.10 h e as 16.20 h. 

- As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas dos traballadores, 

tales como áreas de descanso, vestiarios, taquillas, aseos… 

- Do mesmo xeito, realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo compartidos, 

en cada cambio de quenda, e ao empezar a xornada, deixando que actúe o produto de limpe-

za. con especial atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de manipulación, sobre 

todo naqueles utilizados por máis dun usuario quen realizará ao finalizar o uso individual a lim-

peza dos elementos utilizados. Cada usuario ao empezar de utilizar un ordenador de uso com-

partido, limpará a superficie do teclado, do rato e da pantalla cun produto adecuado que se po-

ñerá á súa disposición. 

- Utilizaranse desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de 

Sanidade, sempre baixo a recomendación dos provedores de material sanitario e de limpeza. 

No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. Non se conside-

rou adecuado o uso da lixivia pola imposibilidade de ter mesturas recen preparadas a conse-

cuencia do baixo número de profesionais dispoñibles en todos os ámbitos. 

- Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, 

co fin de evitar calquera contacto accidental. 

- Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbota-

ranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

- O pavillón desinfectarase tódolos dia, unha vez ao día con axuda dunha sulfatadora, sempre 

que a disposición do persoal o permita. 

- Os patios exteriores limparanse unha vez á semana tamén con sulfatadora a excepción dos 

bancos e outros elementos de uso común, os cales serán desinfectados diariamente, sempre 

que a disposición do persoal de limpeza o permita. 

 

 
 

20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternan-

cia 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) 

Limpadoras núm. 1, 2 e 3: 14.00 – 21.30 h 
Limpadora núm. 4: 09.00 – 16.30 h 

 

21. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza 
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O persoal de limpeza terá á súa disposición o material e proteccións necesarias para a realización das 
súas tarefas. Isto inclúe por unha banda calzado e roupa adecuadas, así como luvas e máscaras. Pola 
outra banda disporán en todo momento de lixivia, pero tamén de outros produtos máis axeitados 
recomendados polos provedores de material sanitario e de limpeza que ademais son compatibles coa 
roupa e utensilios dos usuarios/as e traballadores/as do centro de ensino, así como son tamén 
compatibles entre si mesmos, isto é, existe compatibilidade entre os diferentes produtos a utilizar 
segundo o consello dos provedores. 
Non consideramos axeitada a utilización da mestura de lixivia e auga como método de desinfección 
predilecto polo pouco respecto polos utensilios cos que entra en contacto, pola imposibilidade de ter 
preparadas diariamente mesturas recentes ante a escaseza de persoal e pola incompatibilidade que 
mostra este produto con outros que nos recomendan para a desinfección dos postos de traballo por 
parte do alumnado e do profesorado. 
 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

MES DE SETEMBRO 

DATA 1ª LIMPEZA 

2ª 
LIMPEZ
A 

3ª 
LIMPEZ
A 

 
Poñer nome do traballador/a e hora 

DATA 1ª LIMPEZA 

2ª 
LIMPEZ
A 

3ª 
LIMPEZ
A 

 
Poñer nome do traballador/a e hora 

DATA 1ª LIMPEZA 

2ª 
LIMPEZ
A 

3ª 
LIMPEZ
A 

 
Poñer nome do traballador/a e hora 

DATA 1ª LIMPEZA 

2ª 
LIMPEZ
A 

3ª 
LIMPEZ
A 

 
Poñer nome do traballador/a e hora 

DATA 1ª LIMPEZA 

2ª 
LIMPEZ
A 

3ª 
LIMPEZ
A 
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Poñer nome do traballador/a e hora 

DATA 1ª LIMPEZA 

2ª 
LIMPEZ
A 

3ª 
LIMPEZ
A 

 
Poñer nome do traballador/a e hora 

DATA 1ª LIMPEZA 

2ª 
LIMPEZ
A 

3ª 
LIMPEZ
A 

 
Poñer nome do traballador/a e hora 

DATA 1ª LIMPEZA 

2ª 
LIMPEZ
A 

3ª 
LIMPEZ
A 

 
Poñer nome do traballador/a e hora 

DATA 1ª LIMPEZA 

2ª 
LIMPEZ
A 

3ª 
LIMPEZ
A 

 
Poñer nome do traballador/a e hora 

DATA 1ª LIMPEZA 

2ª 
LIMPEZ
A 

3ª 
LIMPEZ
A 

 
Poñer nome do traballador/a e hora 

DATA 1ª LIMPEZA 

2ª 
LIMPEZ
A 

3ª 
LIMPEZ
A 

 
Poñer nome do traballador/a e hora 
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… 
   

