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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1. DENOMINACIÓN DO CENTRO, ENDEREZO E TELÉFONOS 

 

 

Código Denominación 

36018501 IES MONTE CARRASCO 

Enderezo C.P. 

Monte Carrasco, 20 36949 

Localidade Concello Provincia 

Darbo Cangas Pontevedra 

Teléfono Correo electrónico 

886110160 ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es 

Páxina web 

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

  

mailto:ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es
mailto:ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/


 

Instituto de Ensino Secundario  
MONTE CARRASCO 

Monte Carrasco, 20, Darbo - Apdo. 185 – 36949, Cangas (Pontevedra) 
Tfno.: 886110160 / Fax: 886110166 / e-mail: 

ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

 

Índice  8 

2. MEMBROS DO EQUIPO COVID 

Teléfono móbil de contacto e teléfono do centro con 
compromiso de desvío a teléfono móbil 

886 110 160 

Membro 1 Ana Mª Soliño Pérez Cargo Directora 

Tarefas asignadas • Coordinación xeral 

• Comunicación coa Administración Educativa e 
Sanitaria 

• Supervisión do cumprimento do protocolo 

• Actualizacións normativas 

• Elaboración do protocolo 

Membro 2 Gema Gandón Bernárdez Cargo Xefa do Dpto. E.F. 

Tarefas asignadas • Supervisión do cumprimento do protocolo 

• Elaboración do protocolo 

Membro 3 Montserrat López Fariña Cargo Secretaria 

Tarefas asignadas • Xestión económica e de recursos 

• Rexistro e supervisión do material de protección 

• Supervisión da distribución do material 

• Supervisión do cumprimento do protocolo 

• Elaboración do protocolo 

Suplente 1 Carlos Camaño Rial  Cargo Xefe de Estudos 

Tarefas asignadas • Suplente  
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3. DETERMINACIÓN DO ESPAZO DE ILLAMENTO COVID E DOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN QUE INCLÚE 

O espazo de illamento ante a sospeita dun posible positivo Covid está situado na 

planta baixa do centro, preto da porta de acceso máis próxima á explanada dos buses. 

Trátase da Sala ANPA/Sala de reunión coas familias. Reúne as seguintes características: 

o Ventá para a ventilación. 

o Mobiliario: cadeiras e mesas. 

o Material hixiénico e de protección: máscaras, solución hidroalcólica, papeleira 

de pedal e panos desbotables. 

 

4. NÚMERO DE ALUMNADO POR NIVEL E ETAPA EDUCATIVA 

1º ESO 
A 26 

51 
B 25 

2º ESO 
A 26 

51 
B 25 

3º ESO 
A 21 

42 
B 21 

4º ESO 
A 19 

39 
B 20 
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5. CADRO DE PERSOAL DO CENTRO EDUCATIVO 

Profesorado 27 

Persoal non docente 5 

6. GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA (INFANTIL E PRIMARIA) E DOS 
COLABORATIVOS NA ETAPA DE INFANTIL... 

Non procede no centro. 

7. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS GRUPOS DE INFANTIL... 

Non procede no centro. 

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 

As canles de comunicación da ausencia ao Equipo COVID-19 son as seguintes: 

o O profesorado e o persoal non docente comunicarase coa directora ou con 

calquera membro do equipo a través do teléfono do centro durante o horario 

escolar e a través do teléfono móbil durante o horario non lectivo. 

o As familias comunicaranse coa directora ou con calquera membro do equipo 

a través do teléfono do centro durante o horario escolar e a través do correo 

electrónico fóra do horario lectivo. 

9. PROCEDEMENTO DE REXISTRO DE AUSENCIAS DO PERSOAL E DO 
ALUMNADO 

Todas as ausencias, tanto do persoal como do alumnado, rexistraranse a través da 

plataforma Xade. As ausencias do profesorado recolleranse tamén no libro de gardas da 

sala do profesorado. 

As ausencias do alumnado relacionadas coa prevención ou con sintomatoloxía 

COVID-19 consideraranse sempre xustificadas e non é preciso o xustificante do 

facultativo para a súa acreditación. 
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As familias poden xustificar as faltas polo procedemento habitual (Abalar Móbil ou 

xustificante escrito) para mellor control da persoa titora da/o alumna/o. 

Para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar, no 

cómputo do número máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias 

comunicadas derivadas da aplicación das anteriores medidas consideraranse sempre 

xustificadas e non é preciso o xustificante do facultativo para a súa acreditación. 

10. PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓN DAS INCIDENCIAS ÁS AUTORIDADES 
SANITARIAS E EDUCATIVAS A TRAVÉS DA APLICACIÓN INFORMÁTICA 

Na comunicación de incidencias seguirase o procedemento recollido no punto “2A. 

Comunicacións obrigatorias de sintomatoloxía ou de confirmación”, do Protocolo de 
adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para 
o curso 2021-2022. Os medios e os interlocutores para a comunicación de incidencias 

(correo electrónico e/ou teléfono) son: 

o Aplicación EduCovid: https://www.edu.xunta.gal/protocoloseducativos/ 

981219016 

o Centro de Saúde de referencia: Centro de Saúde de Cangas 

Contacto: Benigno Villoch Salgueiro 

Teléfono: 986 300 304 

o Servizo Territorial de Inspección Educativa: 

inspeccion.pontevedra@edu.xunta.gal 

986805909 / 986805929 

o Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade 

secretaria.xeral@sergas.es 

981542726 / 981542727 
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MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

11. ESBOZO XENÉRICO DA SITUACIÓN DOS PUPITRES NAS AULAS 
REPRODUCIBLE NOS RESTANTES ESPAZOS. IDENTIFICACIÓN DA POSICIÓN DO 
PROFESORADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. CANDO O TAMAÑO DA AULA NON PERMITA AS DISTANCIAS MÍNIMAS 
IDENTIFICACIÓN DE ESPAZOS OU SALAS PARA ASIGNAR A GRUPOS. 

Non procede. 

Aula Nº 
aulas m² Capacidade a 1,2 m 

Aulas tipo 8 54 ± 26 

Desdobres 1 1 22 ±  

Desdobres 2 1 22 ±  

Desdobres 3 1 41 ±  

Aula de informática 1 41 ±  
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Aula PT 1 22 ± 5 

Aula de convivencia 1 20 ± 6 

Aula de Música 1 61 ± 32 

Laboratorio 3 51 ± 17 

Taller 1 53 ± 19 

Aula de Plástica 1 69 ± 19 

Sala de usos múltiples 1 53 ± 28 

Biblioteca 1 91 ± 16 

Ximnasio 1  100% da ocupación 

13. DETERMINACIÓN DAS MEDIDAS PARA O USO DE ESPAZOS DE PT E AL, 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN OU AULAS ESPECIAIS DO CENTRO. MODELO 
DE CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DE MEDIDAS COMO ANEXO AO PLAN 

Se sempre é recomendable atender ao alumnado con necesidade de apoio na súa 

aula de referencia, máis neste contexto. Non obstante, cando o determine a orientadora, 

tamén haberá a posibilidade de atender a alumnado con necesidades específicas na aula 

de PT para dar mellor resposta ás súas necesidades. Será entón cando se apliquen estas 

medidas. 

As medidas para o uso da aula de PT e o Departamento de Orientación son, por 

unha banda, as xenéricas para todo o centro e, por outra, unhas específicas: 

O aforo en canto á ocupación de alumnado é de 5 persoas. 

As medidas xerais son as que se recollen no apartado 3, “medidas xerais de 

protección individual e colectiva”, do Protocolo de adaptación. Tamén se debe aplicar 

especialmente o relativo ao apartado 24, normas específicas para alumnado con NEE.  

Nas medidas específicas, cómpre subliñar en especial o apartado 17 “Cambios de 

clase”, do Protocolo de adaptación, dado que a aula de PT e o despacho da orientadora 

serán espazos que poden ser usados durante a xornada lectiva por grupos diferentes, e 

por profesorado e por familias, no caso do despacho da orientadora, cando se considere 

imprescindible. Neste senso, as medidas específicas que se aplicarán serán: 

o Ventilación frecuente, sobre todo entre clases, e incluso durante as clases, 
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se as condicións meteorolóxicas o permiten. 

o A hixienización de mans realizarase á entrada e á saída da aula. 

o Para facilitar a limpeza da aula, non se deixará material enriba das mesas. O 

alumnado levará e traerá o seu material, só o estritamente necesario; unha 

vez que o alumnado chegue á aula non se permitirá que volva á súa aula de 

referencia para buscar o material que lle esquecera. 

o O alumnado levará á aula de apoio o material que necesite; non se permitirá 

que se preste material entre alumnado nin que se lle preste material da 

propia aula.  

o Cando o alumnado chegue á aula de PT, asignaráselle un posto, que será 

sempre o mesmo. Tanto ao chegar, como antes de marchar, deberá hixienizar 

o seu posto de traballo e o ordenador (se é o caso). 

o Tanto na atención ao alumnado con necesidade de apoio na aula de 

referencia, como na aula de PT, o uso da máscara é obrigatorio tanto para o 

profesorado de PT, como para calquera outro profesorado (ARCO, PROA...) 

que preste apoio dentro da aula. 

o É particularmente relevante que se axude a adquirir estas rutinas de hixiene 

persoal e do material, para iso dedicaráselle un tempo de “adestramento” 

sobre todo durante o 1º mes de clase. 

Respecto ao despacho da orientadora, este ten un aforo de 3 persoas como máximo 

(incluída a orientadora). Só se utilizará, ademais de para o traballo individual da 

orientadora, para entrevistas con unha ou dúas persoas máis. Cando a entrevista inclúa 

a máis persoas, desenvolveranse noutro espazo do centro dispoñible no que se poida 

manter a distancia de seguridade de 1.5 metros entre as persoas. As reunións do 

Departamento de Orientación desenvolveranse, de maneira xeral, na Aula de PT. 

Este curso a aula de convivencia, dado que é preciso contar cun espazo denominado 

Espazo para a Calma, será obxecto dunha hixienización constante xa que nela o alumnado 

(especialmente o TEA de 1º de ESO) pode facer uso de colchonetas, pelotas... cando sexa 

preciso. A ventilación da aula será continua e tamén a limpeza das superficies e obxectos 

con solución dos virucidas aprobados polo Ministerio. 
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14. DETERMINACIÓN DOS XEITOS DE REALIZAR TITORÍAS COAS FAMILIAS 

Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso 

á reunión non presencial (comunicacións por correo electrónico, contacto telefónico en 

horario de titoría, mensaxería por Abalar Móbil ou outras complementarias que poidan 

ser útiles). Se estas vías non fosen axeitadas, por imposibilidade das/os proxenitores ou 

polo contido da propia reunión, a titoría celebrarase de maneira presencial no propio 

centro, previa petición de cita. Nese caso, buscarase un despacho libre no que se poida 

manter a distancia de seguridade de 1,5 metros, empregarase a máscara e os produtos de 

limpeza de mans. Evitarase, na medida do posible, o intercambio de material (informes, 

papeis, bolígrafos…). 

15. CANLES DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO CENTRO 
(PROVEDORES, VISITANTES, PERSOAL DO CONCELLO ) 

Para a comunicación e información coas familias usarase a plataforma Abalar Móbil, 

así como a páxina web do centro. 

As comunicacións coas persoas alleas ao centro realizaranse a través do correo 

electrónico ou por vía telefónica.  

Salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, ou cando a 

presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a entrada de proxenitores no 

centro educativo. O centro establecerá horarios específicos para a atención das familias 

non coincidentes con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou 

recreos.  

Calquera persoa que teña que asistir ao centro a realizar algunha xestión, deberá 

concertar unha cita previa. Sempre que se entregue documentación que deba ser escrita, 

facilitarase o material de escritura, que deberá ser desinfectado polo usuario. 

Cando unha persoa allea ao centro acode para a realización dun obradoiro ou charla, 

será informada previamente das normas específicas para ese suposto, recollidas no 

“Anexo VI Actividades extraescolares e complementarias” do presente documento. O 

profesorado organizador da actividade será o encargado de facilitarlle ditas normas por 

correo electrónico e de recoller a declaración responsable, que logo entregará ao Equipo 

COVID. Estas actividades estarán debidamente programadas e o Equipo Covid terá 

coñecemento da súa organización con antelación. 
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16. USO DA MÁSCARA NO CENTRO 

Para toda a comunidade educativa ou para calquera visita ocasional ao centro, o uso 

da máscara é obrigatoria durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro 

educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade.  

Será obrigación do alumnado traer unha segunda máscara de reposto e un estoxo 

para gardala. 

A máscara só se poderá baixar puntualmente no momento do recreo para merendar. 

Nese caso deberá gardarse unha distancia de 2 metros respecto das outras persoas. 

Como está permitido beber auga durante as clases, tamén poderá retirala 

momentaneamente se se precisa beber. 

A xornada na que se imparta Educación Física deberá traer unha terceira máscara 

para cambiala despois da sesión. Durante as clases o alumnado poderá quitar a máscara 

cando as actividades se realicen no exterior, de xeito individual e a máis de dous metros. 

Pode consultarse o punto 45 e 46 do presente documento. 

A obrigación do uso da máscara non será esixible para as persoas que presenten 

algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso 

da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de 

autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan 

inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada 

pola/o pediatra ou facultativa/o da/o alumna/o, ou polos servizos de prevención de riscos, 

no seu caso, para persoal docente e non docente. 

Nestes casos aconséllase o uso de pantalla protectora e a colocación na aula da 

persoa sen máscara á maior distancia posible e fóra do circuíto de ventilación da aula 

para así garantir a seguridade das persoas que están ao seu arredor.  

A carteleira do centro lembrará o correcto uso da máscara e todo o profesorado 

velará polo seu cumprimento. 

Terán a consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos de 

incumprimento polo alumnado do uso da máscara nos tempos e lugares nos que sexa 

obrigatorio e o incumprimento das instrucións do profesorado a este respecto. 

Este curso a comunidade educativa ten á súa disposición, diante da Conserxaría, un 

contedor de reciclaxe de máscaras. Os departamento de Ciencias Naturais, Física e 

Química e Tecnoloxía, dentro do Contrato Programa Innova “Edusostibilidade”, co apoio 

do centro, ten establecido un convenio de colaboración coa empresa “Recicla mascarilla” 
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para reducir o impacto que estes residuos están a ter no medio ambiente. O alumnado, 

asesorado pola profesora que imparte TICS, será o encargado de elaborar trípticos, 

cartelería e documentación para difundir esta iniciativa entre a comunidade. 

17. INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE 
EDUCATIVA 

O plan será público para toda a comunidade educativa no apartado COVID da páxina 

web do centro. A ligazón ao texto farase chegar a través da aplicación Abalar Móbil. O 

profesorado accederá tamén ao plan, e outra documentación relacionado, na materia 

“Organización do curso 2021-2022”.  

Nas reunións de titoría de inicio de curso e na documentación relacionada coa Covid 

enviada ás familias para a súa sinatura (“Declaración responsable”, “Comunicación datos 

técnicos”, “Guía COVID para as familias” e “Información específica COVID”) tamén se lle 

ofrece ás familias información básica sobre o Plan Covid do Centro.  

MEDIDAS DE LIMPEZA 

18. ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E 
MOBILIARIO PARA LIMPAR DE XEITO FRECUENTE 

O persoal de limpeza, de acordo co establecido no punto “4. Medidas xerais de 

limpeza nos centros”, deberá: 

o Realizar a limpeza das aulas unha vez ao día, incluído o mobiliario (mesas e 

outras superficies de contacto, etc). No caso de que se establecesen quendas 

nas aulas, se é posible, procederase á limpeza por parte da persoa limpadora. 

Se o uso das aulas é consecutivo e non pode acceder o persoal de limpeza, 

será o alumnado o que desinfecte as mesas e cadeiras que van empregar 

antes de ocupalas. O profesorado que imparte aulas nesa clase será o 

encargado de dispensar o líquido desinfectante e de supervisar a tarefa de 

limpeza. O alumnado non manipulará os sprays virucidas. 

o Limpeza dos aseos cando menos dúas veces ao día. Unha delas será realizada 

ao rematar o tempo do recreo. 

o Prestarase especial atención ás zonas de uso común e ás superficies de 

contacto máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, 

pasamáns, teléfonos, perchas e outros elementos de similares 
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características, así como das billas, elementos das cisternas e outros da 

mesma índole nos aseos.  

o Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha 

limpeza das superficies de uso frecuente e, no caso dos aseos, farase limpeza 

polo menos dúas veces na xornada. En todo caso nos aseos dispóñense 

xaboeiras e material de desinfección para ser utilizado polas persoas usuarias 

voluntariamente.  

o Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección 

usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao 

lavado de mans. 

o Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e 

protexidas con tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, 

co fin de evitar calquera contacto accidental. 

o Nos espazos de uso común haberá dispensador de xel hidroalcohólico para as 

mans, solucións de desinfección, panos de papeis de un só uso e papeleiras 

de pedal. 

19. DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA E DA ALTERNANCIA 
SEMANAL OU MENSUAL DE TAREFAS 

O centro dispón de dúas persoas como persoal de limpeza. A dirección do centro e 

as traballadoras establecerán as quendas de traballo garantindo o cumprimento do 

Protocolo, a seguridade e hixiene do centro e a das persoas usuarias. Buscarase facilitar 

a coordinación e a organización das tarefas e as quendas de limpeza, tendo en conta 

tamén as necesidades das traballadoras. Estas terán acceso aos horarios das aulas de 

maneira que, ao longo das semana, nas diferentes xornadas lectivas, poidan distribuír de 

xeito equilibrado a limpeza dos diferentes espazos nas quendas de mañá e de tarde. 
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QUENDAS E TAREFAS 

Persoa limpadora 1 

Xornada de mañá  

Tarefas  Limpeza e desinfección de cada aseo 2 veces mínimo durante 
a xornada lectiva. 

 Limpeza e desinfección de superficies de contacto máis 
frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, 
chans, teléfonos e perchas... postos de traballo compartidos 
na secretaría, nos despachos e na sala de profesorado. 

 Reposición de xel hidroalcohólico e panos desbot 

 ables nos diferentes espazos. 

 Aulas específicas e espazos compartidos. 

 Aulas que queden sen máis uso no día e que xa non se limparán 
no horario da tarde.  

 Persoa limpadora 2 

Xornada de tarde  

Tarefas  Limpeza dos espazos utilizados polo alumnado e o 
profesorado durante a xornada lectiva que non puideran ser 
atendidos durante a mañá: aulas, mobiliario, corredores, 
aseos, ximnasio, biblioteca, despachos, sala de profesorado e 
patios. 

 Porase especial atención nos elementos de maior uso 
(mobiliario, mesas, cadeiras, andeis de material, pomos, 
chaves de luz, ordenadores, teléfonos e perchas). 

 Reposición de xel hidroalcohólico e panos desbotables nos 
diferentes espazos. 

20. MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE 
LIMPEZA 

Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) acabado de preparar 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. 

mailto:ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es


 

Instituto de Ensino Secundario  
MONTE CARRASCO 

Monte Carrasco, 20, Darbo - Apdo. 185 – 36949, Cangas (Pontevedra) 
Tfno.: 886110160 / Fax: 886110166 / e-mail: 

ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

 

Índice  20 

Recoméndase o uso de luvas e máscara para realizar calquera tarefa de limpeza e 

desinfección do centro. Recoméndase tamén contar cun uniforme téxtil para a protección 

do persoal de limpeza. 

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

desbotaranse de xeito seguro e procederase posteriormente ao lavado de mans. 

En ningún caso o alumnado usará os desinfectantes virucidas ou as dilucións de 

lixivia. 

O persoal de limpeza comunicará á secretaria do centro as necesidades de material 

(reposición e novas compras pertinentes) que poidan xurdir en cada momento. 

21. CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 

O persoal de limpeza rexistrará nun cadro de frecuencias a desinfección dos baños. 

Este será arquivado, para consulta do Equipo COVID, na Secretaría do centro (ANEXO II). 

Nel o persoal de limpeza deberá consignar as horas nas que se realiza a desinfección 

(mínimo 2 veces durante a xornada lectiva). Periodicamente o equipo COVID-19 

supervisará o cadro de control. 

22. MODELO DE LIBRO DE CONTROL PARA ANOTAR AS VENTILACIÓNS DAS 
AULAS (PARA COLOCAR EN CADA AULA) 

Cada aula dispón dun libro de control das ventilacións realizadas. O profesorado 

que faga uso do espazo será o encargado de ventilar e asinar no caderno de ventilacións. 

Se as condicións meteorolóxicas o permiten, as ventás das aulas estarán abertas de 

forma permanente. En todo caso, de xeito obrigado:  

o O profesorado que imparta a primeira hora ventilará 15 minutos ao inicio da 

xornada. 

o O profesorado que imparta antes dun lecer, deixará as ventás abertas e así 

permanecerán durante todo o recreo.  

o O profesorado que imparta a última hora ventilará 15 minutos antes do fin 

da xornada. 

o As portas das aulas deberán permanecer sempre abertas, coas ventás 

abertas para favorecer a circulación de aire. Especialmente se as ventás se 

atopan pechadas, as portas dos corredores deberán permanecer abertas para 

facilitar a ventilación. 
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Nas aulas especiais, Biblioteca, Laboratorio, Taller, Aula de Usos Múltiples, Sala de 

Profesorado e zonas comúns manteranse as xanelas abertas sempre que as condicións 

meteorolóxicas o permitan. O profesorado que faga uso destes espazos garantirá a súa 

correcta ventilación, que nunca será inferior a 5 minutos cada hora. 

O alumnado non está autorizado a abrir ou pechar ventás. 

23. DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS 

Todas as aulas dispoñen de contedores protexidos con tapa e accionados por pedal 

onde se refugarán os panos desbotables que sexan empregados para o secado de mans 

ou para o cumprimento das medidas de hixiene. 

Todo o material de hixiene persoal (panos desbotables, máscaras, luvas de látex, 

etc.) será depositado na fracción resto da recollida selectiva de residuos. 

No caso de que alguén (alumnado ou persoa traballadora) presente síntomas 

mentres estea no centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os 

panos ou outros produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e 

colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto.  

Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección 

usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de 

mans. O seu depósito será na fracción resto. 

Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas con 

tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera 

contacto accidental. 

Como se recolle no apartado 16 “Uso da máscara” deste documento a comunidade 

educativa ten á súa disposición, diante da Conserxaría, un contedor de reciclaxe de 

máscaras como parte das actividades inseridas no Contrato Programa Innova 

“Edusostibilidade”. 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

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

A Secretaria do centro realizará un rexistro e inventario do material de protección 

e desinfección do que dispón o centro, contando coa dotación inicial por parte da 

Consellería, así como velará polo continuo subministro e distribución deste.  
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Ademais da cartelaría disposta en aulas, corredores e espazos comúns do centro, 

durante o curso pasado e este procedeuse á compra de:  

o Anteparos nas zonas de atención ao público (conserxaría, secretaría, xefatura 

de estudos, dirección, despacho de orientación) 

o Máscaras 

o Hidroxeles 

o Sprays virucidas 

o EPIs para cada traballador (xel e máscaras) 

o Anteparos de separación nalgunhas aulas 

o Xel hidroalcólico 

o Solucións desinfectantes 

o Panos de un uso 

o Papeleiras con pedal 

Todo este material é rexistrado na contabilidade do centro consignando que se 

trata dun gasto por “Subministro COVID”.  

25. DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE PROTECCIÓN 

Tanto o persoal de limpeza como o persoal docente e non docente do centro 

colaborará no uso responsable de material COVID e comunicará á Secretaria as 

necesidades de material que vaian xurdindo ao longo do curso.  

O centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento, suplirá o 

aprovisionamento de equipos de protección que non sexan centralizados pola 

Consellería, en especial xel hidroalcohólico e os seus dispensadores, panos desbotables, 

materiais de limpeza e desinfección, anteparos, papeleiras de pedal, impresión de 

cartelaría e, cando resulten insuficientes, máscaras de protección.  

O inventario e contabilización dos custos deste material está individualizado 

respecto das restantes subministracións do centro, co obxecto de coñecer con detalle os 

sobrecustos derivados das medidas de prevención e hixiene ante o COVID-1919 e vixiar o 

seu consumo axeitado.  
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26. PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E DA SÚA 
REPOSICIÓN 

O equipo COVID-19 supervisará a distribución do material e a súa reposición. 

As aulas estarán equipadas con xel hidroalcohólico, panos desbotables e papeleiras 

con tapa e apertura de pedal. O persoal de limpeza estará encargado da reposición de 

xel hidroalcohólico e panos desbotables. 

Na Conserxaría do centro haberá material de reposición para corrixir calquera 

incidencia, así como máscaras protectoras. No claustro de inicio de curso farase entrega 

dun pack inicial de protección individual ao profesorado (xel hidroalcohólico, produto 

virucida, panos desbotables e máscaras protectoras). 

Na Secretaría do centro, á disposición do profesorado, estarán os contedores de 

reposición de xel hidroalcohólico e líquido virucida.  

De forma periódica a Secretaria do centro, membro do equipo COVID-19, 

subministrará máis material ao profesorado en función das necesidades.  

Calquera incidencia co material poderá ser comunicada á Secretaria do centro ou a 

calquera membro do Equipo COVID-19. 

XESTIÓN DOS GROMOS 

27. DETERMINACIÓN DAS MEDIDAS PARA A XESTIÓN DOS GROMOS 

Recollidas no Plan de Continxencia do Centro para o curso 2021-2022 no Anexo VII. 

28. PERSOAS, INTEGRANTES DO EQUIPO COVID, QUE REALIZARÁN AS 
COMUNICACIÓNS DAS INCIDENCIAS Á AUTORIDADE SANITARIA E EDUCATIVA 

Será a persoa que exerce o cargo da dirección do centro a encargada de comunicar 

as incidencias ás autoridades sanitarias e educativas. No caso de ausencia poderá asumir 

esta responsabilidade calquera dos membros do Equipo COVID-19 do centro ou a persoa 

na que deleguen. 

Diante da sospeita de que unha persoa comeza a desenvolver síntomas compatibles 

con COVID-19 no centro, e logo de levala á sala de illamento, a persoa de garda 

comunicará a un membro do Equipo Covid a situación. Esta chamará ao centro de saúde 

de Atención Primaria de Cangas (986 300 304), ou ao teléfono de referencia do SERGAS 

mailto:ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es


 

Instituto de Ensino Secundario  
MONTE CARRASCO 

Monte Carrasco, 20, Darbo - Apdo. 185 – 36949, Cangas (Pontevedra) 
Tfno.: 886110160 / Fax: 886110166 / e-mail: 

ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

 

Índice  24 

e seguiranse as súas instrucións. No caso de presentar síntomas de gravidade ou 

dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

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

tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, unha persoa do equipo COVID 

contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo. Será a propia 

Xefatura Territorial de Sanidade (986885860) quen investigará os contactos que existan 

dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de 

Seguimento de Contactos (CSC). 

Ante a aparición dun caso confirmado na aplicación EduCovid, serán membros do 

equipo COVID, axudados polo profesorado de garda, os encargados de recompilar toda a 

información (colocación na aula, colocación autobús, contactos de recreo…) para 

notificala canto antes pola aplicación. Esta tarefa terá sempre o carácter de prioritaria. 

A persoa titora e as persoas responsables das aulas específicas elaborarán planos 

coa identificación precisa dos postos que ocupa cada estudante. Estas posicións deberán 

ser respectadas en todo momento. Os planos enviaranse á dirección do centro por correo 

electrónico para que o Equipo Covid poida contar con esta información cando sexa 

preciso.  

A colocación de estudantes nos autobuses será tamén recollida nos planos das liñas 

e deberá ser respectada tanto nas viaxes de ida como nas de volta.  

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

29. CANLE DE PETICIÓN DAS SOLICITUDES, DE COMUNICACIÓN COA XEFATURA 
TERRITORIAL E DE SOLICITUDE, DE SER O CASO, DE PERSOAL SUBSTITUTO 

Como se establece no Protocolo da Consellería no punto 9.1: “De conformidade coas 

recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores vulnerables para 

COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada 

e o permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. O servizo sanitario 

do Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores 

especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas 

de prevención, adaptación e protección necesarias, seguindo o establecido no 

Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á 

exposición ao SARS-CoV-2”. 
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Ante un suposto de vulnerabilidade, tramitarase seguindo o procedemento 

normativo pertinente. No caso de declaración de incapacidade laboral, solicitarase desde 

a dirección do centro que se cubra esa vacante na aplicación Persoalcentros da 

Consellería. 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

30. DETERMINACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS, ORGANIZACIÓN DESTAS CON 
HORARIOS, DE SER O CASO. REGULACIÓN DA ENTRADA DE ACOMPAÑANTES DO 
ALUMNADO. 

ENTRADAS 

O 90% do alumnado do centro é transportado, polo que non é posible establecer 

quendas de entrada. Todo o alumnado, transportado e non transportado, accederá ao 

centro polo portal de entrada ao recinto escolar e será recibido polo profesorado de 

garda de transporte.  

Ao chegar ao instituto e baixar dos buses, o alumnado deberá entrar no recinto 

escolar de forma ordenada, facendo uso da máscara e mantendo a distancia de 

seguridade. Permanecerá no patio á espera de que toque o timbre para logo acceder ao 

centro pola porta que lle corresponda, tal e como se indica na cartelaría, segundo o seu 

nivel e grupo. 

As portas de entrada asignadas a cada grupo son as seguintes: 

o Porta lateral esquerda, a porta máis próxima ao portal de entrada: 3º A, 3ºB, 

4º A e 4º B. 

o Pola porta principal: 1º A e 1ºB. 

o Pola porta lateral dereita, máis próxima ao ximnasio: 2º A e 2º B. 

A entrada no interior do instituto farase de modo ordenado, gardando a distancia 

de seguridade, circulando pola dereita e seguindo en todo momento as indicacións do 

profesorado. O alumnado deberá desinfectar as mans co xel colocado nas entradas do 

centro. 

SAÍDAS 

O profesorado de última hora vixiará que todo o material do alumnado quede 

recollido e as cadeiras subidas enriba das mesas.  
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O alumnado abandonará as aulas de xeito progresivo unha vez que toque o timbre. 

A saída farase de modo ordenado, gardando a distancia de seguridade, circulando pola 

dereita e seguindo en todo momento as indicacións do profesorado. 

As saídas asignadas a cada grupo son as seguintes:   

o Pola porta principal: 1º A, 1ºB. 

o Pola porta lateral esquerda, a máis próxima ao portal de entrada: 3º A , 3º B, 

4ºA e 4º B.  

o Pola porta lateral dereita, a máis próxima ao ximnasio: 2º A e 2º B. 

o En todo momento o alumnado evitará acumularse no portalón de saída para 

acceder á explanada dos buses. 

31. DETERMINACIÓN DAS PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA, DAS CIRCULACIÓNS 
NO CENTRO EDUCATIVO, USO DE ELEVADORES, NÚCLEOS DE ESCALEIRAS, ETC. 

As portas de entrada e saída están determinadas no punto 3O deste documento e 

no plano que se achega. 

DESPRAZAMENTOS POLOS CORREDORES E ESCALEIRAS 

O sentido da circulación nos corredores será sempre pola dereita, en filas de a un e 

respectando a distancia de seguridade. O sentido da circulación está sinalado con vinilos 

autoadhesivos no chan e con carteis, tal e como estipula o punto 33 do presente 

documento. 

O profesorado velará pola orde dos movementos e fluxos do alumnado. 

CAMBIOS DE CLASE 

Con carácter xeral o alumnado deberá permanecer no seu sitio durante os cambios 

de clase.  

CAMBIO DE AULA 

Consultar o punto 46 deste Plan. 

USO DE ELEVADORES 

Non está previsto o seu uso agás que algunha persoa estea fisicamente impedida 

para empregar as escaleiras. Nese caso, xestionarase o seu uso, previa solicitude da chave 

na Conserxaría. O aforo permitido é unha persoa, se ben poderá subir tamén un 

acompañante, se fose preciso. O uso da máscara é sempre obrigatorio. 
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32. PREVISIÓNS SOBRE A COLOCACIÓN DE CARTELARÍA E SINALÉCTICA 

Desde o curso pasado están colocados dispositivos visuais e cartelaría nos accesos 

de entrada e saída do centro, así como nos corredores e ao pé das escaleiras. 

O sentido da circulación no centro está indicado con vinilos autoadhesivos no chan. 

Os baños contan con cartelaría específica sobre lavado correcto de mans. 

Igualmente as salas de uso común, contan coas oportunas sinalizacións nas que se indica 

o aforo, o mantemento da distancia mínima de seguridade e as medidas de hixiene (sala 

do profesorado, biblioteca, despachos...). 

As aulas dispoñen tamén das normas COVID-19, indicacións sobre o uso de máscara 

e o lavado de mans. 

A aula de illamento conta con cartelaría específica publicada pola Consellería. 

33. DETERMINACIÓNS SOBRE A ENTRADA E SAÍDA DE ALUMNADO 
TRANSPORTADO 

Practicamente a totalidade do alumnado do centro é transportado. O 

procedemento de entradas e saídas pode consultarse nos puntos 30 e 31. 

Nas entradas, os autobuses deixarán o alumnado de forma progresiva na porta da 

entrada do recinto, o alumnado entrará ao recinto cando toque o timbre polas portas 

sinaladas no punto 30 deste documento.  

Nas saídas, os buses estarán cinco minutos antes para poder facer a saída 

progresiva do alumnado. 

Nas esperas nas paradas do bus e durante o traxecto o alumnado debe empregar 

sempre, de xeito correcto, a máscara, axustada no nariz e cubrindo nariz e boca. Ao subir 

ao bus desinfectarase as mans con xel hidroalcohólico. 

