
 

 

 

 

 

PLAN DE ADAPTACIÓN Á 
SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 

2020-21 

 
 
 

1.- DATOS DO CENTRO 

 

● IES MONELOS Rúa Montes 62 15009 A Coruña.  
● ies.monelos@edu.xunta.gal 
● 881880041 / 042 
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2.- MEMBROS DO EQUIPO COVID 

 

● Juan Carlos Riera Permuy - Vicedirector  
● Carmen Portela Henche - Profesora de Relixión 
● Sabela Prieto González – Profesora de Lengua Castelá 

 

3.-CENTRO DE SAUDE DE REFERENCIA 

 

Casa do mar.    Tlf 981179359 

Persoas de contacto: 

● Manuel Barral Castro 
● Carmen García Pérez 

4.-ESPAZO DE ILLAMENTO 

O espazo de illamento está ubicado no 1º andar do centro, entre a aula 1.8 e a biblioteca,                  
no espazo que antes correspondía ao departamento de ciencias e tecnoloxía. 

Neste espazo hai dispoñibles unha papeleira con tapa, unha caixa de panos desbotables e              
xel hidroalcohólico e un termómetro para medir a temperatura sen contacto. 

O alumnado con algún síntoma compatible coa Covid 19 será trasladado alí por algún 
membro do equipo Covid e avisarase á familia do alumnado. 
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5.- NÚMERO DE ALUMNOS POR NIVEL E ETAPA 

 

Nivel educativo  Nº de alumnos 

1º ESO  80 

2º ESO  59 

3º ESO 59 

4º ESO  58 

1º BACH 101 

2º BACH 124 

 

6.-CADRO DE PERSOAL 

 

Persoal Non Docente 

ADMINISTRATIVOS  1 

CONSERXES 2 

LIMPADORES 3 

CAFETERÍA 3 

Persoal Docente 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos
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PROFESORADO CON DESTINO DEFINITIVO 35 

PROFESORADO INTERINO 14 

TOTAL 49 

 

7.- GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

CURSO AULA 

1º ESO A 2.1 

2º ESO A 1.1 

3º ESO A 1.4 

4º ESO A 1.8 

1º ESO B 2.2 

2º ESO B 1.2 

3º ESO B 1.5 

4º ESO B Biblioteca 

1º ESO C 2.3 

1º ESO D 2.4 

2º ESO C 1.3 

3º ESO C 1.7 

3º PMAR 1.6 

 
1º BACH A 2.5 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos
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1º BACH B 2.6 

1º BACH C 2.13 

1º BACH D 2.7 

2º BACH B Aula Xurxo Lobato 

2º BACH A Aula Tecnoloxía 

2º BACH C 0.1 

2º BACH D Imaxe 

2º BACH E 2.11 

 

9.- CANLES DE COMUNICACIÓN 

As canles de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de              
sintomatoloxía compatible, as ausencias de PND e Profesorado e para as comunicacións            
das familias co equipo COVID serán a través do teléfono e a través do email do centro 

● Tlf 881880041 
● Email: ies.monelos@edu.xunta.es 

 

10.- REXISTRO DAS AUSENCIAS DO PERSOAL 

As ausencias do profesorado quedan recollidas no libro de gardas que está na sala de               
profesores; posteriormente son pasadas á aplicación XADE polo Xefe de estudos. 

As faltas do alumnado son rexistradas polo profesorado que ten clase co alumno. No caso               
de ser faltas xustificadas ou ausencias previstas, o titor xustificará – se é oportuno- ditas               
faltas na aplicación informática XADE. 

As faltas do PND -previstas ou imprevistas- serán recollidas polo secretario na aplicación             
informática XADE . 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos
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11.-COMUNICACIÓN DAS INCIDENCIAS ÁS AUTORIDADES 
SANITARIAS E EDUCATIVAS. 
 

As incidencias ás autoridades sanitarias e ás autoridades educativas, serán comunicadas a 
través do teléfono do centro,  email e a aplicación Educovid 

A aplicación Educovid é a aplicación proposta pola autoridades sanitarias para solicitar 
información ao centro . 