 

 

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

Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 5 
minutos (10 minutos cando a sala ou aula estivese ocupada previamente) ao inicio da xornada, ao fina-
lizar e entre clases, sempre que sexa posible e coas medidas de prevención de accidentes necesarias: 
Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior 
tempo posible. No caso de chuvia, vento ou frío intenso, no que a apertura de xanelas supoña un pro-
blema para o transcurso das sesións lectivas, levarase a cabo a ventilación das aulas abrindo as fies-
tras de xeito cruzado naquelas estancias que dispoñan de dúas ringleiras de xanelas.  
Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito consecu-
tivo (orientador/a, profesor/a especialista, ou calquera outro) desinfectaranse as superficies usadas e 
ventilarase a aula ou sala polos menos 5 minutos logo de cada sesión. 
Durante os tempos de lecer as aulas deberán permanecer ventiladas, sendo responsabilidade do último 
docente que estivese na aula antes do correspondente recreo. 
En cada unha das aulas do centro colocarase unhas follas de rexistro para anotar as ventilacións efec-
tuadas en cada aula. Será cada docente o responsable de facer a ventilación da aula en cada unha das 
sesións, así como anotar no correspondente cadro de control de ventilacións. 

DATA 
 

Hora 
Traballador/a 
responsable 

1ª Poñer nome e hora 

2ª Poñer nome e hora 

3ª Poñer nome e hora 

4ª Poñer nome e hora 

5ª Poñer nome e hora 

6ª Poñer nome e hora 

7ª Poñer nome e hora 

8ª Poñer nome e hora 
 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

En cada aula así como en zoas de espazos comúns haberá dous tipos de papeleiras: ordinarias e de 
pedal. Nas segundas depositarase o refugallo utilizado na desinfección de material. No momento da 
súa recollida este lixo será tratado e recollido de maneira diferenciada  en bolsas de diferente cor. 

 
 

Id. Material de protección 

 

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

INVENTARIO 
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A día 4 de setembro de 2020 o material sanitario e de protección do que dispón o centro é o seguinte: 
 

PRODUTO CANTIDADE 

Máscaras cirúrxicas 15 paquetes de 50 unidades cada un 

Máscaras hixiénicas 480 unidades 

Máscaras FFP2 200 unidades 

Papeleiras pedal 25 L 31 unidades 

Xaboeira espuma 20 unidades 

Xel hidroalcólico, 500 mL 20 unidades 

Xel hidroalcólico hixienizante, 1 L 4 paquetes con 10 unidades cada un 

Xel aloe extra en cartucho 1 paquete con 10 unidades cada un 

Toallas ziz zag 11 paquetes con 10 unidades cada un 

Lubacin Bactericida 750 cL con cabezal 
pulverizador extra 

60 unidades 

Lubacin A-DA Bactericida 5 L 8 unidades 

Toalleiros 30 unidades 

Papeleiras pedal 22 L 40 unidades 

Termómetros dixitais 3 unidades 

Desinfectante virucida, bactericida e funxicida Activ 
B40, 5 L 

2 unidades 

Felpudo Téxtil Desinfectante 4 unidades 

Felpudo Téxtil Secante 4 unidades 
 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

Tanto o persoal de limpeza como as conserxes e en última instancia o equipo directivo terá a obriga de 
levar un control do material de protección e desinfección dispoñible. Esa información deberá facerse 
chegar á Secretaria do IES Moncho Valcarce, quen será a encargada de iniciar o procedemento de 
adquisición. 
Sempre que se dispoña de marxe temporal suficiente solicitaranse tres orzamentos do material 
necesario e seleccionarase o mais axeitado en función das características dos produtos e materiais 
ofertados e o seu prezo. 
 