Cada alumno/a deberá sentar nun posto fixo. Este sitio será sempre o mesmo, nas 

viaxes de ida e volta, durante todo o curso escolar. Todo o alumnado está obrigado a 

respectar esta posición e a do resto de estudantes. A dirección do centro elaborará un 

plano dos postos que ocupa cada alumno/a co obxecto de coñecer, en cada momento, os 

posibles contactos estreitos en caso de confirmarse un positivo por COVID. 

Na chegada ao centro, ao baixar do bus, o alumnado deberá entrar no recinto 

escolar de forma ordenada, facendo uso da máscara e mantendo a distancia de 

seguridade. Permanecerá no patio á espera de que toque o timbre para logo acceder ao 
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centro pola porta que lle corresponde, tal e como se indica na cartelaría, segundo o seu 

nivel e grupo. 

Ao finalizar a xornada escolar, o alumnado sairá de forma ordenada polas portas 

correspondentes, tal e como se recolle nos puntos 30 e 31 deste Plan. O alumnado evitará 

acumularse no portalón de saída para acceder logo á explanada dos buses. 

Se os buses están manobrando ou non se atopan todos na explanada porque algún 

chega con retraso, o alumnado seguirá as indicacións do profesorado de garda. Non 

sairán do recinto, afastaranse para deixar saír ao alumnado cuxos buses están 

preparados, se así o autoriza o profesorado de garda. Ata que non se lles indique que 

poden dirixirse aos buses, respectarán a distancia de seguridade e esperarán a que o seu 

bus manobre de xeito seguro e estea en posición de embarque. 

Se unha alumna ou un alumno non vai facer uso do transporte escolar 

(puntualmente ou de xeito sistemático uns días fixos á semana) o pai/ nai/ titor legal 

deberán comunicalo por escrito á dirección do centro. Se se trata dun imprevisto e non 

se conta cunha autorización escrita, deberán comunicalo por teléfono. 

34. ASIGNACIÓNS DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA 

Cumprirase o cadro de gardas recollido no libro de gardas de profesorado. 

ENTRADAS 

Un profesor ou unha profesora fará a garda de transporte de entrada e recibirá o 

alumnado na explanada dos autobuses, comprobando que a saída se faga de xeito 

ordenado, en filas de a un e respectando a distancia de seguridade.  

O alumnado permanecerá no exterior e, cando toque o timbre, dirixirase á porta de 

entrada correspondente respectando as rutas de acceso ás aulas de cada grupo 

establecidas no punto 31 deste plan. 

O profesorado que imparta docencia a primeira hora estará na aula correspondente 

inmediatamente despois de que soe o timbre para recibir o alumnado. 

SAÍDAS: 

Un/ha profesor/a fará a garda de transporte de saída. 

O profesorado que imparta a última hora de clase velará pola saída ordenada e o 

correcto cumprimento das medidas do Plan durante o tránsito polos corredores do 

centro.  
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O profesorado de garda de transporte vixiará a espera ordenada do alumnado aos 

correspondentes autobuses.  

Tanto na entrada como na saída da aula e nos momentos de retorno do recreo o 

profesorado coidará os movementos e fluxos do alumnado. 

Igualmente, todo o profesorado procurará que non se produzan encontros nos 

aseos e evitará as acumulacións nos corredores. 

LECER 

Nos momentos de recreo auméntase o número de profesorado nos patios a fin de 

controlar as interaccións seguras do alumnado e vixiar o aforo dos baños.  

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

35. PREVISIÓNS EN RELACIÓN CO PROGRAMA DE ALUMNADO MADRUGADOR.  

Non se aplica no centro. 

36. PREVISIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
FÓRA DA XORNADA LECTIVA OU POSTERIORES AO SERVIZO DE COMEDOR.  

Non se aplica no centro. 

37. DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DE ANPAS E CONSELLO ESCOLAR 

CONSELLO ESCOLAR 

O Consello Escolar reunirase de xeito telemático tal e como se recomenda no punto 

“27. Normas en materia de reunións de órganos colexiados”, do Protocolo de adaptación 

ao contexto da Covid-19”. En virtude do alí exposto: 

“De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de 

Réxime Xurídico do Sector Público os órganos colexiados poderanse constituír, convocar, 

celebrar a súas sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia, agás nos supostos 

nos que o seu regulamento interno recolla expresa e excepcionalmente o contrario e que, 

de ser este o caso, poderá revisarse e realizar as modificacións e adaptacións oportunas. 

Nas sesións garantirase a identidade dos membros que participen, o contido das 

súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos considérase validamente 

emitido o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo 

electrónico. 
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Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos 

perentorios, as convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través 

de medios electrónicos, facendo constar a orde do día, a documentación desta e un 

documento no que se poida formalizar para cada un dos puntos por separado o senso 

das votacións. 

REUNIÓNS COAS FAMILIAS DA ANPA 

Estas reunións celebraranse preferentemente de xeito telemático. No caso de que 

houbese a necesidade de realizar algunha reunión de modo presencial, estas xuntanzas 

terán lugar nun espazo coa superficie suficiente para garantir a distancia entre os 

asistentes e a ventilación necesaria. No caso das votacións enviaríanse as papeletas e a 

documentación necesaria previamente de xeito telemático e poderán establecerse 

quendas para evitar aglomeracións. 

38. PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS 
FAMILIAS 

Tal como se determina no punto 12 do “Protocolo de adaptación” da Consellería e 

no punto 14 deste Plan, as reunións de titoría e as comunicacións coas familias 

realizaranse preferentemente a través de medios telemáticos (teléfono, correo 

electrónico, mensaxería Abalar Móbil).  

No caso de realizar titorías presenciais, terán lugar nunha aula do centro que 

garanta as medidas de seguridade do protocolo. 

o Hixiene de mans ao acceder á aula. 

o Colocación de mesas como separación para garantir a distancia de 

seguridade de 1,5 m. 

o No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarase 

previamente para ter unha copia e evitar a manipulación conxunta de 

documentos 

As comunicacións xerais do centro realizaranse a través da plataforma Abalar e o 

correo electrónico. 

39. NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS 

Se non se realizan ao aire libre, evitarase a realización de eventos ou celebracións 

que conleven a mestura de alumnado de diferentes niveis. En calquera actividade que se 
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programe cumprirase cos aforos, coas distancias de seguridade, coa hixiene de mans e 

co uso obrigatorio da máscara. Se é preciso, estableceranse quendas para non concorrer 

demasiado número de persoas. 

As celebracións poderán realizarse dun xeito diferente, en cada grupo ou nivel ou 

empregando medios telemáticos cando sexa preciso.  

Fomentarase a implicación das familias na medida do posible segundo a evolución 

da situación sanitaria. 

Os departamentos poderán organizar actividades complementarias dentro ou fóra 

do instituto que requiran da participación de persoal alleo ao centro. O equipo COVID 

será informado destas. O profesorado encargado da organización da actividade 

informará o persoal alleo ao centro das normas con anterioridade á data da actividade. 

No Anexo VI 

En calquera caso, tal e como recolle o “Protocolo de adaptación” no punto 3.5, “os 

eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar nos centros educativos realizaranse 

sempre que se poida ao aire libre e de acordo ás mesmas condicións que os seus 

homólogos no ámbito comunitario”.  

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

40. ESTABLECEMENTO DE MEDIDAS DE ENTRADA E SAÍDA DOS VEHÍCULOS NO 
CENTRO EDUCATIVO. 

O aparcadoiro do centro é un recinto diferenciado diante do edificio principal ao que 

só se pode acceder accionado o portalón de entrada cun mando automático. A este 

espazo só poden acceder os vehículos do persoal do centro ou de persoas autorizadas 

que veñan realizar traballos ou reparto. O acceso de vehículos é controlado por un vídeo 

porteiro. 

A estrada que conduce á entrada do centro remata nunha explanada sen tráfico 

rodado na que aparcan en batería os buses que cobren as cinco liñas. Normalmente os 

buses xa están aparcados antes da finalización das clases, se ben en ocasións poden 

producirse retrasos. O embarque e desembarque deste alumnado realízase sempre neste 

espazo. 

Nas entradas e saídas seguirase o establecido nos puntos 30 e 31 deste Plan. 

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 
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41. ESTABLECEMENTO, DE SER O CASO, DE QUENDAS PARA O USO DE 
COMEDOR.  

Non procede no centro. 

42. PREVISIÓN SOBRE O PERSOAL COLABORADOR 

Non procede no centro. 

43. PREVISIÓN SOBRE O PERSOAL DE COCIÑA E A LIMPEZA DESTA 

Non procede no centro. 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

44. PREVISIÓNS PARA AULAS ESPECIAIS (TECNOLOXÍA, MÚSICA, PLÁSTICA, 
LABORATORIOS...) XIMNASIOS, PISTAS CUBERTAS, SALÓNS OU CALQUERA 
OUTRO ESPAZO DE USO EDUCATIVO. NORMAS DE USO E LIMPEZA 

O centro conta coas seguintes aulas específicas: 

o Aula de Música 

o Aula de Plástica 

o Taller de tecnoloxía 

o Laboratorio 

o Aula de convivencia 

o Sala de usos múltiples 

o Pista deportiva exterior descuberta 

o Ximnasio-pavillón 

o Pista de fútbol da Comunidade de Montes de Darbo 

A seguir detállanse as normas de funcionamento elaboradas polos departamentos 

tendo en conta o disposto no “Protocolo de adaptación” e as prácticas docentes e 

metodolóxicas propias de cada materia. 

AULA DE MÚSICA  

o A aula de música, incluída a cabina de radio, será hixienizada polo persoal de 

limpeza en función da ocupación da aula. [protocolo de limpeza debe recoller 
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o horario de limpeza das aulas específicas]. 

o No caso de que os pupitres non poidan ser hixienizados pola persoa 

limpadora, será o propio alumnado o encargado, ao chegar a aula, de 

desinfectar o posto que vai empregar utilizando papel e o virucida que 

dispensará o/a profesor/a responsable. 

o O alumnado e o profesorado procederán á hixiene de mans nas entradas e 

saídas da aula. 

o A aula conta con cadeiras con pa que, de seren empregadas, estarán 

colocadas en liña, respectando a distancia de 1,2 m. sinalada no chan e 

mirando cara á dirección do posto do profesorado. 

o O alumnado ocupará un posto fixo na aula. 

o Haberá un rexistro do uso de material por parte do alumnado para minimizar 

o intercambio.  

o O material común hixienizarase antes e despois do seu uso. 

o Para as actividades de canto ou de expresión instrumental de vento usarase 

o pavillón ou o patio exterior para garantir a distancia de tres metros. 

o Tanto o patio exterior como o pavillón teñen sinalización no chan asignando 

espazos individuais de tres metros cadrados por persoa.  

o Ao rematar a sesión, ventilarase a aula e desinfectarase o espazo empregado. 

AULA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 

o Por cuestións organizativas, a aula de Educación Plástica e Visual 

empregarase tamén nalgúns desdobres. 

o O aforo da aula é de 19 postos. 

o No protocolo de limpeza estableceranse os horarios de hixienización da aula 

despois do seu uso. 

o No caso de que os pupitres non poidan ser hixienizados pola persoa 

limpadora, será o propio alumnado, ao chegar á aula, o encargado de facelo 

utilizando papel e o virucida que dispensará o profesorado responsable. 

o Todos os pupitres ou mesas están colocados en liña mirando cara á dirección 

do posto do profesorado adoptando a maior distancia posible entre postos, 

cando menos o 1,2m normativo respecto ao centro das cadeiras que os 
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rodean. 

o Os pupitres estarán asignados en todos os grupos.  

o Limpeza de mans nas entradas e saídas da aula. 

o O alumnado levará á aula o estritamente necesario; unha vez alí non poderá 

volver saír a recoller nada á súa aula de referencia. 

o O material individual de uso común será desinfectado ao inicio e ao final de 

cada actividade. 

o Ao rematar a sesión, ventilarase a aula e desinfectarase o espazo empregado. 

AULA TALLER DE TECNOLOXÍA 

No taller de Tecnoloxía disponse de sete grandes mesas para o traballo habitual en 

equipos cooperativos, ferramentas colocadas en paneis de parede, zona de mecanizado 

para as grandes máquinas, ferramentas e un banco de madeira, así como un pequeno 

almacén onde se garda o material máis voluminoso, como os taboleiros de aglomerado 

e contrachapado. Disponse tamén dun vertedoiro e dun termo de auga, así como un 

dispensador para xabón líquido e outro para papel. 

O aforo máximo do taller, dado o seu tamaño e seguindo as instrucións “Protocolo 

de adaptación...” é de 18 alumnos e alumnas e 1 profesor/a.  

As medidas xerais de protección individual son as que se recollen no apartado 3, 

“Medidas de protección individual e colectiva”, no devandito texto. Tamén se aplica 

especialmente o relativo ao apartado 5.  

DOTACIÓN MÍNIMA DO TALLER 

o Xabón de mans. 

o Dispensador de xel hidroalcóholico. 

o Dispensador de papel individual. 

o Limpador desinfectante de pistola. 

o Spray de alcohol ao 70% ou outra solución virucida. 

o Papeleiras con bolsa, protexidas con tapa e accionadas por pedal. 

DISTRIBUCIÓN DOS ESPAZOS NO TALLER.  

O espazo Aula Taller pode ser usado durante a xornada lectiva por alumnado de 

diferentes niveis, polo que se considera imprescindible: 
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o Ventilación frecuente, sobre todo entre clases, e incluso durante as clases, 

se as condicións meteorolóxicas o permiten. 

o Para facilitar a limpeza da aula, non se deixará material enriba das mesas. O 

alumnado levará e traerá o seu material, só o estritamente necesario; unha 

vez que o alumnado chegue á aula non se permitirá que volva á súa aula de 

referencia a buscar material que lle esqueceu. 

o O alumnado levará á aula taller o material que necesite; non se permite que 

se presten o material entre alumnado. 

o Cando o alumnado chegue á aula taller deberá hixienizar o seu posto de 

traballo, e incluso o ordenador (se é o caso); deberá facer o mesmo cando 

remate a sesión de traballo. 

o Cada alumna/o terá asignado un posto de traballo que usará sempre que 

acuda ao taller. Levarase un rexistro de que alumnado ten asignado cada 

posto de traballo determinado. 

ACTIVIDADE DIARIA NO TALLER 

o A profesora acompañará o alumnado desde a aula de referencia ao taller para 

evitar aglomeracións; desprazaranse en silencio e cumprindo as medidas de 

distancia interpersoal e seguindo o sentido correcto de circulación (sempre 

pola dereita). Isto evitará que se formen aglomeracións nos corredores 

evitando así contactos innecesarios. O alumnado levará ao taller o 

estritamente necesario; unha vez alí non poderá volver saír a recoller nada á 

súa aula de referencia. 

o O taller dispón de dúas portas: unha de entrada e outra de saída. Ao entrar 

no taller, alumnado e profesorado hixienizarán as mans no vertedoiro con 

auga e xabón e collerán o papel co que secar as superficies que han de 

hixienizar cunha solución viricida (mesa e asento, e ordenador se non é de uso 

propio).  

o Non deberán moverse dos seus postos, salvo permiso expreso da profesora. 

Isto evitará aglomeracións no momento do reparto de materiais ou do 

instrumental. 

o No caso de ter que ir ao aseo e, en xeral, sempre que por calquera razón 

deban abandonar a aula de xeito individual, terán que hixienizarse as mans 

ao saír e ao volver á aula. 
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o Nas prácticas experimentais priorizarase en todo momento a actividade 

individual para evitar diminuír a distancia de seguridade ou compartir 

material. 

o Os materiais que irremediablemente deban ser compartidos hixienizaranse 

antes e despois do seu uso. O proceso de desinfección vai depender do tipo 

de obxecto para desinfectar, o tipo de material do que está feito... podendo 

realizarse mediante varios procedementos: 

 Limpeza directa con auga e xabón. 

 Limpeza cunha disolución de lixivia ao 2%. 

 Limpeza cunha disolución alcohólica ao 70º. 

o O alumnado non poderá compartir material persoal (bolígrafo, lapis, goma, 

regra, calculadora...). 

o Finalizada a sesión lectiva, o alumnado hixienizará o seu posto de traballo e 

ao saír volverá a hixienizar as mans no dispensador que está ao lado da porta 

de saída.  

o A profesora acompañará o alumnado á súa aula de referencia. 

LABORATORIO DE CIENCIAS 

O laboratorio é empregado no IES Monte Carrasco polos departamentos de Física e 

Química e de Ciencias Naturais. O seu aforo é de 15 persoas, se ben existe a posibilidade 

de dispoñer de dúas mesas supletorias mantendo a distancia de seguridade, o que 

permitirían a presenza de dúas persoas máis.  

Como en todas as aulas do centro, aplicaranse as medidas xerais de protección 

individual recollidas no punto 3 do “Protocolo de adaptación” da Consellería. 

o No protocolo de limpeza estableceranse os horarios de hixienización da aula 

despois do seu uso. 

Por necesidades organizativas, outros departamentos empregarán este espazo 

como aula nalgunhas optativas e nas seccións bilingües.  

DOTACIÓN MÍNIMA DO LABORATORIO 

o Xabón de mans. 

o Dispensador de xel hidroalcóholico. 

o Dispensador de papel individual. 
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o Papeleiras con bolsa, protexidas con tapa e accionadas por pedal. 