Para informar ás autoridades educativas, o medio de comunicacións será o email e o 
teléfono do centro 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

 

12 CROQUES DA SITUACIÓN DOS PUPITRES 

A situación dos pupitres nas aulas tipo serán en función do espazo dispoñible, respetendo o 
1,5 metros entre pupitres. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos
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13.-ASIGNACIÓN DE GRUPOS A OUTRAS AULAS 
 
Para poder acoller a todo o alumnado respectando as distancias recomendadas de 1,5             
metros, será preciso ao longo deste curso 2020-21 habilitar outros espazos do centro como              
aulas de referencia. 
Por ese motivo a Biblioteca, será a aula de referencia de un grupo de 4º ESO B o cal non                    
fará desdobres; xusto enfronte na aula 1.8 estará a aula do outro grupo de 4ºESO 
 
O taller de tecnoloxía será habilitado ao longo deste curso como aula de referencia para un                
grupo de segundo de bacharelato. Do mesmo xeito a aula Xurxo Lobato -ou salón de actos-                
será aula de referencia para outro grupo de 2º Bach que non fará desdobres. Os outros                
grupos de 2º Bacharelato como estarán desdobrados estarán nunha aula habitual, na que             
será posible acoller a grupos de 20 alumnos respectando a distancia de seguridade de 1,5               
metros entre alumnos. 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos
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14.- PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA E DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN 
 
Os despachos de Orientación educativa e o despacho da profesora de apoio, seguirán 
ubicados no 2º andar. Debido ao espazo limitado, non poderán acoller a máis de unha 
persoa simultaneamente- ademáis do propio orientador ou profesora de apoio- 

15.-DETERMINACIÓN DO XEITO DE REALIZAR TITORÍAS 

As titorías coas familias realizaranse coma sempre na hora de atención ás familias que              
están indicadas no horario de cada docente. Poderase solicitar cita co titor que recollerá              
información de todas as materias ou con cada profesor por separado.  

Medios: 

● A través do teléfono do centro.  
● Por medio do propio alumno que solicitará cita ao propio profesor ou titor 
● Empregando Espazo abalar  

Unha vez acordada a data, a reunión realizarase telefónicamente ou por videoconferencia,            
contemplando o xeito presencial coma última opcion. 

16.-CANLES DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS 
ALLEAS AO CENTRO 

As canles de información para manterese en contacto coas familias serán: 

●  
● Espazo Abalar para avisos concretos a familias e grupos de alumnos 
● Comunicación telefónica 
● Paxina web para avisos e información xerál 
● Taboleiro de anuncios 
● Via email 
● Conta de twitter para información xeral 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos
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Tentaremos -dentro do posible- que as visitas non coincidan co horario de recreos para que 
non se entremezclen alumnado con persoal alleo ao centro. 

17.- USO DE MÁSCARA NO CENTRO 

O uso de máscara no centro será sempre obrigatoria tanto no interior, aulas e corredores, 
como no exterior mentras as autoridades sanitarias non indiquen outras instruccións. 

18.-INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A 
COMUNIDADE EDUCATIVA. 

 

O actual plan de adaptación á situación Covid 19 estará publicado na web e no taboleiro do                 
centro. Será presentado nos primeiros días de clase ao claustro de profesores e aos              
membros do Consello Escolar 

 

MEDIDAS DE LIMPEZA 

19.-ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA 

O persoal de limpeza cuidará en todo momento de limpar e desinfectar os espazos e               
elementos de uso común tales como pasamáns, pomos das portas, mesas e cadeiras de              
uso compartido, chaves da luz, mecanismos de apertura e peche de fiestras, mandos a              
distancia, etc 

20.- DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA 

O Ies Monelos ten unha plantilla de 2 ½ limpadoras que habitualmente entran ás 14:00 e 
realizan o seu traballo en horario de tarde. 

 

Nesta situación de emerxencia sanitaria, unha delas pasará a facer o seu horario en turno 
de mañán, isto é entrando ás 09:30 e permanecendo no centro toda a mañán e 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos
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completando o seu horario a comezo da tarde xunto coas outras limpadoras que se 
incorporan en horario de tarde. 

As limpadoras do turno de tarde realizarán as función habituais de limpeza 

Ao longo da seu turno a limpadora que esté en horario de mañán, encargaranse de: 

Desinfectar e ventilar os espazos comúns: sala de profesores e aulas que non señan de 
referencia tales coma aula de Imaxe ou aula Xurxo Lobato. 

Limpará as aulas que queden libres cando o grupo se desprace a outros espazos coma o 
pavillón, etc. 

Vestiarios do pavillón 

A limpeza dos aseos farase 3 veces ao día. 

Outras consideracións: 

Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis 
frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, etc. 

Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de 
superficies de uso frecuente. 

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

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

 

21.- MATERIAL E PROTECCIÓN PARA A REALIZACIÓN DAS 
TAREFAS DE LIMPEZA 

As limpadoras ademais do seu uniforme habitual deberán levar mascarilla e guantes 
protectores. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos
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Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos 
desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de 
Sanidade. No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 

 

22.-CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 

 

Logo de cada unha das 3 limpezas que se efectuarán ao longo da xornada, a limpadora 
correspondente indicará o seu nome así coma a hora en foi efectuada dita limpeza. 

VER MODELO 

 

ESTES BAÑOS FORON LIMPADOS : 
 

Día Hora Limpadora Sinatura 

    

    

    

    

    

 

23.- MODELO DE CHECKLIST PARA ANOTAR AS 
VENTILACIÓN DAS AULAS 

O profesorado que teña clase nunha aula determinada, deberá abrir as fiestras para que a               
aula ventile durante os recreos. O profesor que veña a continuación determinará se é              
preciso pechar as fiestras en función da climatoloxía. O modelo de check list non será               

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos
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usado pois consultando o propio horario do grupo poderemos saber o profesorado que lle              
corresponde ventilar a aula. 

Ver Modelo 

24.-DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE 
RESIDUOS. 
Os residuos serán depositados nunha bolsa que se introducirá dentro de outro. Será 
depositada no Espazo Covid  e será retirada polo persoal de limpeza. 

 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

25.- REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE 
DISPÓN O CENTRO 
 
O rexistro e inventario do material de que dispón o centro, será reallizado pola persoal de                
limpeza do centro. Cunha frecuencia de 1 ou 2 veces semanais, revisará o material que hai                
no almacén e solicitará á secretaria do centro a súa reposición se fose necesario. 
As máscaras restantes serán revisadas pola persoa do equipo Covid asignada. 

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

As compras do material que se empregará para xestionar esta situación: máscaras, xel, 
pantallas, desinfectantes, etc será adquirido pola secretaría do centro. Ao ser a persoa 
encargada das diferentes compras, será a máis axeitada para levar a cabo este cometido. A 
persoa encargada do equipo Covid levará un inventario do material do que dispoñemos e 
pasará aviso á secretaria cando sexa preciso a súa reposición.  

Todo este material sera anotado nunha partida específica da que se fará cargo máis adiante 
a Consellería mumha partida extra de gastos de de funcionamento. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos
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29.-COMUNICACIÓNS DAS INCIDENCIAS AS    
AUTORIDADES SANITARIAS E EDUCATIVAS 

Todas as comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas serán 
realizadas polo membro do equipo Covid que se atope no centro e non esté desempeñando 
funcións docentes. 

 

30.- XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE 
VULNERABILIDADE 

 

O persoal docente e non docente permanecerá no seu posto de traballo ata que se               
determine se se trata, efectivamente, de persoal especialmente sensible. 

Para establecer o anterior, o interesado dirixirá una solicitude -ANEXO III- á dirección do              
centro onde presta os seus servizos. 

A dirección do centro emitirá un informe onde se indiquen as tarefas e condicionantes              
específicos do seu posto de traballo (Ver ANEXO IV) e enviará cada día unha relación das                
peticións de valoración xunto cos informes emitidos á Inspección Médica Educativa da            
Xefatura Territorial. 

A Inspección Médica estudara a petición e solicitará, se é o caso, documentación             
acreditativa da situación do docente. 

A actuación do servicio sanitario non suporá desprazamento do traballador nen do            
facultativo e realizarase a través da documentación presentada. 

No caso de persoal docente ou non docente que se determine que pertencen a este grupo                
de vulnerabilidade e fose preciso sustituilos, a Dirección do centro solicitará a traves da              
aplicación Persoalcentros a sustitución deste persoal docente. Tamén poderá facerse a           
sustitución deste persoal chamando directamente á Xefatura Territorial.  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos
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MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO 

31.- ENTRADAS E SAIDAS 

Realizaranse por 3 portas simultaneamente. Cada alumno, dependendo da súa aula de 
referencia, entrará e saira pola mesma. 