 

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

Ao inicio de curso poñerase a disposición de cada docente dun produto virucida que deberá levar 
consigo a cada sesión lectiva que vaia impartir, con ese mesmo produto será co que el/ela mesmo e o 
seu alumnado desinfectarán os seus postos de traballo. Ante a imposibilidade de compartir material 
entre os diferentes docentes que van a impartir clase nos mesmos espazos tamén se lles entregará xiz 
e portaxiz, rotulador de encerado branco e borradores para ambos tipos de encerado. 
Cando se esgote ou se extravíe algún dos utensilios deberán comunicalo o antes posible na 
Conserxería do centro ao a algún membro do equipo directivo que lle proporcionará outro, avisando en 
todo caso á Secretaria do Centro para que poda levar o rexistro oportuno. 
Cada usuario/a do centro de ensino debe asistir ao mesmo coa máscara de uso obrigatorio, o instituto 
só proporcionará máscara aos traballadores/as que a soliciten. Haberá máscaras cirúrxicas (do mesmo 
tipo que as proporcionadas pola Consellería de Educación) na Conserxería do IES Moncho Valcarce, e 
cada docente que precise unha deberá acudir alí a por unha. Haberá que levar un rexistro da entrega 
das máscaras.  Alén diso, o centro poñerá a disposición dos usuarios que por razóns sanitarias o 
precisen máscaras FFP2 ou similar. 
 

 

Id. Xestión dos abrochos 

 

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

propia do centro ou unha remisión ao plan de continxencia) 
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A) Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas 
compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-
19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas 
ou diagnosticada de COVID-19. 
B) Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver 
síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase un protocolo de actuación previsto 
con antelación: levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica 
(tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, 
no caso de afectar a alumnado. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, 
ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar 
síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a que inicie 
síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara, e logo de seguir as 
instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional 
sanitario.  
C) No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo tanto 
sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na 
COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo, (sen prexuízo do uso da 
canle informática sinalada no punto 2). Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará 
os contactos que existan dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de 
Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas 
como contactos. Estas terán a consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán 
estar en corentena no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade. 
D) A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co 
seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita 
para as ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria. 
E) Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura 
Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte dun centro 
educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función do 
número de contactos identificados en cada abrocho. 
 

 

29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (de-

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

Como encargado do equipo COVID, a persoa que exerce dirección do centro, será a responsable de 
realizar as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa. En caso de ausencia, 
delegará esta responsabilidade en calquera das outras persoas que forman parte do equipo COVID. 

 
 

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

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

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

A xestión de peticións de solicitude no caso de supostos de vulnerabilidade, de comunicación coa 
xefatura territorial e de solicitude, de ser o caso de persoal substituto realizarase a través de correo 

electrónico, vía telefónica e/ou telemática. 
 

 
 

Id. Medidas de carácter organizativo 

 

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

caso. Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos poderanse 
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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—) 

 

 

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

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

1.  A entradas e saídas no centro organizaranse co obxectivo de evitar aglomeracións. Por este 
motivo habilitaranse tres portas diferentes (tanto de acceso ao centro como aos edificios) se-
gundo a etapa e nivel educativo que se curse: 

- Cancela principal + Porta central do edificio principal + Escaleiras principais : Entrada 
e saída de alumnado de 1º e 2º ESO. 

- Cancela anexa ao IES Castro da Uz + Porta secundaria do edificio principal + Escalei-
ras secundarias: Entrada e saída de alumnado de 3º e 4º ESO e 1.º de ciclo formativo. 

- Cancela do edificio de ampliación + Porta do edificio de ampliación: Alumnado de ba-
charelato. 

2. O alumnado entrará polas portas correspondentes de xeito ordenado, accedendo á súa aula a 
medida da súa chegada ao centro, ocupando o seu asento. 

3. O uso do elevador quedará restrinxido. Tan só poderá acceder ao seu uso o alumnado con ne-
cesidades educativas especiais ou con problemas físicos de mobilidade. 

4. Os corredores e espazos comúns atópanse debidamente divididos e sinalizados con frechas 
que indican o sentido da circulación. 