DISTRIBUCIÓN DE ESPAZOS NO LABORATORIO 

o Como norma xeral a distribución do alumnado nas mesas de laboratorio debe 

respectar a distancia de seguridade decretada pola Administración Educativa 

e Sanitaria. 

o A aula debe estar correctamente ventilada durante todo o tempo que estea 

sendo utilizada; sempre que as condicións ambientais o permitan. As portas 

e fiestras deben estar abertas para facilitar unha ventilación natural (en 

ningún caso o alumnado manipulará peches de fiestras ou portas; farao a 

profesora hixienizando as mans antes e despois). 

o Levarase a cabo un control estrito do lugar que ocupan na aula para que se 

poida levar a cabo o rastrexo dos contactos dun posible positivo da COVID-

19. 

ACTIVIDADE DIARIA NO LABORATORIO 

o O/A profesor/a acompañará o alumnado desde a aula de referencia ao 

laboratorio para evitar aglomeracións; desprazaranse en silencio e 

cumprindo as medidas de distancia interpersoal. Isto evitará que se formen 

aglomeracións nos corredores, evitando así contactos innecesarios. O 

alumnado levará ao laboratorio o estritamente necesario; unha vez alí non 

poderá volver saír a recoller nada á súa aula de referencia. 

o Ao entrar no laboratorio, alumnado e profesorado hixienizarán as mans e 

collerán o papel co que secar as superficies que han de hixienizar cunha 

solución virucida (mesa e asento, e ordenador se non é de uso propio).  

o Non deberán moverse baixo ningún concepto dos seus postos, salvo permiso 

expreso da profesora. Isto evitará aglomeracións no momento do reparto de 

materiais ou instrumental. 

o No caso de ter que ir ao aseo e, en xeral, sempre que por calquera razón 

deban abandonar a aula de xeito individual, deberán hixienizar as mans ao 

saír e ao volver á aula. 

o Os materiais que irremediablemente deban ser compartidos hixienizaranse 

antes e despois do seu uso. O proceso de desinfección vai depender do tipo 

de obxecto para desinfectar, o tipo de material do que está feito... puidendo 

realizarse mediante varios procedementos: 
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 Limpeza directa con auga e xabón. 

 Limpeza cunha disolución de lixivia ao 2%. 

 Limpeza cunha disolución alcohólica ao 70%. 

o Evitarase compartir material persoal (bolígrafo, lapis, goma, regra, 

calculadora...). 

o Unha vez rematada a actividade encomendada, o alumnado volverá hixienizar 

as mans. O/A profesor/a acompañará o alumnado á súa aula de referencia. 

AULA DE CONVIVENCIA 

o O aforo da aula de convivencia é de 6 persoas. 

o Durante este curso este espazo será usado tamén como “Espazo da calma” 

por un alumno TEA de 1º de ESO. Contará cunha colchoneta e con obxectos 

relaxantes para que o alumno poida xestionar as súas crises nun espazo 

independente. Este uso será prioritario sobre calquera outro. 

o A hixienización da aula e dos seus obxectos polo persoal de limpeza será 

frecuente. 

o Durante o presente curso retomaranse, se as condicións sanitarias o 

permiten, os programas de alumnado mediador e axudante. 

o A aula pode ser usada para reunións do profesorado ou de alumnado, 

respectando o aforo indicado e as medidas xerais de prevención e hixiene. 

o Cando a Aula de Convivencia sexa usada como tal, estará limitada a un/ha só 

alumno/a acompañado/a do/a profesor/a que corresponda. 

o Ventilación continuada mediante a apertura das ventás e a porta. 

o Hixiene de mans nas entradas e saídas da aula. 

SALA DE USOS MÚLTIPLES 

o O aforo da aula é de 28 persoas. 

o A aula conta con cadeiras con pa colocadas en liña, respectando a distancia 

de 1,2 m sinalada no chan e mirando cara ´´a dirección do posto do/a 

profesor/a. 

o A sala será hixienizada polo persoal de limpeza en función da ocupación da 

aula. [protocolo de limpeza debe recoller o horario de limpeza das aulas 

específicas]. 
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o No caso de que as cadeiras non poidan ser hixienizadas pola persoa 

limpadora, será o propio alumnado o encargado, ao chegar a aula, de 

desinfectar o posto que vai empregar utilizando papel e o virucida que 

dispensará o/a profesor/a responsable. 

o O alumnado e o profesorado procederán á hixiene de mans nas entradas e 

saídas da aula. 

o Ventilación continuada. 

PISTA DEPORTIVA EXTERIOR 

O uso desta instalación será prioritario na adaptación ao contexto da COVID-19, no 

presente curso 2021-2022. O uso desta instalación está condicionado ás condicións 

climatolóxicas. 

Actuacións nesta instalación:  

o Organízase o acceso á instalación de forma ordenada. 

o O material común de uso individual empregado desinfectarase ao inicio e ao 

remate do seu uso. 

o Retíranse as porterías para aproveitar o espazo dispoñible ao máximo. 

o Colócanse colgadoiros numerados para os obxectos persoais. 

o Para axilizar a ocupación de espazos, por parte do alumnado durante as 

sesións de Educación Física, e sempre adaptados ás esixencias das instrucións 

do “Protocolo de adaptación” vixente, sinalízanse no chan da instalación: 

 Liñas separadas a máis de dous metros, dun lado ao outro da pista. 

 Sinais separados a tres metros e distribuídos proporcionadamente 

por toda a pista. 

Este espazo é unha das zonas utilizadas durante o tempo de lecer. O profesorado 

de garda de lecer procurará, na medida do posible, que o alumnado non coma nin beba 

enriba dela, senón na zona cuberta ao seu carón.  

XIMNASIO-PAVILLÓN  

O uso desta instalación está condicionado á situación climatolóxica adversa que 

impida a práctica na Pista Polideportiva Exterior.  

Actuacións nesta instalación: 
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o Organízase o acceso e a saída de forma ordenada. 

o O alumnado accederá pola porta de entrada e sairá pola de emerxencia para 

evitar coincidir co seguinte grupo de clase. 

o Desinfección do calzado na entrada. 

o Hixiene de mans na entrada e saída. 

o O alumnado non terá acceso aos vestiarios mentres dure a situación actual. 

o O material común de uso individual empregado desinfectarase ao inicio e ao 

remate do seu uso. 

o Retíranse as porterías para aproveitar o espazo dispoñible ao máximo. 

o Colócanse colgadoiros numerados para os obxectos persoais. 

o Ventilación:  

 Durante as sesións prácticas, sempre que a climatoloxía o permita, 

manteranse abertas as portas de entrada e saída, as portas e xanelas 

dos vestiarios, a porta e xanelas do departamento e as dúas xanelas 

propias do ximnasio. 

 Ao rematar a sesión, sempre que a climatoloxía o permita, manteranse 

abertas as portas de entrada e saída, as portas e xanelas dos vestiarios, 

a porta e as xanelas do departamento e as dúas xanelas propias do 

ximnasio. 

 Para axilizar a ocupación de espazos, por parte do alumnado durante as 

sesións de Educación Física, e sempre adaptados as esixencias do 

“Protocolo de adaptación” vixente, sinalízanse no chan da instalación: 

− Sinais separados a tres metros por toda a pista. 

PISTA DE FÚTBOL DA COMUNIDADE DE MONTES DE DARBO 

No exterior do peche do centro e á beira do ximnasio, hai un campo de fútbol 

propiedade da Comunidade de Montes de Darbo. O IES Monte Carrasco cursou unha 

petición escrita á Comunidade para dispoñer do uso e goce desta instalación durante o 

horario lectivo. 
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45. DETERMINACIÓNS ESPECÍFICAS PARA A MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Adaptarase a metodoloxía de traballo evitando a formación de grupos e 

minimizando o contacto con materiais. 

En todo caso procurarase que o alumnado estea encarado a unha distancia superior 

a 1,5 metros.  

O uso da máscara será obrigatorio, agás naquelas prácticas, realizadas no exterior, 

de maneira individual, a máis de 2 metros, nas que o seu uso resulte inadecuado ou 

imposibilite a práctica. 

Na medida do posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser 

empregados por varias persoas, procurando a súa limpeza e desinfección antes do seu 

uso e a realización de hixiene de mans.  

As clases desenvolveranse nas instalacións descritas no punto 44 do presente 

documento e seguindo as medidas de prevención, seguridade e hixiene alí recollidas. 

Coidarase especialmente a ventilación do pavillón. 

46. CAMBIO DE AULA OU VISITA A AULAS ESPECIAIS OU OUTROS ESPAZOS DE 
USO EDUCATIVO 

O alumnado agardará o/a profesor/a da materia correspondente. O/a profesor/a 

acompañará o alumnado á aula específica, de xeito ordenado, pola dereita, en filas de a 

un e respectando a distancia de seguridade.  

Rematada a sesión, o/a docente da materia correspondente acompañará de novo o 

alumnado á súa aula, asegurándose de que o alumnado estea na súa clase antes do 

seguinte cambio de hora. O tránsito farase de xeito ordenado pola dereita, en filas de a 

un e respectando a distancia de seguridade. 

No curso de primeiro farase fincapé nas rutinas de desprazamento e hixiene e, a 

medida que avance o curso, buscarase a autonomía do alumnado nestes desprazamentos.  

No caso do alumando que reciba apoios por parte do departamento de orientación, 

por razóns de seguridade, a profesora de PT recollerá o alumnado na súa aula e 

acompañarao á aula de apoio. Ao finalizar a clase, volverá a acompañalo á súa aula de 

referencia. En ningún caso, o alumnado se desprazará á aula de apoio por si só. Sempre 

esperará na súa aula de referencia pola profesora de PT, deste xeito evitaremos que o 

alumnado permaneza na aula de apoio sen a presenza da profesora. 
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No apartado 54 recóllense as especificacións concretas para cada tipoloxía de 

alumnado con NEAE. 

47. NORMAS DE USO DA BIBLIOTECA. 

A Biblioteca escolar debe seguir sendo, na medida do posible, o espazo de referencia 

para a lectura, a información e as aprendizaxes, beneficiando así a toda a comunidade 

educativa e ofrecendo oportunidades diversas de acceso á información relevante.  

Neste espazo aplícanse as normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias coas 

seguintes especificacións: 

o A biblioteca estará aberta ao público en todos os períodos de lecer. 

o Redúcese o número de profesorado colaborador por necesidades 

organizativas do centro. 

o O aforo do espazo é dunhas 16 persoas. 

o Este espazo emprégase para as Exencións de Francés, Música e Cultura 

Clásica. 

o A hixiene de mans será obrigada tanto na entrada como na saída. 

o Están sinaladas as mesas e outros postos de traballo que poden ser 

empregados, mantendo a distancia de seguridade. 

o Non haberá postos informáticos fixos dado que todo o alumnado, ao ser 

centro Edixgal en todos os niveis, dispón dun portátil de uso individual.  

o Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan 

ocupado.  

o Solicitarase os libros ás persoas encargadas da biblioteca, que farán a entrega 

e recollida destes coas medidas necesarias. 

o O profesorado usará a Biblioteca por quendas, facendo unha reserva previa. 

Para as actividades puntuais, os proxectos integrados ou as campañas de 

lectura reservarase previamente a Biblioteca e evitarase a mestura de 

alumnado de diferentes niveis.  

o Nos usos puntuais, fóra do horario fixo do centro, avisarase ao persoal de 

limpeza que realiza a quenda de mañá para a súa hixienización despois de ser 

usada por un grupo-clase.  
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48. USO DOS ASEOS 

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior ao 50% do seu 

aforo, este estará sinalizado nas portas. O alumnado esperará no corredor de xeito 

ordenado gardando a distancia de seguridade. 

Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro o alumnado poderá acceder 

aos baños. O profesorado de garda velará polo cumprimento das medidas.  

Durante os cambios de clase o alumnado non poderá acceder os baños. No caso de 

urxencia, e de forma extraordinaria, pediralle ao profesorado entrante, que será quen 

valorará se é preciso autorizar a saída ao baño.  

O alumnado deberá hixienizar as mans á entrada e á saída deste. 

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

unicamente poderá usar os aseos máis próximos á entrada do centro. 

Os aseos hixienizaranse polo menos dúas veces durante a xornada lectiva. As 

instalacións estarán dotadas de xabón de mans, panos desbotables e papeleira de pedal. 

As ventás permanecerán abertas para facilitar a ventilación. 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

49. DETERMINACIÓNS SOBRE O HORARIO DO RECREO E OS ESPAZOS 

O horario do recreo será o habitual do centro. Non se producirán modificacións nin 

quendas de saída xa que o espazo exterior dos patios e das canchas deportivas é o 

suficientemente amplo como para non ter problemas de aforo. Por esta mesma razón 

non se zonificará o patio por niveis nin grupos. 

As gardas de patio estarán reforzadas con máis profesorado. Ademais de observar 

as condutas do alumnado co fin de evitar posibles conflitos, o profesorado de garda 

estará especialmente vixiante do correcto uso da máscara e do mantemento estrito da 

distancia de seguridade durante a merenda. 

O alumando sairá das aulas no momento que soe o timbre. Respectará a distancia 

de seguridade ao descender ao patio e circulará polos percorridos establecidos. 

O período de lecer é o momento indicado para ir ao baño. Deberá respectarse o 

aforo e, no caso de non poder acceder inmediatamente, esperará no corredor de xeito 

ordenado gardando a distancia de seguridade, tal e como recolle no punto 48 deste Plan.  
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O uso da máscara é obrigatorio durante todo o recreo, incluídos os momentos nos 

que se estea a realizar unha actividade deportiva. Durante a merenda poderá retirarse, 

pero deberá manterse unha distancia de seguridade de polo menos dous metros. 

Se un/ha alumno/a non fai un uso adecuado da máscara será advertido verbalmente 

polo profesorado. De persistir na conduta poderá ser retirado do patio para permanecer 

durante o recreo nunha aula, acompañado dun/ha profesor/a de garda ou dalgún membro 

do equipo directivo. Ademais, tamén poderá ser sancionado cunha falta leve contraria á 
convivencia como se recolle no punto 3.10 do “Protocolo de adaptación” da Consellería. 

No caso de que as condicións climatolóxicas non permitan a saída ao patio exterior 

de todo o alumnado, só estarán habilitadas dúas zonas e, por razóns de aforo, só sairán 

dous niveis ao patio exterior. Os outros dous niveis permanecerán nas súas aulas cun/ha 

profesor/a de garda.  

As zonas habilitadas como espazo de lecer en condicións climatolóxicas adversas 

son: 

o Corredor exterior cuberto 

o Pavillón 

O uso destes espazos regularase por unha estrita rotación. O/a profesor/a que estea 

de garda na hora xusto anterior ao recreo (3ª hora, de luns a venres e 5ª hora martes e 

xoves) ou un membro do equipo directivo revisará o cadro de rotacións e cinco minutos 

antes da saída ao recreo comunicará que grupos poden saír fóra e cales deben 

permanecer na súa aula de referencia.  

Dúas/dous profesoras/es de garda de patio velarán polo cumprimento das normas 

no exterior. O profesorado, reforzado polo equipo directivo, vixiará o desenvolvemento 

do lecer no interior das aulas. 

As quendas de rotación rexistraranse nun cadro (Anexo III) que estará á disposición 

de toda a comunidade na entrada do centro e na sala de profesorado. Na sala de 

profesorado, xunto ao libro de gardas, tamén estará dispoñible esta táboa para que se 

poidan dar as pertinentes instrucións de saída.  

En ningún caso se poderá comer ou beber dentro do pavillón. 

50. CRITERIOS PARA A ASIGNACIÓN DO PROFESORADO DE VIXILANCIA.  

Seguirase o disposto nas NOF do Centro e no libro de gardas do profesorado. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E 
DOS DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 

51. METODOLOXÍA NA AULA, USO DE BAÑOS SITUADOS NESTA... 

Non procede no centro 

52. PREVISIÓN ESPECÍFICA PARA OS XOGOS E ACTIVIDADES... 

Non procede no centro. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

53. USO E HIXIENE DOS ELEMENTOS E FERRAMENTAS 

Non procede no centro. 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

54. MEDIDAS CONCRETAS EN RELACIÓN COA DIFERENTE TIPOLOXÍA DE 
ALUMNADO CON NEE 

O alumnado que merece unha atención particularizada en razón das súas 

necesidades pode clasificarse en catro grupos: 

Alumnado TEA 

Alumnado con discapacidade visual 

Alumnado con discapacidade intelectual 

Alumnado TDAH 

 

ALUMNADO TEA 

Este curso matriculouse en 1º de ESO un alumno TEA coas capacidades de 

comunicación e interacción social bastantes afectadas, así como con certas limitacións 

na súa autonomía. O restante alumnado TEA (dous máis) son de alta funcionalidade. 

É especialmente relevante para este alumnado a adquisición de rutinas e hábitos; 

isto achégalle seguridade. O centro está sinalizado con carteis e liñas de desprazamento 

o cal facilita a adquisición destas novas rutinas. 
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Deberase estar especialmente atento nos recreos porque o alumnado TEA pode 

sufrir ansiedade en situacións de posibles aglomeracións. 