Pola Entrada 1 accederán: 

● Aulas do primeiro andar: 1.1 – 1.2 – 1.3  
● Aulas do segundo andar: 2.1 – 2.2 – 2.3 - 2.4 

A través da Entrada 2 entrarán e sairán as seguintes aulas: 

● Aula do vestíbulo: 0.1 
● Aulas do primeiro andar 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.7 
● Aulas do segundo andar: 2.5 – 2.6 – 2.7 – 2.8 

A través da Entrada 3 entrarán e sairán os seguintes grupos 

● Aulas do primeiro andar: 1.8 
● Aulas do segundo andar: 2.9 – 2.10 – 2.11 – 2.12 –  
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Segundo Andar 

 

31B.- USO DOS BAÑOS 
 
As visitas aos baños por parte do alumnado, realizaranse exclusivamente durante as horas 
de clase. Establecerase un número másimo de visitas 2-3 por cada alumno e irase 
anotando cada saida da aula nunha listaxe que estará na mesa do profesor de cada aula. 
O reparto de baños será o seguinte: 

● Aulas da zona vermella e aula exterior 1º ESO A-B-C-D - 2º ESO A-B-C e 2º BACH 
D usaran os aseos que estan a carón das aulas 1.1 e 2.1 para mulleres e homes 
respectivamente. 

● Auals Xurxo Lobato e 0.1 usarán os baños que están a carón da cafetería. Estes 
baños serán usados indistintamente por homes e mulleres repectando o aforo que 
está limitado a 1 ocupante. 

● As restante aulas das zoas verde e azul dispoñerán dos aseos situados na parte 
nova do edificio. Os do 1º andar serán para os homes e os do 2º andar serán para 
as mulleres. O aforo deste espazos está limitado a 3 persoas. 

Excepcionalmente poderán visitar os baños na hora de recreo, pedindo permiso en 
conserxería. 
 

32.- HORARIOS DE RECREOS 

Para evitar que todo alumnado se xunte no patio ao mesmo tempo, ao longo deste curso                
teremos dous horarios deiferentes de recreos: un para alumnado da ESO e outro para              
alumnado de Bacharelato. 

● Alumnado ESO: 1º recreo de 10:10-10:30   2º recreo  12:10-12:30 
● Alumnado de Bacharelato: Un único recreo de 11:00-11-40 

O uso de mascarilla será obrigatorio para entrar e sair do centro e para circular por espazos                 
comúns. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos
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As entradas realizaranse de 1 en 1 mantendo unha distancia de 1,5 metro co alumno de                
diante. 

En cada unha das portas estará controlando 1 profesor ou conserxe para que as entradas e                
saidas se realicen ordeadamente. 

As saidas ao recreos son obrigadas non pode quedar ningún alumno nas aulas. Deben sair 
ao patio exterior polo que deberán vir equipados en función da climatoloxía prevista. 

5 minutos antes de que rematen as clases soará o timbre e sairan as aulas do 1º andar 
comezando polas que quede máis preto das escaleiras de saida, sempre en fila de a 1 e 
mantendo as distancias. 

O timbre soará duas veces e sairan as aulas do 2º andar. 

Á hora de entradas e saidas do alumnado, non poderán entrar ao edificio acompañantes.              
No caso de que desexen facer algunha consulta ou algunha xestión nas dependencias de              
Secretaría, deberán agardar a que rematen as entradas ou saidas. 

Seguindo as indicacións do plano adxunto, os accesos á cafetería por parte do alumnado              
farase dende o exterior do edificio de 1 en 1 mantendo as distancias de seguridade e                
seguindo o percorrido indicado. 

35.- ASIGNACIÓN DO PROFESORADO ENCARGADO DA 
VIXILANCIA. 

Os profesores que teñan gardas ás primeiras horas -08:30- estarán nas portas de e Entrada               
3 polo menos 5 minutos antes para vixiar que a entrada se faga dun xeito ordeado.                
Manteranse as distancias de seguridade entre o alumnado e aclararase que non poden             
pararse a falar nos corredores. 

Durante os recreos o profesor de garda que esté no patio, velará porque os accesos á                
cafetería e que a volta ás aulas se produzan dun xeito ordeado. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos
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38.- XUNTANZAS DO CE 

As xuntazas do CE realizaranse na aula Xurxo Lobato, xa que é posible manter as               
distancias de seguridade visto o número de integrantes do CE. No caso de que isto non fora                 
factible realizaranse a través de videoconferencia ata que cambie a situación. 

 

39.-REALIZACIÓN DE TITORIAS E COMUNICACION COAS      
FAMILIAS 

As titorías cos páis dos alumnos como indicamos no punto 15. realizaranse principalmente a              
través do teléfono do centro. 