 

 

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

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

A colocación de cartelería e sinaléctica informativa realizarase en cada unha das aulas, laboratorios, 
pavillón deportivo, biblioteca e  nos paneis informativos do vestíbulo de entrada. 
Ademais o centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e zonas de 
recreo que advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e medidas 
de hixiene social e individual.   Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual. 
Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, collages, murais, ou 
outro material nas paredes de corredores e aulas.  

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Entrada: os autobuses farán 3 paradas, unha en cada cancela do recinto: 
a. Cancela máis próxima ao edificio da Ampliación (alumnado de bacharelato). 
b. Cancela central: alumnado de 1.º e 2.º ESO. 
c. Cancela próxima ao IES Castro da Uz: alumnado de 3.º e 4.º ESO e 1.º CFGS Laboratorio. 
 
Toma de temperatura 
 
 O alumnado irá directamente á súa aula e sentarase no seu asento. 
Saída: farase polas mesmas cancelas. 

 
 
 

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

Cancela principal e porta principal: 3 
Cancela da dereita e entrada da Ampliación: 2 
Cancela da esquerda e 2.ª entrada do edificio principal: 2 
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Id. Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (previsións en relación co programa 

de madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e determinacións que figuren 
no plan deberán ser coordinadas coa ANPA ou o concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse 
ao presente plan) 

O centro non conta co programa de madrugadores e non se realizan actividades previas ao inicio da 
xornada polo que non e necesario facer previsións respecto a este tema. 
 

 

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

O centro non ten previsto realizar ningún tipo de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou 
posteriores ao servizo de comedor mentres dure a situación de pandemia provocada polo COVID 19. 
Polo tanto non e necesario realizar ningún tipo de previsión ao respecto. 
 

 

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

As xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar  celebraranse preferentemente por medios telemáticos 
evitando en todo caso a xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas. 
De ser necesario unha xuntanza presencial, ésta levaranse a cabo no Salón de Actos, espazo que 
conta coas dimensións necesarias para garantir a distancia de seguridade entre os membros de ditas 
organizacións e do material sanitario e preventivo necesario. 
Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

A realización de titorías e comunicacións coas familias realizarase por vía telefónica, videochamada,  
correo electrónico e, de xeito excepcional, de forma presencial. Para este último caso o centro dispón 
de dúas salas adicadas exclusivamente a esta función nas que se dispón de todo o material sanitario e 
de prevención que establecen as autoridades sanitarias: máscaras, xel hidroalcohólico, papeleira de 
pedal, panos desbotables... 
A petición de titoría realizarase por medio da aplicación AbalarMóbil ou directamente a través do propio 
alumnado. 

 

40. Normas para a realización de eventos 

Tentarase de facer o menor número de  actividades e eventos durante o período que dure a situación 
provocada pola COVID 19. No caso de celebrarse algún evento seguiranse as seguintes normas: 

- Uso de espazos amplos  que permitan a permanencia dos participantes no lugar sen riscos pa-

ra a súa saúde 

- Respectar o aforo establecido polas autoridades sanitarias 

- Manter a distancia establecida polas autoridades entre os participantes ao evento 

- Dotar ao espazo elixido de material sanitario que preveña un posible contaxio: máscaras, xel 

hidroalcohólico, papeleira de pedal, panos desbotables, termómetro... 

- Ventilación continuada do espazo. 

- Evitar a interactuación entre os participantes. 

- Organizar eventos nos que participen grupos reducidos de alumnado. 

- Manterse sentado/a en todo momento. 
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Id. Medidas para o alumnado transportado 

 

41. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, establece-

mento dun espazo de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de priorización para o 
uso do transporte) 

Cancela principal, porta principal e escaleiras principais: alumnado de 1.º e 2.º ESO. 
Cancela esquerda, 2.ª porta edificio principal e escaleiras secundarias: alumnado de 3.º e 4.º ESO e do 
ciclo formativo de grao superior. 
Cancela dereita, edificio de Ampliación: alumnado de bacharelato. 

 

Id. Medidas de uso do comedor 

 

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento de 

quendas para o uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, priorización do 
alumnado sobre o resto do persoal do centro) 

A organización do comedor corresponde ao CEIP Plurilingüe A Magdalena, ao que acude o alumnado 
do IES Moncho Valcarce os luns (hai clase pola tarde). 