Tamén hanse de vixiar as posibles situacións de rexeitamento ás características 

sensoriais (cheiros, tacto) das máscaras ou xeles. No caso de que un alumno ou unha 

alumna sinta angustia polo uso da máscara e se desencadee unha situación de ansiedade, 

haberá que recorrer ao profesorado de garda para que acompañe a este alumnado á Aula 

da Calma, onde poderá sacar a máscara un tempo. Neste caso o profesorado de garda 

extremará as precaucións en canto á distancia de seguridade e á ventilación do espazo. 

Empréganse Sistemas Alternativos de Comunicación (pictogramas) para a cartelaría 

do centro. 

ALUMNADO CON DISCAPACIDADE VISUAL 

No centro está matriculado un alumno con discapacidade visual, acromatopsia, en 

3º ESO, polo que pode ter certas dificultades para captar a mensaxe que se transmite 

nos carteis e sinais visuais que se dispoñen polo centro para organizar a circulación do 

alumnado, para lembrar as normas de hixiene e a distancia social. Como xa estaba no 

centro o curso pasado, coñece a cartelaría e os fluxos de circulación polos corredores e 

escaleiras do centro. 

A ONCE facilitou ao centro un decálogo para os centros educativos que foi adaptado 

ao centro, coas seguintes especificacións: 

o Acceso á información. É necesario asegurarnos de que o alumno con 

discapacidade visual coñece e sabe executar axeitadamente as medidas 

hixiénicas establecidas; esta información exponse nos centros mediante 

carteis, polo tanto, non accesible para aqueles que non teñen posibilidade de 

acceder a este código: 

 Lavado frecuente de mans 

 Aplicación do xel hidroalcohólico 

 Evitar tocarse a cara, especialmente os ollos, o nariz e a boca. 

 Espirrar ou tusir sobre un pano desbotable 

 Uso correcto da máscara. 

o É importante colocar os dispensadores de hidroxel en lugares de fácil 

localización e mostrar ao alumno con discapacidade visual a súa localización 

exacta. Ademais, como medida de reforzo, sería recomendable que puidese 
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dispoñer dun bote de uso individual no seu posto de estudo para utilizar unha 

vez rematados os percorridos ou logo de tocar material de uso común. 

o En moitas ocasións é complicado evitar o contacto físico con elementos da 

contorna xa que o tacto é unha das principais vías de entrada de información 

para unha persoa cega, por iso é necesario extremar as medidas de hixiene 

nas diferentes instalacións do centro prestando especial atención ás zonas 

de contacto, como interruptores, tiradores, pasamáns, etc.,  

o Como norma xeral e para poder circular con fluxos separados, establecerase 

a conveniencia de camiñar sempre pola dereita en todos os corredores e 

espazos comúns. Naqueles centros onde se considere necesario regular o 

sentido de circulación mediante carteis, é imprescindible asegurarse de que 

esta información chega ao alumno con dificultades visuais facilitándolle as 

indicacións descritivas destas sinalizacións.  

o O control visual é fundamental para manter a distancia social de seguridade 

recomendada. Para o alumnado con discapacidade visual non sempre é doado 

respectar esta norma, polo que hai que trasladar ao resto de compañeiras e 

compañeiros a responsabilidade de velar polo seu cumprimento.  

o En moitas ocasións o alumnado cego adoita necesitar material escolar 

específico, xeralmente máis voluminoso que o dos seus compañeiros e das 

súas compañeiras, polo que deberá contar con espazo suficiente e separado 

do resto, para que poida acceder a eles respectando o distanciamento social.  

o Naqueles traxectos nos que o alumnado se desprace acompañado, deberanse 

ter en conta as seguintes indicacións: 

 Modificar a técnica de guía habitual estendendo completamente o 

brazo co fin de aumentar a distancia entre o alumno e o seu 

acompañante.  

 Manter o contacto só durante o tempo imprescindible.  

 Desinfección de mans de xeito previo e posterior ao contacto.  

 O acompañante debe falar sempre coa cabeza recta cara a adiante, 

nunca dirixíndoa cara á persoa guiada. 

o Respecto ao uso do transporte escolar seguirase o protocolo que elabore a 

Consellería de Educación. No relativo ao acompañamento do alumando con 

discapacidade visual no traxecto do bus ato o centro, e dende a súa aula ata 
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o bus, procederase da seguinte maneira: 

 Na chegada do bus ao centro, se fose necesario, o profesorado de garda 

acompañará o alumno á súa aula. 

 Na saída, será o profesorado que imparta clase na última sesión da mañá, 

o que acompañe o alumno ata o autobús, se fose necesario. 

ALUMNADO CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL 

Non precisará de normas específicas diferentes ao resto de alumnado, pero si será 

preciso adaptar a forma de presentación da información, garantindo a plena 

comprensión e interiorización de ditas normas. 

Haberá que ter en conta: 

o Para as persoas con discapacidade intelectual pode ser más difícil 

comprender e aprender cousas novas. 

o É importante para as persoas con discapacidade intelectual que a 

información sexa o máis clara posible e fácil de comprender, polo que se 

recomenda acompañar de explicacións verbais. 

o Usar palabras fáciles de comprender que este alumnado coñeza, evitando os 

tecnicismos e as palabras difíciles. 

o Ten que estar contemplado igualmente a posibilidade de que necesiten 

recordatorios periódicos das normas.  

Polo anteriormente exposto, será preciso unha sesión individualizada co alumnado, 

preferentemente coa profesora de PT, na que se traslade a seguinte información: 

 Normas de hixiene 

 Normas de uso da máscara 

 Necesidade de manter o distanciamento ao longo de toda a xornada escolar, 

polo que non se poderán mover as mesas e cadeiras 

 Zonificación do patio 

 Entradas e saídas do centro 

 Uso dos baños 

ALUMNADO TDAH 

É especialmente necesario situar o alumnado TDAH na primeira fila para así: 
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 poder apoiar o mantemento do uso da máscara durante toda a xornada 

escolar 

 axudarlle a que non se mova do seu posto escolar, a que non se xire para 

falar... 

Durante varias sesións será preciso lembrar as novas normas do centro en relación 

ao protocolo COVID-19: carteis, circulación polo centro, entradas e saídas... 

Hai que ter en conta que isto pode incrementar o nerviosismo e a ansiedade do 

alumnado ante as dificultades para regular a súa conduta ante situacións novidosas. Se 

fose necesario, pódese deixar un tempo fóra da aula para que se tranquilice, se relaxe... 

Se se cre conveniente, poderá usarse a Aula da Calma, non como un castigo, senón como 

una oportunidade para retomar a súa presenza na aula de referencia. 

55. TAREFAS E MEDIDAS QUE O PERSOAL DOCENTE E COIDADOR DEBE 
EXTREMAR EN RELACIÓN CO ALUMNADO.  

Será responsabilidade de todo o profesorado colaborar no período de adaptación 

do alumnado, especialmente coa adaptación do alumnado con NEAE e/ou alumnado novo 

no centro. Estas medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación 

a cada circunstancia. 

Daránselle prioridade ás actividades e intervencións que vaian encamiñadas ao 

coidado emocional do alumnado fronte ás académicas. 

Encoméndase tarefas de: 

o Observación do estado emocional, estando especialmente pendentes de 

cambios e estados anímicos que poidan indicar problemas na xestión 

emocional. Nese caso será comunicado á persoa titora e/ou departamento de 

orientación. 

o Facilitar o período de adaptación á nova situación axudando na interiorización 

da nova situación das aulas, das normas COVID, respecto a situación do posto 

escolar propio e dos compañeiros e das compañeiras; isto vai supoñer que 

teremos que facer recordatorios frecuentes sobre as normas en caso do 

alumnado con máis dificultades. 

o Colaboración co profesorado titor para garantir a aplicación do protocolo co 

alumnado NEAE. 
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Segundo o establecido no ANEXO IX, Atención á diversidade no contexto da Covid-19, 

o Departamento de Orientación colaborará co Equipo COVID na elaboración do 

documento de adaptación específico de medidas de seguridade, para aquel alumnado 

que se considere necesario. 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

56. MEDIDAS PARA AS REUNIÓNS DE PROFESORADO, USO DA SALA DO 
PROFESORADO E DEPARTAMENTOS EN FUNCIÓN DO NÚMERO DE PERSOAS E 
AFOROS DISPOÑIBLES 

REUNIÓNS 

Para as reunións presenciais do profesorado, equipos docentes e claustros 

utilizarase a aula de usos múltiples, na que se pode garantir a distancia de seguridade, 

así como as medidas de prevención e hixiene descritas neste Plan. Ademais dispón dun 

proxector para evitar intercambio de papeis.  

As reunións de profesorado titor por nivel coa Xefatura de Estudos e Orientación 

realizaranse na aula de Desdobres 1. 

As reunións nos diferentes espazos e despachos realizaranse respectando o aforo 

máximo indicado para cada un e que está debidamente sinalizado na porta. Todas as 

reunións respectarán as medidas de seguridade e hixiene. 

As ventás permanecerán abertas. 

SALA DO PROFESORADO 

O aforo da sala do profesorado estará limitado a 8 persoas.  

O profesorado disporá de tres ordenadores para uso común. Antes do uso dos 

equipos, cada usuario desinfectará a zona dos comandos con solución hidroalcohólica e 

panos desbotables. 

A sala dispón dunha neveira, dunha cafeteira e dun microondas para o uso do 

profesorado. Antes do uso, cada usuaria/o desinfectará con solución hidroalcohólica e 

panos desbotables.  

Respectaranse as instrucións de ventilación das aulas ordinarias. 
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SECRETARÍA 

As xestións que precisen, tanto alumnado, como profesorado, como familias serán 

atendidas por portelo.  

O aforo interior, limitado a dúas persoas, estará debidamente indicado na porta e 

como norma xeral ningunha persoa accederá sen autorización da secretaria e da 

administrativa. 

CONSERXARÍA 

As xestións que se precisen serán atendidas por portelo.  

As conserxes desinfectarán as mans antes e despois do uso das máquinas. 

O profesorado terá copia das chaves habituais de uso. Se precisa puntualmente 

algunha outra chave, pediraa na conserxaría e devolveraa hixienizada.  

O aforo interior, indicado na porta, estará limitado a dúas persoas e, como norma 

xeral, ningunha persoa accederá sen autorización das conserxes. 

57. PREVISIÓNS PARA ACOMODAR ÁS SITUACIÓNS MÁIS SEGURAS A REUNIÓN 
DOS ÓRGANOS COLEXIADOS DO CENTRO 

Os órganos colexiados reuniranse nun espazo que cumpra as medidas de seguridade 

e hixiene prescritas no protocolo. Se fose necesario, empregaranse ferramentas de 

comunicación a distancia como a plataforma CiscoWebex. 

Tal e como recolle o “Protocolo de adaptación” no punto 27:  

“En función da situación sanitaria o Equipo Directivo poderá determinar a reunión 

de xeito telemático. De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de 

outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público os órganos colexiados poderanse 

constituír, convocar, celebrar a súas sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia, 

agás nos supostos nos que o seu regulamento interno recolla expresa e 

excepcionalmente o contrario e que, de ser este o caso, poderá revisarse e realizar as 

modificacións e adaptacións oportunas. 

Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos membros 

que participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos 

considérase validamente emitido o voto formalizado na propia sesión da 

videoconferencia ou o emitido por correo electrónico. 
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As convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de 

medios electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, a documentación da 

mesma e un documento no que se poida formalizar para cada un dos puntos por separado 

o senso das votacións.” 

Ao longo do curso trataremos de celebrar un claustro por trimestre e convocar unha 

CCP cada mes, xa que será o órgano de coordinación fundamental. Salvo convocatorias 

extraordinarias estas reunións celebraranse sempre despois da xornada lectiva, xa que é 

o momento no que o centro queda baleiro. 

As decisións acordadas serán comunicadas a través das reunións de 

Departamentos, a través do correo electrónico corporativo e a través da páxina web, 

garantindo así que chega a todos/as. 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

58. PREVISIÓNS DO PLAN DE FORMACIÓN DO PROFESORADO E COS 
PROGRAMAS FORMATIVOS EXISTENTES NO CENTRO: EDUCACIÓN EN SAÚDE, 
PARTICULARMENTE NA PREVENCIÓN FRONTE Á COVID-19. 

Ao longo do curso, nas diferentes materias, especialmente as de carácter científico, 

tentarase incorporar actividades e contidos que lle confiran un carácter transversal da 

prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2. 

O equipo COVID-19 do centro desenvolverá a formación organizada pola 

Consellería.  

Dende as sesións de titoría deseñaranse actividades de educación para a saúde que 

inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción desta fronte á COVID-19.  

Na materia de Educación Física incorporarase contidos propios da materia de 

Promoción de Estilos de Vida Saudable, e así quedará recollido na súa programación 

didáctica. 

O centro e as aulas terán a carteleira descrita no punto 32 do presente documento. 

59. DIFUSIÓN DA INFORMACIÓN DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN RELIZADAS 
POLA CONSELLERÍA DE SANIDADE E A DE EDUCACIÓN 

O equipo COVID-19 asegurarase de 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. 
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Presentaranse as liñas xerais do protocolo no claustro de inicio de curso, 

proporcionando información e facilitando a adquisición de habilidades sobre as medidas 

de prevención e hixiene ao persoal traballador do centro educativo, que á súa vez 

facilitará a comunicación ao resto da comunidade educativa. 

O persoal non docente será informado polo equipo directivo do presente protocolo, 

así como do protocolo de limpeza que inclúe os horarios e quendas das limpadoras. 

Durante a primeira xornada, un membro do equipo COVID-19 presentará o Plan a 

cada grupo clase, expoñendo as rutas de entrada e saída de cada aula, así como as 

medidas xerais de prevención e hixiene. 

Nas xornadas de presentación do curso ás familias resumiranse as liñas principais 

do protocolo, as rutas de entrada e saída e as medidas de prevención e hixiene. Esta 

información básica enviarase por escrito ás familias para que teñan coñecemento e así o 

recoñezan por escrito. Estas notificacións asinadas serán recollidas polas persoas titoras 

e custodiadas na Secretaría do centro. A documentación está recollida no Anexo V 

Na páxina web do centro, no apartado COVID, publicarase este Plan e o Protocolo 

de adaptación da Consellería no que figuran as canles de contacto para resolver as 

dúbidas que poidan xurdir. 

Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomenten o 

cumprimento e a comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta 

información sexa actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades 

sanitarias. 

60. PROFESORADO ENCARGADO DE COORDINAR A IMPLANTACIÓN DAS AULAS 
VIRTUAIS, A COMUNICACIÓN COAS PERSOAS ASESORAS DE ABALAR OU 
EDIXGAL E COA UAC 

As coordinadoras de Edixgal (Raquel González Seoane) e de Aulas Virtuais (Elena 

López Vara) serán as encargadas de coordinar a implantación e a dinamización dos 

diferentes cursos virtuais nas distintas materias. Para este labor contarán con horas de 

garda específicas que, no caso de non ter que reforzar as posibles ausencias do 

profesorado, permitirá manter e elaborar materias para a dinamización dixital do centro.  

A comisión TICs do centro, reunida o curso pasado o 8 de xullo de 2020, elaborou 

unhas propostas para o inicio de curso e ante unha posible situación de confinamento 

total e parcial que foron aprobadas no claustro do 9 de setembro de 2020. Parte destas 

propostas seguen vixentes este curso e inclúen un seminario de formación do 
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profesorado dentro do PFPP e acordos de metodoloxía e homoxeneización das estruturas 

dos diferentes cursos virtuais do centro. As propostas están incluídas no Plan de 
continxencia do centro.  

Durante o curso 2021-2022 o profesorado desenvolverá un PFPP sobre contidos de 

Edixgal e ferramentas de utilidade para o funcionamento dos distintos cursos virtuais. 

Na plataforma Edixgal as “coordinadoras TICS”, nunha materia denominada “Introdución 

ao Eva E- edixgal”, teñen recollidos videotutoriais que están á disposición do profesorado. 

Estas coordinadoras colaborarán cos/as compañeiros/as que teñan maior 

dificultade na implantación das aulas e divulgarán os contidos e as accións de formación 

que estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente. 

61. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 RECOLLIDAS NAS 
“INSTRUCIÓNS DE INICIO DE CURSO” 

Segundo RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das 

ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e 

bacharelato no curso académico 2021/22, nas súas liñas xerais, relacionadas coa 

pandemia, contempla as seguintes accións: 

o No inicio do curso: o equipo directivo facilitará información para realizar: 

 Actuacións de prevención, hixiene e protección. 

 Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado, 

necesaria para o seu desenvolvemento na modalidade de ensino 

presencial ou, de ser o caso, non presencial. 

o Na avaliación inicial, programada para os días 18 e 19 de outubro, entre outras 

cuestións de orde académica e curricular, procurarase “un coñecemento 

personalizado do alumnado e da súa situación educativa e emocional co fin 

de tomar as decisións profesionais de actuación por parte do profesorado”. 

o Na planificación: 

  En canto a cuestións de metodoloxía didáctica e de recursos, buscarase 

o deseño de actividades educativas que se poidan desenvolver de forma 

presencial e, de ser o caso, non presencial, ademais de ter un carácter 

práctico e potenciar o traballo en equipo e o proceso de avaliación 

continua. 
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 Os procedementos e instrumentos de avaliación deseñaranse de forma 

que permitan determinar o nivel de competencia acadado polo 

alumnado, adecuándose ás modalidades de ensino presencial e, de ser o 

caso, non presencial. 

 As adaptacións necesarias que a docencia non presencial poida requirir. 

 A atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

e ao alumnado que tivese dificultades derivadas da fenda dixital, sen 

prexuízo do desenvolvemento doutras medidas de atención á 

diversidade que se poidan establecer. 

No referido ao ensino non presencial, adaptarase o Plan de continxencia tendo en 

conta o Protocolo de adaptación, para facer efectivo o ensino non presencial e os 

supostos de reactivación da actividade lectiva presencial. 

Ademais, no caso de ter que pasar a un ensino non presencial terase en conta o 

seguinte: 

a) O profesorado, preferentemente a través de Edixgal, determinará as tarefas que 

deberá realizar o alumnado garantindo a adquisición das aprendizaxes e a avaliación 

continua. 

b) Organizaranse os recursos educativos de apoio do centro para garantir unha 

axeitada atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, 

favorecendo o seu acceso ao currículo e con especial atención ao alumnado con 

necesidades educativas especiais. 

c) As vías de comunicación entre o alumnado, as familias e o equipo docente serán 

as plataformas e medios telemáticos corporativos (Edixgal, Abalar Móbil). 

O Departamento de Orientación reforzará as actuacións dirixidas á identificación 

das necesidades educativas ocasionadas pola situación de pandemia en coordinación 

coas persoas titoras, as medidas e programas para a atención destas, así como as accións 

dirixidas ao coidado do benestar da comunidade educativa. Estas medidas e accións 

concretaranse no Plan de orientación académica e profesional, no Plan de acción titorial, 

na concreción anual do Plan xeral de atención á diversidade e na Programación xeral 

anual. 
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Así mesmo, proporcionará asesoramento pedagóxico ao profesorado para axustar 

a súa práctica educativa telemática na atención á diversidade, así como para adaptar a 

súa propia función de orientación á situación do momento. 

62. DIFUSIÓN DO PLAN 

O “Plan de adaptación á situación Covid-19” é un documento público do centro que 

estará á 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. 
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ANEXOS 

ANEXO I ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DA Covid-19 

 

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? 
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ANEXO II: PROTOCOLO DE LIMPEZA 

PROTOCOLO DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN 

PLAN COVID 2021-2022 DO IES MONTE CARRASCO 

Este documento, de acordo ao disposto no “Protocolo de adaptación ao contexto 

da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022”, 

forma parte do “Plan de centro de adaptación á situación COVID-19 no curso 2021/2022”. 

Nel dáse concreción ás seguintes cuestións: 

ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E MOBILIARIO 
PARA LIMPAR DE XEITO FRECUENTE 

O persoal de limpeza, de acordo ao establecido no punto “4. Medidas xerais de 

limpeza nos centros”, deberá: 

o Realizar a limpeza das aulas limpeza unha vez ao día, incluído mobiliario (mesas 

e outras superficies de contacto, etc). No caso de que se establecesen quendas 

nas aulas, se é posible, procederase á limpeza por parte da persoa limpadora. Se 

o uso das aulas é consecutivo e non pode acceder a limpadora, será o 

estudantado o que desinfecte as mesas e cadeiras que van empregar antes de 

ocupalas. O profesorado que imparte aulas nesa clase será o encargado de 

dispensar o líquido desinfectante e de supervisar a tarefa de limpeza. O 

alumnado non manipulará os sprays virucidas. 

o Limpeza dos aseos cando menos dúas veces ao día. Unha delas será realizada ao 

rematar o tempo do recreo. 

o Terase especial atención das zonas de uso común e das superficies de contacto 

máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, 

perchas e outros elementos de similares características, así como das billas, 

elementos das cisternas e outros da mesma índole nos aseos.  

o Durante a xornada lectiva, unha persoa do servizo de limpeza realizará unha 

limpeza das superficies de uso frecuente e, no caso dos aseos, farase limpeza 

polo menos dúas veces na xornada. En todo caso nos aseos dispóñense xaboeiras 

e material de desinfección para ser utilizado polas persoas usuarias 

voluntariamente.  

o Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección 

usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado 

de mans. 

o Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas 
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con tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar 

calquera contacto accidental. 

o Nos espazos de uso común haberá dispensador de xel hidroalcohólico para as 

mans, solucións de desinfección, panos de papeis de un só uso e papeleiras de 

pedal. 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA E DA ALTERNANCIA 
SEMANAL OU MENSUAL DE TAREFAS 

O centro dispón de dúas persoas como persoal de limpeza. A dirección do centro e 

as traballadoras establecerán as quendas de traballo garantindo o cumprimento do 

Protocolo, a seguridade e hixiene do centro e a das súas persoas usuarias. Buscarase 

facilitar a coordinación e a organización das tarefas e as quendas de limpeza, tendo en 

conta tamén as necesidades das traballadoras. Estas terán acceso aos horarios das aulas 

de maneira que, ao longo das semana, nas diferentes xornadas lectivas, poidan distribuír 

de xeito equilibrado a limpeza dos diferentes espazos nas quendas de mañá e tarde. 

 

QUENDAS E TAREFAS 

Persoa limpadora 1 

Xornada de mañá 7:00 á 14: 30 h. 

Tarefas  Limpeza e desinfección de cada aseo 2 veces mínimo 
durante a xornada lectiva. 

 Limpeza e desinfección de superficies de contacto máis 
frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, 
pasamáns, chans, teléfonos e perchas... postos de 
traballo compartidos na secretaría, nos despachos e na 
sala de profesores. 

 Reposición de xel hidroalcohólico e panos desbotables 
nos diferentes espazos. 

 Aulas específicas e espazos compartidos. 
 Aulas que queden sen máis uso no día e que xa non serán 

limpadas no horario da tarde.  
 Persoa limpadora 2 

Xornada de tarde 14:00 á 21: 30 h. 

Tarefas  Limpeza dos espazos utilizados polo alumnado e o 
profesorado durante a xornada lectiva que non puideran 
ser atendidos durante a mañá: aulas, mobiliario, 
corredores, aseos, ximnasio, biblioteca, despachos, sala 
de profesores e patios. 
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 Porase especial atención nos elementos de maior uso 
(mobiliario, mesas, cadeiras, andeis de material, pomos, 
chaves de luz, ordenadores, teléfonos e perchas). 

 Reposición de xel hidroalcohólico e panos desbotables 
nos diferentes espazos. 

MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE LIMPEZA 

Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) acabado de preparar 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. 

Recoméndase o uso de luvas e máscara para realizar calquera tarefa de limpeza e 

desinfección do centro. Recoméndase tamén contar cun uniforme téxtil para a protección 

do persoal traballador de limpeza. 

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

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

En ningún caso o alumnado usará os desinfectantes virucidas ou as dilucións de 

lixivia. 

O persoal de limpeza comunicará á secretaria do centro as necesidades de material 

(reposición e novas compras pertinentes) que poidan xurdir en cada momento. 

CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 

O persoal de limpeza rexistrará nun cadro de frecuencias a desinfección dos baños, 

que será arquivado, para consulta do Equipo COVID, na Secretaría do centro (ANEXO II). 

Nel o persoal de limpeza deberá consignar as horas nas que se realiza a desinfección 

(mínimo 2 veces durante a xornada lectiva). Periodicamente o equipo COVID-19 

supervisará o cadro de control. 

MODELO DE LISTAXE DE CONTROL PARA ANOTAR AS VENTILACIÓNS DAS AULAS 
(PARA COLOCAR EN CADA AULA) 

Cada aula dispón dun libro de control das ventilacións realizadas. O profesorado 

que faga uso do espazo será o encargado de ventilar e asinar no caderno de ventilacións. 

Se as condicións meteorolóxicas o permiten, as ventás das aulas estarán abertas de 

forma permanente. En todo caso, de xeito obrigado:  

o O profesorado que imparta a primeira hora ventilará 15 minutos ao inicio da 

xornada. 
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o O profesorado que imparta antes dun período de lecer, deixará as ventás abertas 

e así permanecerán durante todo o recreo.  

o O profesorado que imparta a última hora ventilará 15 minutos antes da fin da 

xornada. 

o As portas das aulas deberán permanecer sempre abertas, coas ventás abertas 

para favorecer a circulación de aire, especialmente se as ventás se atopan 

pechadas. As portas dos corredores deberán permanecer abertas para facilitar a 

ventilación. 

Nas aulas especiais, Biblioteca, Laboratorio, Taller, Aula de Usos Múltiples, Sala de 

Profesorado e zonas comúns manteranse as xanelas abertas sempre que as condicións 

meteorolóxicas o permitan. O profesorado que faga uso destes espazos, garantirá a súa 

correcta ventilación, que nunca será inferior a 5 minutos cada hora. 

O alumnado non está autorizado a abrir ou pechar ventás. 

DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS 

Todas as aulas dispoñen de contedores protexidos con tapa e accionados por pedal 

onde se refugarán os panos desbotables que sexan empregados para o secado de mans 

ou para o cumprimento das medidas de hixiene. 

Todo o material de hixiene persoal (panos desbotables, máscara, luvas de látex, 

etc.) será depositado na fracción resto da recollida selectiva de residuos. 

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

mentres estea no centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os 

panos ou outros produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e 

colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto.  

Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección 

usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de 

mans. O seu depósito será na fracción resto. 

Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas con 

tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera 

contacto accidental. 

Como se recolle no apartado 16 “Uso da máscara” deste documento, a comunidade 

educativa ten á súa disposición, diante da Conserxaría, un contedor de reciclaxe de 

máscaras como parte das actividades inseridas no Contrato Programa Innova 

“Edusostibilidade”. 
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CADRO CONTROL LIMPEZA DE ASEOS PLANTA BAIXA. ASEO FEMININO  

 

LIMPADORA DATA HORA FIRMA 
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CADRO CONTROL LIMPEZA DE ASEOS PLANTA BAIXA. ASEO MASCULINO 

LIMPADORA DATA HORA FIRMA 
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CADRO CONTROL LIMPEZA DE ASEOS 2ª PLANTA. ASEO FEMININO  

 

LIMPADORA DATA HORA FIRMA 
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CADRO CONTROL LIMPEZA DE ASEOS 2ª PLANTA. ASEO MASCULINO
 

LIMPADORA DATA HORA FIRMA 
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CADRO CONTROL LIMPEZA DE ASEOS PROFESORADO. ASEO FEMININO  

 

LIMPADORA DATA HORA FIRMA 
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CADRO CONTROL LIMPEZA DE ASEOS PROFESORADO. ASEO MASCULINO 

 

LIMPADORA DATA HORA FIRMA 
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CADRO CONTROL LIMPEZA DE ASEOS XIMNASIO. ASEO FEMININO  

 

LIMPADORA DATA HORA FIRMA 
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ANEXO III                CADRO ROTACIÓN DE PATIOS CUBERTOS 

ROTACIÓN DAS ZONAS CUBERTAS. MES: ........................................ 
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ANEXO IV: PLANOS DO CENTRO 
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ANEXO V: DOCUMENTACIÓN COVID PARA AS FAMILIA  

mailto:ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es


 

Instituto de Ensino Secundario  
MONTE CARRASCO 

Monte Carrasco, 20, Darbo - Apdo. 185 – 36949, Cangas (Pontevedra) 
Tfno.: 886110160 / Fax: 886110166 / e-mail: 

ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

 

Índice  76 

 

mailto:ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es


 

Instituto de Ensino Secundario  
MONTE CARRASCO 

Monte Carrasco, 20, Darbo - Apdo. 185 – 36949, Cangas (Pontevedra) 
Tfno.: 886110160 / Fax: 886110166 / e-mail: 

ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

 

Índice  77 

 

mailto:ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es


 

Instituto de Ensino Secundario  
MONTE CARRASCO 

Monte Carrasco, 20, Darbo - Apdo. 185 – 36949, Cangas (Pontevedra) 
Tfno.: 886110160 / Fax: 886110166 / e-mail: 

ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

 

Índice  78 

 

mailto:ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es


 

Instituto de Ensino Secundario  
MONTE CARRASCO 

Monte Carrasco, 20, Darbo - Apdo. 185 – 36949, Cangas (Pontevedra) 
Tfno.: 886110160 / Fax: 886110166 / e-mail: 

ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

 

Índice  79 

 

mailto:ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es


 

Instituto de Ensino Secundario  
MONTE CARRASCO 

Monte Carrasco, 20, Darbo - Apdo. 185 – 36949, Cangas (Pontevedra) 
Tfno.: 886110160 / Fax: 886110166 / e-mail: 

ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

 

Índice  80 

 

mailto:ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es


 

Instituto de Ensino Secundario  
MONTE CARRASCO 

Monte Carrasco, 20, Darbo - Apdo. 185 – 36949, Cangas (Pontevedra) 
Tfno.: 886110160 / Fax: 886110166 / e-mail: 

ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

 

Índice  81 

ANEXO VI: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

NORMAS PARA O DESENVOLVEMENTO DUNHA ACTIVIDADE 
COMPLEMENTARIA OU EXTRAESCOLAR NO CENTRO 

Este documento constitúe unha particularidade das normas de organización e 
funcionamento do centro recollidas no Plan de adaptación á situación COVID 2021-2022 
elaborado polo propio centro. Con elas dáse cobertura ás actividades complementarias 
e extraescolares que se desenvolvan no centro e que sexan impartidas por persoal alleo 
ao cadro propio de profesorado.  

Na súa elaboración tómanse en consideración as especificacións recollidas no Anexo 
VI: Actividades extraescolares e complementarias do “Protocolo de adaptación ao 
contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 
2021-2022”. En base a este documento, na organización e desenvolvemento destas 
actividades realizaranse as seguintes actuacións: 

Previamente á celebración das actividades: 

1. Tanto se se trata de actividades esporádicas como regulares, o Equipo Covid, o 
profesorado afectado e o persoal non docente que deba atender ao persoal alleo 
ao centro estarán informados da súa celebración.  

2. Manteranse os grupos de convivencia estable ou gardarse as distancias de 
seguridade previstas nos protocolos con carácter xeral.  

3. Priorizaranse, sempre que sexa posible, as actividades no exterior evitando 
aglomeracións.  

4. Os eventos e celebracións que terán lugar nos centros educativos realizaranse 
sempre que se poda ao aire libre e acorde ás mesmas condicións que os seus 
homólogos no ámbito comunitario.  

5. Previamente á realización da actividade, o departamento responsable da 
organización da actividade informará ao persoal alleo ao centro da totalidade do 
protocolo COVID e do Plan de adaptación do centro.  

6. O persoal alleo (con acceso regular ou esporádico) deberá realizar a enquisa de 
autoavaliación COVID (Anexo I) e asumir e asinar a declaración responsable que 
asina o alumnado. En ningún caso poderán acudir se teñen síntomas compatibles 
coa COVID.  

7. Ante a aparición dalgún síntoma compatible coa enfermidade, o persoal alleo non 
debe acudir ao centro educativo. Terá a obriga de comunicalo ao profesorado 
responsable da actividade o antes posible para proceder a súa cancelación ou 
modificación. 
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8. Tampouco acudirá ao centro quen se atope en período de corentena ou se algunha 
persoa do seu núcleo familiar é sospeitosa de padecer COVID-19 e está agardando 
o resultado da proba de detección. 

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

 

Durante a celebración das actividades: 

1. A persoa que acuda ao centro a desenvolver unha actividade previamente 
acordada, dirixirase á Conserxería e indicará a razón da súa visita e aclarará quen 
é o profesorado responsable da actividade.  Logo esperará a que lle indiquen en 
que espazo se vai desenvolver a actividade. 

2. Ao chegar ao centro, o persoal alleo entregará ao profesorado responsable da 
actividade, a declaración responsable e este entregaralla ao equipo COVID para o 
seu arquivo. 

3. Ante calquera dúbida, o persoal que imparte a actividade debe dirixirse ao 
profesorado responsable da súa organización ou ás conserxes do centro. 

4. Levarase rexistro da presenza e interaccións das persoas alleas ao persoal do 
centro.  

5. As persoas alleas extremarán a hixiene á entrada e saída do centro, gardarán o 
uso de mascará e distancia de seguridade.  

6. No caso de acceso ao centro de persoas alleas ao persoal deberán estar sempre 
acompañadas de persoal do centro.  

7. Levarase rexistro das persoas que participan nas 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.  

Espazos e interaccións: 

1. Extremaranse as medidas de hixiene e ventilación antes, durante e despois da 
actividade.  

2. Nas aulas manteranse as xanelas abertas sempre que as condicións 
meteorolóxicas o permitan. Garantirase a súa correcta ventilación que nunca será 
inferior a 5 minutos cada hora. 