As comunicación coas familias faranse ademáis polos medios habituais:  

● a traves de Abalar  
● por teléfono 
● por email  
● a través da páxina web 
● vía Twitter 
● por notas a través dos seus fillos 

40.- NORMAS PARA A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

● Non superar o 50% do aforo establecido nos locais nos que terá lugar dito evento. 
● Sinalizar percorridos de entrada e de saida. 
● Esixir as mesmas medidas de hixiene que rexen noutros espazos do centro. 
● Manter as distancias de seguridade. 

 

41.-AULAS ESPECIAIS: AULA DE MÚSICA, DE DEBUXO. 

Aula de música 
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1.-Entrarán na aula logo de desinfectar as mans no dispensador instalado na entrada. 
2.-Sentarán nunha das cadeiras da aula; cada silla ten debaixo da pata dianteira dereita un 
punto pegado no chan que indica o lugar exacto onde debe estar colocada. 
3.-Non usarán instrumentos da aula.  
4.-Os mandos e fiestras serán manipulados unicamente polo profesor que esté na aula. 
5.- Non cantaran, a non ser que se poda manter unha distancia mínima de 2 metros con 
máscara. 
6.-A saida ordeada, será cando soe o segundo timbre pola porta nº 3 cor azul. 
 

 Ed. Física  
 
 
Tendo en conta as normas establecidas polas autoridades sanitarias e as recomendacións 
do Consello Xeral da Educación Física e Deportiva, establécense as seguintes adaptacións 
para o uso das instalacións deportivas durante as clases de Educación Física: 
 
Entradas e Saídas 
- Os alumnos entrarán ás instalacións (pavillón) pola porta situada ao final das escaleiras. 
Procurarán manter unha distancia dun metro (mínimo) entre eles. 
- Deberán desinfectarse as mans con xel, no momento da entrada 
- Permanecerán coa máscara, e só lla quitarán cando a actividade que realicen así o 
permita, 
e unicamente por orde do profesor. 
- A saída realizarase pola porta de emerxencia, evitando desta maneira cruzarse cos 
alumnos 
do grupo que tivesen clase a continuación. 
Vestiarios 
- uso dos vestiarios limitarase a 5 alumnos á vez. Os espazos estarán separados para 
respectar a distancia de seguridade. 
- Recoméndase que os alumnos veñan das súas casas xa cambiados con roupa deportiva, 
para minimizar o uso de vestiarios. 
- En caso de ter clase a primeira ou última hora, habilitaranse espazos dentro do pavillón 
para que poidan deixar as súas mochilas e restos de pertenzas separadas das dos demais 
alumnos. 
- Por motivos de hixiene (persoal e sanitaria), recoméndase traer unha toalla pequena e 
unha camiseta seca para poder cambiarse ao finalizar a clase. 
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- Non estará permitido beber auga nos vestiarios. 
Material deportivo 
- Durante as clases procurarase minimizar o uso de material deportivo compartido. En caso 
de facelo, se desinfectará antes de ser utilizado por outro alumno. 
- Propoñerase a elaboración de material sinxelo por parte dos alumnos, para evitar o 
intercambio do mesmo. 
- Os alumnos non poderán traer o Instituto ningún tipo de material deportivo, excepto aquel 
indicado polos profesores de Educación Física. 
- No almacén de material, só poderá entrar o profesor e será o único que poida manipular o 
mesmo. 
 
 
Durante a sesión 
 
- Durante o primeiro trimestre, priorizaranse os contidos onde haxa o menor contacto 
interpersoal entre os alumnos. (actividades aeróbicas, malabares, actividades rítmicas, 
deportes de espazo dividido, etc) 
- Aproveitaremos o parque situado á beira do instituto, priorizando as actividades ao aire 
libre, sempre que o clima permítao. 
- Os alumnos deberán permanecer coa máscara, salvo que a intensidade da actividade non 
o 
permita. No devandito caso, deberán introducila nun sobre, preferiblemente de papel. 
- A principio do curso, estableceranse grupos estables para que, en caso de realizar 
actividades conxuntas, o contacto sempre sexa entre os mesmos alumnos. 
Material obrigatorio que deberán traer os alumnos 
- Máscara e máscara de reposto 
- Sobre de papel co seu nome para poder introducir a máscara, en caso de non utilizala 
durante a sesión 
- Toalla e camiseta de recambio 
- Botella de auga (dos de encher que venden en tendas deportivas). 
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