 

43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe ser o 

mesmo durante as diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal) 

O alumnado será acompañado ao comedor por un profesor ou profesora do IES Moncho Valcarce. 

 

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

persoal) 

A organización do comedor corresponde ao CEIP Plurilingüe A Magdalena, ao que acude o alumnado 
do IES Moncho Valcarce os luns (hai clase pola tarde). 

 
 

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan precisas nou-

tros 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 nor-
mas de uso e limpeza) 

As previsións que se farán para o uso de outros espazos do centro tales como aulas especiais 
(tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios, ...) ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera 
outro espazo de uso educativo son: 

A -  Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e recomendacións a 
seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis informativos.  
  
B -  Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida 
desenvolver as actividades. 
C -  Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do alumnado 
deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso. Así mesmo, engadiranse outros equipos de 
protección axeitados en cada caso, favorecendo cando sexa posible a utilización de materiais 
desbotables.  
 D -  O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización da 
práctica supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados despois de cada actividade 
para o seu uso polo seguinte grupo.   
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E -  Sen prexuízo da aplicación das normas do punto anterior no caso de aulas de desdobre, talleres, 
laboratorios, aulas de musica, debuxo ou informática extremáranse os protocolos de limpeza por 
tratarse de aulas de uso máis compartido.  
 F -  Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas.  
 G -  O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe de ser 
desinfectado ao inicio da actividade e  unha vez terminada a clase. Implicárase ao alumnado na 
concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo.  Onde a materia o 
permita substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con medios informáticos co fin de 
diminuír os contactos co material.  
 H -  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 metro.  
 

 

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

        No caso da clase de educación física os exercicios serán individuais na medida do posible 
minimizando o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e procurando a súa 
limpeza e desinfección despois do seu uso. Realizaranse as modificacións precisas na programación 
da materia e cando a distancia teña que ser inferior a 1,5 metros usarase a máscara. 
 
O uso da máscara é obrigatorio, agás que se realice no exterior. 
 

 

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

educativo) 

Respecto a o proceso de cambio de aula ou a visita á aula especial ou espazos de uso educativo, na 
medida do posible, mediante a asignación de grupos ou de horarios, a norma xeral é que o alumnado 
non cambiará de clase agás nos supostos excepcionais.  
Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. No caso de 
ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que finalice a súa clase 5 minutos 
antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado.   
A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. Agardarán polo/a 
profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade, evitándose a 
formación de aglomeracións de alumnado.   
 Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de 
entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado durante a 
espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 
 

 

48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás xerais 

establecidas no protocolo) 