3. Nas aulas, o alumnado ocupará un sitio asignado expresamente para o seu uso 
persoal, mirando nunha mesma dirección e separado, como mínimo, por 1,2m. Non 
poden cambiar de sitio durante a actividade.  Se a actividade se desenvolve nun 
espazo aberto ou de amplas dimensións, como o ximnasio, ou nas pistas 
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exteriores, será preciso o uso das máscaras e, de ser posible, o cumprimento da 
distancia de seguridade. 

4. O alumnado non está autorizado a abrir ou pechar ventás, nin accionar mandos, 
chaves da luz, pomos... 

5. Todas as aulas dispoñen de contedores protexidos con tapa e accionados por 
pedal onde se refugarán os panos desbotables que sexan empregados para o 
secado de mans ou para o cumprimento das medidas de hixiene. 

6. Se se manipulan obxectos ou superficies ou se comparte material, será preciso 
desinfectalo en cada uso particular. 

7. Os desprazamentos polo centro estarán minimizados; sempre se circulará pola 
dereita e seguindo as indicacións dos vinilos pegados no chan dos corredores.  

mailto:ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es


 

Instituto de Ensino Secundario  
MONTE CARRASCO 

Monte Carrasco, 20, Darbo - Apdo. 185 – 36949, Cangas (Pontevedra) 
Tfno.: 886110160 / Fax: 886110166 / e-mail: 

ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

 

Índice  84 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D./dna. _______________________________________________________________ con 

DNI nº________________ e teléfono de contacto _____________________, como persoa 

colaboradora na actividade formativa do centro coa actividade: 

________________________________________________________________________, 

desenvolvida no/s día/s ___________________ do 20____, organizada polo profesorado 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

DECLARA  RESPONSABLEMENTE OUE: 

 (marcar cun X) 

• Recibiu por parte do centro educativo o documento coa información 
específica sobre a COVID-19 recollida no Protocolo de adaptación ao contexto da 
C0VI0-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021 -22. 

• Coñece e acepta as normas para desenvolver actividades do centro. 

• Realizou previamente á chegada ao centro unha enquisa de autoavaliación clínica 
da COVID-19 comprometéndose a NON ASISTIR ao centro educativo nos seguintes 
supostos: 

1.) Se presenta síntomas compatibles coa COVID-19 

[Síntomas respiratorios: tose seca, dificultade respiratoria, febre / 

ou outros síntomas: fatiga severa, dor muscular, falta de olfacto e/ou gusto, 

diarrea] 

2.) Se convive no seu domicilio cunha persoa cun diagnóstico positivo de 

COVID-19 ou á espera da confirmación de diagnóstico positivo, en virtude de ser 

considerados contactos estreitos. 

En , a de de 20___ 

 

Sinatura 
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ANEXO I ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO Covid-19 
 
 

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? 
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NORMAS PARA O DESENVOLVEMENTO DUNHA ACTIVIDADE 
COMPLEMENTARIA OU EXTRAESCOLAR FÓRA DO CENTRO 

Este documento constitúe unha particularidade das normas de organización e 
funcionamento do centro recollidas no Plan de adaptación á situación COVID 2021-2022 
elaborado polo propio centro. Con elas dáse cobertura ás actividades complementarias 
e extraescolares que se desenvolvan fóra do centro educativo. 

Na súa elaboración tómanse en consideración as especificacións recollidas no Anexo 
VI: Actividades extraescolares e complementarias do “Protocolo de adaptación ao 
contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 
2021-2022”. En base a este documento, na organización e desenvolvemento destas 
actividades realizaranse as seguintes actuacións: 

 

Previamente á celebración da saída: 

1. Cando a actividade implique a saída do centro e a visita a algún lugar o profesorado 
responsable da saída deberá coñecer con antelación o protocolo COVID da 
instalación e deberá ser asumido e explicado ao alumnado.  

2. 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 de 30.  

3. Na medida do posible, manteranse os grupos de convivencia estable ou gardarse as 
distancias de seguridade previstas nos protocolos con carácter xeral.  

4. Priorizaranse as actividades no exterior evitando aglomeracións.  

5. En ningún caso poderá participar na actividade ningunha persoa (alumnado ou 
profesorado) que teñan síntomas compatibles coa COVID-19. 

6. Os responsables de verificar todo o procedemento serán os membros do Equipo 
Covid e deberán ser informados previamente das características da actividade.  

 

Transporte escolar: 

1. Cando a actividade implique uso de transporte deberán extremarse as medidas de 
hixiene, por suposto será obrigatorio o uso de mascará e, nun plano tipo do bus, 
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anotarase o lugar que ocupa o alumnado que será fixo nos dous sentidos do 
traxecto.  

2. O correcto uso da máscara e a hixiene de mans son obrigatorias durante todo o 
traxecto. 

Durante a celebración das actividades: 

1. Se é posible, levarase rexistro das persoas que participan nas 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. 

2. Vixiarase cumprimento das medidas de hixiene e ventilación durante a realización 
da actividade.  

3. O alumnado e o profesorado extremarán a hixiene á entrada e saída dos diferentes 
recintos, gardarán o uso correcto de mascará en todo momento e a distancia de 
seguridade.  

4. O alumnado deberá levar consigo unha máscara de reposto. 
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ANEXO VII PLAN DE CONTINXENCIA 

PLAN DE CONTINXENCIA DO IES MONTE CARRASCO ANTE PECHES 
DE AULAS OU DO CENTRO EDUCATIVO NO CONTEXTO DA COVID-19 NO 

CURSO 2021-2022. 

Comunicado ao Claustro o 11 de novembro de 2021. 

Adaptado a versión Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID-19 nos Centros de 
Ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022  (01-10-2021) 

O Plan de Continxencia do centro educativo  IES Monte Carrasco ten por finalidade 

establecer os procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que 

se teña interrompido a suspensión da actividade lectiva como consecuencia da aparición 

dun gromo que supoña o cese da actividade presencial nun aula ou no centro. 

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO  

1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que 

teñan síntomas compatibles con Covid-19, así como aqueles aos que así lle lo indique o 

CSC de acordo co Protocolo de Vixilancia e Control Epidemiolóxico fronte ao virus SARS-

COVID-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia 

(https://coronavirus.sergas.gal).  

2. Diante dunha persoa que desenvolva síntomas compatibles con Covid-19 no 

centro educativo seguirase o protocolo de actuación do centro previamente elaborado:  

o Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid 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 da 

Covid-19 no centro educativo e cos familiares ou titores legais. 

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

adecuado:  

 Máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva.  

 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 
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utilizarse unha máscara cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da utilización da 

pantalla.  

Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa Covid-

19, 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 contará cun stock deste material para as situacións nas que se requira 

para a atención dun caso sospeitoso.  

3. 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.  

4. No suposto da aparición dun caso, nun centro educativo tanto sexa do alumnado, 

profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na Covid-

19, a petición dos servizos de saúde a través de EduCovid, incluirá na aplicación 

informática a información prevista do eventual afectado/a relativa aos contactos 

estreitos, dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen sexa 

persoa próxima vencellada ao centro educativo.  

5. 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.  

6. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid-19 seguíranse as recomendacións 

da CSC e, no caso de gromos, 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 gromo.  

7. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación, 

determinará en cada caso o número de persoal e alumnado afectado e a duración das 

medidas de corentena o que se comunicará ao equipo Covid do centro para a súa 

comunicación á comunidade educativa, sen prexuízo da información que sexa facilitada 

pola autoridade sanitaria.  
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8. A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o 

peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa 

totalidade.  

9. A aparición dun caso sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de 

declaración obrigatoria.  

10. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas 

previstas no protocolo, na resolución que se dite aos efectos 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 así como para a elaboración de horarios nos centros 

docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 

2021-2022 para o desenvolvemento de ensino a distancia en períodos de peche de aulas 

ou centros como consecuencia da pandemia da Covid-19, relativas ao ensino a distancia.  

ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL  

11. O ensino non presencial será́ impartido polo profesorado ordinario do alumnado 

preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. O profesorado realizará o 

seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a 

través dos contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado ou ben os que poña a 

disposición a Consellería. Igualmente, o/a profesor/a poderá́ poñer tarefas ao alumnado 

que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua da mesma.  

12. O equipo Covid do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de 

conexión o falla de equipamento para que a Consellería adopte as medidas oportunas 

que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos. 

A tal efecto tense distribuído unha enquisa ás familias para coñecer a súa dotación de 

medios técnico. Anexo V do Plan Covid do centro. 

13. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a 

Consellería poderá́ adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de 

avaliación do alumnado cando coincidan co tempo de suspensión.  

14. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo 

ten previstas as seguintes medidas:  

A. O centro usará de forma preferente as ferramentas que nos proporciona a 

Consellería:  

mailto:ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es


 

Instituto de Ensino Secundario  
MONTE CARRASCO 

Monte Carrasco, 20, Darbo - Apdo. 185 – 36949, Cangas (Pontevedra) 
Tfno.: 886110160 / Fax: 886110166 / e-mail: 

ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

 

Índice  92 

 Edixgal en todos os niveis e grupos. 

 Aula Virtual (3º e 4º de ESO) 

 Cisco Webex 

 Abalar Móbil 

 Correo electrónico 

B. Para garantir a continuidade, o centro establecerá unha planificación horaria de 

traballo do profesorado do grupo co alumnado que reflicta o establecido no modo 

presencial de xeito que se manteña o vinculo co alumnado do xeito máis coherente 

posible tendo en conta o medio virtual no que se desenvolve, de acordo co previsto na 

Resolución do 2 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación 

Profesional pola que se ditan instrucións para a elaboración de horarios nos centros 

docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 

2020-2021 para o desenvolvemento de ensino a distancia en períodos de peche de aulas 

ou centros como consecuencia da pandemia da COVID-19. Deste xeito, aplícase o disposto 

na resolución do na “Resolución do 10 de setembro de 2021 da Secretaría Xeral de 

Educación e Formación Profesional pola que se ditan instrucións para a adopción de 

medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da 

COVID-19. 

O desenvolvemento do proceso de ensino aprendizaxe farase seguindo un horario 

similar ao do ensino presencial denominado “horario espello” que respectará a carga 

lectiva de cada materia nun 70%. Deste xeito, se destinarán 35 minutos por sesión para 

a docencia virtual e 15 minutos á realización de tarefas e actividades por parte do 

alumnado. Esta redución horaria estrutúrase deste xeito para que o alumnado e o 

profesorado non teñan que estar sometidos a unha conexión continua, e conseguir que o 

proceso de ensino sexa o máis efectivo posible.  

Cinco minutos antes do comezo de cada sesión de clase o profesorado 

correspondente terá aberta a sala virtual coa plataforma Cisco Webex. É obriga do 

alumnado conectarse coa antelación suficiente ao horario de clase para o 

aproveitamento do período lectivo establecido. O profesorado levará o control de 

asistencia do alumnado, que realizará diariamente mediante a ferramenta habitual, 

XADE. 

No horario espello respéctase a sesión semanal de titoría presencial de cada persoa 

titora co seu grupo de alumnos. Será publicado na web do centro e trasladado ás familias 
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a través da persoa titora. O horario será de obrigado cumprimento para toda a 

comunidade educativa. 

C. O centro realizaran periodicamente simulacións que permitan ter establecidos 

os protocolos de actuación no caso de peche.  

A tal efecto, os cursos virtuais estarán configurados desde principio de curso e 

serán empregados polo alumnado nas súas tarefas diarias, co obxectivo de que poidan 

familiarizarse co seu uso e afiancen as súas destrezas no uso da plataforma. O 

profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da 

materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles ben achegados polo 

profesorado o ben os que poña a disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a 

poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen o contido da materia ou a avaliación 

continua da mesma.  

D. Os centros comunicarán as familias a concreción do protocolo en caso de peche 

para que sexa coñecido e podan contribuír ao proceso educativo. O presente documento 

estará dispoñible para a comunidade educativa na páxina web do centro e se avisará da 

súa dispoñibilidade por AbalarMóbil. 

E. A concreción das necesidades de recursos para o ensino a distancia derivadas 

dunha situación de peche manterase debidamente actualizada en coordinación coa 

inspección educativa. 

F. Para garantir o proceso, o profesorado que precise de formación básica necesaria 

deberá realizar de xeito inmediato unha formación facilitada polo propio centro 

educativo ou polos servizos da Rede de Formación Permanente do Profesorado. Esta 

formación constitúe un dereito e unha obriga do profesorado, de acordo co establecido 

no artigo 102 da Lei Orgánica de Educación. 

O Centro propón desenvolver un PFPP con 3 liñas. Unha que pretende afondar no 

coñecemento e traballo co alumnado TEA; outra, para desenvolver o Plan Dixital de 

Centro, e unha terceira centrada en afondar e perfeccionar o manexo das ferramentas 

de EDIXGAL. 

G. As tarefas para o alumnado asemellaranse o máis posible ao sistema presencial 

respectando seu dereito ao lecer e ao descanso. 

H. O alumnado é titular dos mesmos dereitos e deberes no ensino non presencial, 

e, polo tanto, está obrigado participar nas clases non presenciais con aproveitamento e 
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sometido ás mesmas normas de convivencia independentemente da situación de peche 

ou confinamento. 

I. Durante o peche ou confinamento, sempre de acordo coas indicacións sanitarias 

derivadas da evolución epidemiolóxica, o profesorado poderá seguir o proceso educativo 

no seu centro educativo ou no seu domicilio, no caso de dispoñer dos medios adecuados 

para realizar o servizo. 

J. A actividade lectiva non presencial será impartida polo profesorado ordinario do 

alumnado a través das ferramentas institucionais tales como Edixgal, Webex, etc.. O 

profesorado realizará o seguimento do alumnado, impartirá os contidos da materia de 

xeito virtual e poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen o contido da materia ou a 

avaliación continua da mesma. 

K. Cando durante o peche ou confinamento parte do profesorado afectado se atope 

de baixa será o equipo docente (departamento, equipos de ciclo, etc.) co apoio da persoa 

Coordinadora TIC /Edixgal quen dispoña provisionalmente de recursos formativos ao 

alumnado ata a incorporación de persoal de substitución ou a alta do/a docente. Poderá 

contarse, para esta labor, co apoio das asesorías do Centros de Formación e Recursos 

(CFR) correspondente. 

L. O mesmo día do peche: 

a) A dirección do centro enviará unha comunicación a través de abalarMóbil e 

publicará unha nova na web do centro.  

b) O profesorado habilitará en Edixgal os recursos e as actividades iniciais e 

trasladará orientación ás familias a través da aplicación abalarMóbil ou a 

través de Edixgal.  

M. Durante o peche ou confinamento o profesorado continuará co seu labor docente 

de acordo co previsto no apartado 30 do Protocolo de Adaptación ao Contexto da Covid-
19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022 (Normas 

específicas relativas a metodoloxías na aula e programacións) e no apartado 4 das 

Instrucións do 17 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso 

académico 2021/2022. 

N. A atención ao alumnado que deba permanecer en illamento, mesmo cando non 

se produza o peche ou confinamento da aula ou centro, responderá ao previsto con 

carácter xeral no artigo 25 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a 
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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 así como no apartado 3 do Protocolo de atención educativa domiciliaria. 

Ñ. A actividade educativa durante o peche ou confinamento estará sometida aos 

principios xerais de inspección educativa previstos no Decreto 99/2004, do 21 de maio, 

polo que se regula a organización e o funcionamento da Inspección Educativa e o acceso 

ao corpo de inspectores de Educación na Comunidade Autónoma de Galicia, e a súa 

normativa de desenvolvemento, especialmente no relativo ao previsto nas aliñas a), b) c) 

e d) do Artigo 6, podendo requirir acceso aos servizos de auditoría e rexistro das citadas 

ferramentas de acordo co previsto nesta normativa. 

O. Garantirase en todo momento a atención a diversidade do alumnado para o cal 

se disporán os recursos organizativos e didácticos necesarios que, con carácter 

individualizado, respondan ás súas necesidades, con especial atención ás adaptacións 

curriculares e aos protocolos de atención á diversidade, de ser o caso. Coidarase que todo 

o alumnado teña acceso ao proceso de ensinanza e aprendizaxe en calquera dos 

escenarios presentes e asegurarase a súa participación e implicación no 

desenvolvemento das accións educativas. 

O departamento de orientación coordinará a atención educativa do alumnado NEAE. 

P. A administración educativa garantirá o dereito á educación e a súa equidade. A 

tal fin disporá os medios informáticos necesarios para o seguimento do ensino virtual 

por parte do alumnado que o precise 

No inicio de curso, as persoas titoras recolleron información sobre os medios 

informáticos e a tipoloxía de conexión internet de cada familia. Os datos foron 

entregados á secretaría do centro nas primeiras semanas de outubro. Diante dunha 

situación de confinamento parcial ou total estes datos poderán actualizarse seguimento 

do traballo dende as titorías, identificando novas necesidades.  