1.- Atendendo ás condicións xerais de seguridade e distancia aconsellada pola Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia o aforo da nosa biblioteca escolar quedará limitado 
a     15    alumn@s. 
2.- A estancia do alumnado na biblioteca escolar queda restrinxida ós períodos de lecer e sempre e 
cando haxa profesores/as de garda ou membros da equipa de biblioteca que poidan controlar e asegu-
rar as normas de seguridade e hixiene descritas na normativa vixente ó respecto. 
3.- Na biblioteca escolar estarán en todo momento perfectamente sinalados aqueles postos de lectura, 
de traballo e de consulta informática a empregar polo alumnado ou demais membros da comunidade 
escolar. 
4.- Á entrada das dependencias da biblioteca escolar ós usuari@s terán  a súa disposición un dispen-
sador de xel hidroalcohólico co que terán que hixienizar as súas mans no momento de entrada e saída 
da sala. O profesorado de garda velará polo cumprimento estrito desta medida. Ningunha persoa pode-
rá permanecer na biblioteca sen gardar a distancia de seguridade e facer uso preceptivo da máscara. 
5.- Todo usuari@ da biblioteca deberá de xeito individual hixienizar o posto ocupado antes de abando-
nar a sala. A tal fin o profesor/a de garda da biblioteca facilitará os produtos sanitarios necesarios e 
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tutelará que a limpeza se faga con plenas garantías. 
6.- No mostrador de préstamo da biblioteca instalaranse mamparas de protección coa finalidade de 
ofertar un servizo seguro ós usuari@s. As portas de acceso á biblioteca permanecerán abertas en todo 
momento para a idónea ventilación do seu espazo. 
7.- Queda totalmente prohibido o emprego da biblioteca escolar sen a permanencia dun profesor ou 
profesora de garda ou persoal docente responsábel desta dependencia. 
8.- A estancia na biblioteca por parte do alumnado do centro queda restrinxida ós períodos de lecer. 
9.- Non estará permitido o emprego de xogos de mesa ou materiais que impliquen un uso compartido 
durante a presenza do alumnado nas dependencias propias da biblioteca escolar. 
10- O préstamo dos libros ou de calquer outro material propiedade da biblioteca efectuarase durante os 
períodos de lecer do alumnado e baixo control do profesor/a encargado de dita tarefa. 
11.- Os exemplares devoltos despois do tempo de préstamo establecido permanecerán como mínimo 
24 horas en caixas perfectamente identificadas e illadas antes de ser novamente reubicados nos andeis 
e dispostos para un novo préstamo. Se os libros estivesen forrados con materiais plásticos o tempo de 
disposición para un novo préstamo situarase nas 72 horas. 
12.- A biblioteca permanecerá ventilada na medida do posíbel naqueles momentos nos que se atope 
valeira de persoal usuario. 
13.- Nas dependencias da biblioteca escolar ubicaranse carteis de información sobre as distintas medi-
das hixiénico-sanitarias de obrigado cumprimento para todos os usuari@s. 
14.- Todo o material bibliográfico de consulta ubicado nos andeis terá que ser solicitado ó profesorado 
de garda para a súa consulta ou entrega en modalidade de préstamo. 
15.- Atendendo ás circunstancias hixiénico-sanitarias que se vaian dando ó longo do presente curso 
2020-21 as medidas anteriormente citadas poderán verse implementadas con novas iniciativas que 
aseguren un uso seguro e responsábel da nosa biblioteca escolar. 
16.- Si as circunstancias sanitarias derivadas da evolución epidemiolóxica do COVID 19 conlevan unha 
docencia non presencial seguiremos mantendo a biblioteca escolar como espazo de referencia para a 
lectura, a información e as aprendizaxes a través do blog da Biblioteca do IES Moncho Valcarce (“Fel i-
ces Lecturas”) e da nosa páxina de Facebok ou Instagram. 
17.- Nun escenario de actividade académica non presencial, a equipa da biblioteca poderá, se as cir-
cunstancias o permiten, establecer un horario de atención para o profesorado e alumnado con fin de 
apoiar e orientar actividades de procura de información e de selección de recursos documentais para o 
tratamento dos contidos curriculares. 

 

 

49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en 

atención á realidade do centro) 

Respecto ao uso dos aseos as medidas a tomar serán as seguintes: 
 

1)  O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo. 

O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.  

  
2) Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o 

aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída.  

 
3) O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado unicamente 

poderá usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro.  

  
4) No caso de alumnado da etapa con NEE, o persoal coidador que acompañe ao alumnado ao 

aseo deberá portar as proteccións individuais axeitadas.  

 

 
 

 

mailto:usuari@s
mailto:usuari@s
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Id. Medidas especiais para os recreos 

 

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

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

10.10 – 10.30 h 
12.10 – 12.30 h 

 

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

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

 

 
 

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

 

52. Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que estean 

situados na mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material de 
aula) 

 

 

53. Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica 

para os xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o tempo de 
merenda) 

 

 

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

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

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

- Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e recomendacións a se-
guir. 
- Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida desenvol-
ver as actividades. 
- Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do alumnado de-
berán estar perfectamente hixienizados para o seu uso. 
- O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización da práctica 
supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados despois de cada actividade para o 
seu uso polo seguinte grupo ou alumno/a. 

 
 

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE 
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55. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as medidas 

concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE) 

A coidadora espera ao alumnado na entrada exterior do instituto para acompañalo á clase que lle co-
rresponda. 
En primeiro lugar ver se trae a máscara ben colocada e en bo estado, de non ser así facilitaráselle unha 
no instituto. A continuación toma da temperatura e breve enquisa para detectar sintomatoloxía COVID, 
ante a presenza dalgún síntoma compatible hai que avisar ao responsable do equipo COVID. 
Na entrada do instituto hai un dispensador de xel hidroalcohólico que debe usar antes de entrar. Expli-
caráselle o bo uso e a importancia de frotar ben as mans. 
Tentar que garde a distancia de seguridade.  
Para a subida á aula correspondente indicarlle que evite tocar o pasamáns. Dada a terquedade deste 
alumnado, no caso que suba agarrado hai que acompañalo ao baño para que lave as mans antes de 
entrar na aula. 
A continuación acompañamento á aula facéndolle un recordatorio de non compartir material nin usar o 
d@s compañeir@s. 
Nos cambios de clase esperarase ao alumnado para recordarlle a necesidade de lavar as mans acom-
pañándoo ao baño. 
Á hora dos recreos seguirase o protocolo COVID coma para o resto do alumnado. Acompañamento por 
parte da coidadora que vixiará o uso correcto da máscara e a distancia de seguridade. 
Por último acompañamento á saída á hora de marchar para a súa casa. 

 

56. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e 

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

 Na atención ao alumnado con NEAE recoméndase o uso das máscaras dentro e fóra da aula. 
No caso de non poder facer uso da mesma optarase polo uso de pantallas e mamparas, establecendo 
grupos de convivencia estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula. 
 O persoal que preste atención a este alumnado poderá usar pantallas/viseiras no caso de que 
o alumnado non poida usar máscaras. 
 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 mo-
mentos 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 desenvol-
vemento 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. No caso dunha escolarización 
combinada, coidarase adoptar as mesmas medidas co fin de facilitar a comprensión das mesmas por 
parte deste alumnado. Os centros de educación especial contarán cun protocolo específico de incorpo-
ración e escolarización para o seu alumnado. 

 
 

Id. Previsións específicas para o profesorado 

 

57. 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) 

Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de 
protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase calquera contido para incul-
car no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do cum-
primento das normas. 
 
O profesorado disporá dunha dotación de material de hixiene composto por panos desbotables, solu-
ción desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que usará en cada cambio de aula e 
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na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do profesorado de uso non individual que teña 
utilizado en cada unha das aulas. O material de limpeza e desinfección será subministrado polo centro 
educativo. 
 
En cada cambio de grupo o profesorado  responsabilizarase da hixiene das súas mans e do material de 
uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as medidas hixiénicas e de se-
guridade ao alumnado. 
 Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e o aforo dos lo-
cais, cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos. 
 
O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas de profesores e departamentos que permita 
cumprir a distancia de seguridade de 1,5 metros, marcando os espazos susceptibles de utilización e 
lembrando a necesidade de hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio de profesor/a e dos ele-
mentos de uso común como teclados, pantallas ou maquinas , etc. 
 
Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso á reunión non 
presencial mediante vídeochamada ou teléfono. Se non fose posible por imposibilidade dos 
proxenitores e a reunión teña que ser presencial adaptaranse espazos exclusivos para este tipo de 
reunións onde se garantirá mediante obstáculos físicos a distancia de seguridade ou o emprego de 
máscara e a dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans. 
 
Uso da cafetería: 
1. Alumnado: será atendido nos recreos na parte superior da escaleira de acceso á porta posterior da 
cafetería. Deberá facer cola na zona porticada, gardando a distancia de seguridade. 
2. Persoal do centro: utilizará o espazo da cafetería. Aforo máximo: 8 persoas. O alumnado do ciclo 
formativo tamén pode utilizar a cafetería. 

 

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

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

As sesións do órganos colexiados (claustro de profesorado, consello escolar, comisión de coordinación 
pedagóxica, comisión de convivencia, xuntas de avaliación, etc.) celebrarase preferentemente por 
videoconferencia. No caso de que sexan presenciais realizaranse no salón de actos, gardanso a 
distancia de seguridade. 

 
 

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do 

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

 

 

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

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

 

 

61. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan determinará o 

profesorado que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar a 
implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC; o 
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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—)   

- Jesús Ledo Calvo (Matemáticas). 
- M.ª Carmen Castro García (Tecnoloxía). 

 

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

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

 

 

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

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

 O Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro. Dito documento estará 
a disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da 
comunidade educativa xa  que será obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas canles 
que o centro considere oportunas. 

 