Ante unha situación de confinamento total e/ou parcial, en base á información 

recollida, o centro solicitará á consellería ordenadores e conexións a internet para os 

alumnos con dificultades de acceso a tecnoloxía de acordo co seguinte protocolo:  

a. O mesmo día da corentena ou do peche os equipos directivos afrontarán 

cos seus propios recursos tecnolóxicos, no caso de dispoñer deles, as necesidades 

TIC máis perentorias do centro. Esta primeira intervención poderá ser apoiada 

polos CFR baixo a coordinación da xefatura territorial. 
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b. Unha vez atendidas as necesidades iniciais as direccións dos centros 

trasladarán con carácter de urxencia por correo electrónica á inspección educativa 

as necesidades priorizadas de equipos que quedaran sen cubrir. A inspección dará 

traslado destas necesidades aos servizos centrais para facilitar a súa cobertura 

inmediata.  

c. Adoptaranse criterios unificados que dependerán da extensión e alcance 

do peche e, polo tanto, das necesidades en cada momento. Os equipamentos 

entregaranse ao centro educativo que será o responsable da organización da 

entrega ás familias e posterior recollida. 

d. Todas as familias que reciban equipamento público deberán asinar un 

compromiso de cesión responsabilizándose do dito material segundo o modelo 

que se atopa dispoñible como Anexo II e que se atopa dispoñible no portal 

educativo. Aos efectos de axilizar o proceso ante un posible peche as direccións 

dos centros educativos recadarán de inmediato os documentos de cesión de 

equipamento debidamente asinados polas familias que puideran precisar este 

equipamento. Chegado o eventual peche darán traslado dos documentos de cesión 

asinados para a recepción do equipamentos correspondentes. 

e. O material solicitado aos servizos centrais será repartido coa máxima 

celeridade por AMTEGA. 

f. Unha vez superada a situación de confinamento ou peche o centro 

educativo, no prazo máximo de 3 días deberá recompilar todos os equipos cedidos 

para ser logo recollidos por AMTEGA. 

g. Cando foran repartidos todos os equipamentos necesarios e dispoñibles ás 

familias, organizarase unha reunión virtual nun horario que facilite a asistencia das 

familias, no que se fará un repaso polo funcionamento Edixgal e se resolverán 

dúbidas das familias. Para preparar esta reunión poderá contarse co apoio do CFR 

ou a asesoría Abalar. Terase en conta a capacidade máxima de participantes nas 

aplicacións aportadas pola Consellería para videoconferencias e, polo tanto, 

realizaranse tantas convocatorias como sexan necesarias. 

 

Q. Cando sexa imposible que o alumno/a siga a actividade telemática, artellarase 

un xeito de prover o seu dereito á educación, a través da entrega de material en papel e 

seguimento telefónico ou outras medidas axeitadas a cada situación: 
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o O titor ou titora do/a alumno/a convocará ao Equipo docente, xunto con 

orientación e xefatura de estudos para analizar a situación e determinar as 

medidas concretas axustadas á situación determinada.  

o Nas reunións quincenais de cada nivel de titoría con xefatura de estudos e 

orientación se fará un seguimento do traballo do alumno e se poderán tomar 

as decisións que se consideren. 

R. O centro usará as seguintes canles de comunicación:  

Para as comunicación coas familias  

o A canle oficial de comunicación coas familias é Abalar móbil 

o Teléfonos do centro (que poden estar desviados) 

o Páxina web do centro 

o Correos electrónicos 

Para as comunicación e a coordinación entre o profesorado  

o Todo o profesorado: correo electrónico, videoconferencias,  

Abalar Móbil 

o Equipos docentes: Correo electrónico,  Wikis na Aula Virtual, 

Abalar Móbil 

Para as comunicación co alumnado  

o A través de Edixgal 

o Correo electrónico 

S. Para axudar na titorización do alumnado en grupos numerosos estudarase a 

posibilidade de designar unha persoa cotitora, cuxa actividade e funcións só se activarán 

ante unha situación de confinamento. A persoa cotitora colaborará na comunicación coas 

familias e na guía ao alumnado na realización das tarefas. Tamén asistirá 

telematicamente ás reunións quincenais de titoría con orientación e xefatura de estudos. 

En todos os cursos, igual que no ensino presencial, os labores de titoría contarán coa 

axuda, asesoramento e participación do departamento de orientación.  

T. As persoas titoras solicitarán periodicamente información ao profesorado das 

diferentes materias para facer un seguimento do teletraballo do alumnado. Nas reunións 

quincenais que manteñen con xefatura de estudos e orientación analizaranse os datos e 

tomaranse as decisións pertinentes. (Reunión do equipo docente, chamada de atención 
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ao alumno ou á alumna, chamadas ás familias, derivación á Mesa Socioeducativa do 

Concello de Cangas... etc.) 

As comunicacións entre o profesorado serán, inicialmente, a través de cursos e 

foros para os Equipos Docentes.  

U. As programacións didácticas de cada materia inclúen a metodoloxía de traballo 

que se seguirá no caso de ensino a distancia, fará referencia aos cursos virtuais, así como 

o tipo de tarefas deseñadas para o alumnado que no poda realizar a ensinanza 

telemática.  

V. As familias dispoñen dun portal de información sobre as plataformas de ensino 

virtual usadas no IES Montecarrasco:  

https://sites.google.com/view/guianaispaisdocenciaonline/p%C3%A1xina-principal 

 

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL  

15. Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro 

realizarase unha planificación do retorno a actividade presencial. De acordo co Plan de 

Continxencia do curso pasado, poderán establecerse as seguintes fases de 

reincorporación: 

 Fase 1 (Adecuación dos espazos) 

Duración: Aínda que pode ter unha duración variable, tentarase que sexa dunha 

semana.  

Nesta primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o equipo COVID do centro 

quen estableza as actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias 

e educativas.  

Obxectivos:  

 Análise da situación dos espazos e as súas necesidades. 

 Desinfección de todos os espazos 

 Revisión do plan de adaptación 

 

Fase 2 (Formación de pequenos grupos)  

Duración: 1 semana.  
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A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 33 % en grupos de 

15 alumnas/os ou máis e do 50% en grupos de menos de 15 alumnas/os. 

Obxectivos:  

 Formar o alumnado na importancia das medidas de distanciamento 

físico, utilización de máscara e de hixiene de mans. 

 Combinar o ensino presencial e a distancia. 

 Revisión das actividades realizadas no período de ensino telemática. 

 Avaliación desa etapa. 

 

Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos)  

Duración: 3 xornadas lectivas 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 50% en grupos de 

15 alumnas/os ou máis e do 100% nos grupos de menos de 15 alumnas/os. 

Obxectivos: 

 Comprobar a adquisición das medidas adquiridas en pequeno grupo 

 Empregar o ensino presencial para resolver dúbidas e poñer en práctica 

os contidos expostos nas contornas virtuais 

Fase 4 (Fase de reactivación) 

Duración: 2 xornadas lectivas. 

Retorno á actividade presencial da totalidade do alumnado.  

Obxectivos: 

 Realizar unha avaliación do desenvolvemento das fases 

 Comprobar o grao de adquisición do traballado. 

 Realizar unha avaliación sobre os contidos adquiridos neste período. 

 Volver á dinámica de clases presenciais, pero sen abandonar o emprego 

das contornas virtuais para as tarefas e para complementar as 

aprendizaxes na casa. 
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CURSO PRIMEIRO ESO 
GRUPO A 
TITOR DAVID FARO DOMÍNGUEZ (XEOGRAFÍA E HISTORIA) 
 

PERÍODO LUNS PERÍOD MARTES MÉRCORES PERÍOD XOVES VENRES 

Primeiro 
8.20 – 8.55 

PLÁSTICA 
Aula 

plástica 

Primeiro 
8.20 – 8.55 

FRANCÉS 
EX. FR. 

ED. FÍSICA 
Ximnasio 

Primeiro 
8.20 – 8.55 

OBRAD. 
MÚSICA 

Aula 
Música 

BIOLOXÍA 

Segundo 
9.10 – 9.45 GALEGO Segundo 

9.10 – 9.45 REL / V. E. X H Segundo 
9.10 – 9.45 BIOLOXÍA MATEMÁTI. 

Terceiro 
10.00 – 10.35 BIOLOXÍA Terceiro 

10.00 – 10.35 INGLÉS MATEMÁ. Terceiro 
10.00 – 10.35 INGLÉS TITORÍA 

RECREO 
10.50 – 11.15  RECREO 

10.50 – 11.15   RECREO 
10.50 – 11.15   

Cuarto 
11.15 – 11.50 X H Cuarto 

11.15 – 11.50 MATEMÁT. INGLÉS Cuarto 
11.15 – 11.50 

GALEGO 
R. GALEGO 

ED. FÍSICA 
Ximnasio 

Quinto 
12.05 – 12.40 

L. CASTELÁ 
REFORZO LC 

Quinto 
12.05 – 12.40 L. CASTELÁ GALEGO Quinto 

12.05 – 12.40 L. CASTELÁ X H 

Sexto 
12.55 – 13.30 

MATEMÁT. 
REFORZO M 

RECREO 
12.55 – 13.10  PLÁSTICA 

Aula plástica 
RECREO 

12.55 – 13.10  L. CASTELÁ 
 

  Sexto 
13.10 – 13.45 BIOLOXÍA  Sexto 

13.10 – 13.45 MATEMÁT.  

  Sétimo 
14.00 – 14.35 GALEGO  Sétimo 

14.00 – 14.35 
FRANCÉS 
EX. FR.  

 
MATERIA PROFESOR/A AULA SESIÓNS 

EDUCACIÓN FÍSICA   GEMA GANDÓN BERNÁRDEZ XIM 2 
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA BILINGÜE SHEILA CASTRO SÁNCHEZ DESD 3 4   
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA NON 
BILINGÜE 

CRISTINA FERNÁNDEZ RIVERA 1ESO- A 4 

LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS 
BILINGÜE 

CARMEN AMADO FUENTES DESD 3 3   

LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS NON 
BILINGÜE 

Mª LUÍSA FEAL RODRÍGUEZ 1ESO- A                            3 

RELIXIÓN CATÓLICA BEGOÑA CEBRIÁN ACUÑA DESD 2                              1 
VALORES ÉTICOS JOSÉ LUÍS DAVILA SOUTO 1ESO- A                             1 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL JOSÉ LUÍS DAVILA SOUTO A.PLÁST. 2 
LINGUA ESTRANXEIRA FRANCÉS MÓNICA TOCCI GONZÁLEZ 1ESO- A 2 
EXENCIÓN DE FRANCÉS    LUCÍA DOCAMPO MARTÍNEZ BIBLIO 2 
OBRADOIRO DE MÚSICA JOSÉ PUMAR ARMADA MÚS 1 
MATEMÁTICAS CARMEN Mª DE LAS CASAS HENRÍQUEZ 1ESO- A 5 
REFORZO MATEMÁTICAS SHEILA CASTRO SÁNCHEZ 1ESO- A 1 
LINGUA CASTELÁ MONTSE LÓPEZ FARIÑA 1ESO- A 4 
REFORZO CASTELÁ ROMINA CONTI 1ESO- A 1 
XEOGRAFÍA E HISTORIA                       DAVID FARO DOMÍNGUEZ 1ESO- A                            3 
LINGUA GALEGA LUCÍA DOCAMPO MARTÍNEZ 1ESO- A                            4 
REFORZO GALEGO INÉS RODO MONTES 1ESO- A 1 
TITORÍA ALUMNOS DAVID FARO DOMÍNGUEZ 1ESO- A 1 
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CURSO PRIMEIRO ESO 
GRUPO B 
TITORA LUCÍA DOCAMPO MARTÍNEZ (LINGUA E LITERATURA GALEGA) 
 

PERÍODO LUNS PERÍOD MARTES MÉRCORES PERÍOD XOVES VENRES 
Primeiro 

8.20 – 8.55 GALEGO Primeiro 
8.20 – 8.55 

ED. FÍSICA 
Ximnasio 

X H  
 

Primeiro 
8.20 – 8.55 

GALEGO 
R.GALEGO MATEMÁT. 

Segundo 
9.10 – 9.45 X H Segundo 

9.10 – 9.45 REL / V. E. MATEMÁTICAS 
R. MATEMÁ. 

Segundo 
9.10 – 9.45 

FRANCÉS 
EX. FR. BIOLOXÍA 

Terceiro 
10.00 – 10.35 

PLÁSTICA 
Aula 

plástica 

Terceiro 
10.00 – 10.35 

FRANCÉS 
EX. FR. BIOLOXÍA Terceiro 

10.00 – 10.35 TITORÍA L. CASTELÁ 

RECREO 
10.50 – 11.15  RECREO 

10.50 – 11.15   RECREO 
10.50 – 11.15   

Cuarto 
11.15 – 11.50 INGLÉS Cuarto 

11.15 – 11.50 BIOLOXÍA. 
OBRAD. 
MÚSICA 

Aula Música 
Cuarto 

11.15 – 11.50 MATEMÁ X H 
 

Quinto 
12.05 – 12.40 MATEMÁT. Quinto 

12.05 – 12.40 GALEGO INGLÉS Quinto 
12.05 – 12.40 

ED. FÍSICA 
Ximnasio GALEGO 

Sexto 
12.55 – 13.30 

L. CASTELÁ 
R. CASTELÁ 

RECREO 
12.55 – 13.10  L. CASTELÁ RECREO 

12.55 – 13.10  INGLÉS 

  Sexto 
13.10 – 13.45 MATEMÁT  Sexto 

13.10 – 13.45 BIOLOXÍA  

  Sétimo 
14.00 – 14.35 L. CASTELÁ  Sétimo 

14.00 – 14.35 

PLÁSTICA 
Aula 

plástica 
 

 
MATERIA PROFESOR/A AULA SESIÓNS 

EDUCACIÓN FÍSICA   GEMA GANDÓN BERNÁRDEZ XIM 2 
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA BILINGÜE SHEILA CASTRO SÁNCHEZ DESD 3 4   
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA NON BILINGÜE CRISTINA FERNÁNDEZ RIVERA 1ESO- B 4 
LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS 
BILINGÜE 

CARMEN AMADO FUENTES DESD 3 3   

LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS NON 
BILINGÜE 

Mª LUÍSA FEAL RODRÍGUEZ 1ESO- B                            3 

RELIXIÓN CATÓLICA BEGOÑA CEBRIÁN ACUÑA DESD 2                              1 
VALORES ÉTICOS DAVID FARO DOMÍNGUEZ 1ESO- B                             1 
EDUCACIÓN PLÁSTICA  VISUAL JOSÉ LUÍS DAVILA SOUTO A.PLÁST. 2 
LINGUA ESTRANXEIRA FRANCÉS MÓNICA TOCCI GONZÁLEZ 1ESO- B 2 
EXENCIÓN DE FRANCÉS    MARÍA ESTHER IGLESIAS 

MIRANDA 
ATE 2 

OBRADOIRO DE MÚSICA JOSÉ PUMAR ARMADA MÚS 1 
MATEMÁTICAS CARMEN Mª DE LAS CASAS 

HENRÍQUEZ 
1ESO-B 5 

REFORZO MATEMÁTICAS CRISTINA FERNÁNDEZ RIVERA 1ESO-B 1 
LINGUA CASTELÁ MONTSE LÓPEZ FARIÑA 1ESO- B 4 
REFORZO CASTELÁ ROMINA CONTI 1ESO-B 1 
XEOGRAFÍA E HISTORIA                       DAVID FARO DOMÍNGUEZ 1ESO- B                           3 
LINGUA GALEGA LUCÍA DOCAMPO MARTÍNEZ 1ESO-B                            4 
REFORZO GALEGO INÉS RODO MONTES 1ESO- B 1 
TITORÍA ALUMNADO LUCÍA DOCAMPO MARTÍNEZ 1ESO- B 1 
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CURSO SEGUNDO ESO 
GRUPO A 
TITOR JOSÉ LUÍS DAVILA SOUTO (EDUCACIÓN PLÁSTICA E  VISUAL) 
 

PERÍODO LUNS PERÍOD MARTES MÉRCORES PERÍOD XOVES VENRES 
Primeiro 

8.20 – 8.55 F Q 
TECNOLOXÍA 

Primeiro 
8.20 – 8.55 

L. CASTELÁ 
 

L. CASTELÁ 
R. CASTELÁ 

Primeiro 
8.20 – 8.55 TECNO F Q 

Segundo 
9.10 – 9.45 

Segundo 
9.10 – 9.45 TECNO INGLÉS Segundo 

9.10 – 9.45 INGLÉS MATEMÁT. 

Terceiro 
10.00 – 10.35 

ED. FÍSICA 
Ximnasio 

Terceiro 
10.00 – 10.35 REL / V. E. X H Terceiro 

10.00 – 10.35 
FRANCÉS 
EX. FR. 

OBRAD. 
PLÁSTICA 

RECREO 
10.50 – 11.15  RECREO 

10.50 – 11.15   RECREO 
10.50 – 11.15   

Cuarto 
11.15 – 11.50 

GALEGO 
R. GALEGO 

Cuarto 
11.15 – 11.50 F Q  ED. FÍSICA 

Ximnasio 
Cuarto 

11.15 – 11.50 MATEMÁ INGLÉS 

Quinto 
12.05 – 12.40 MATEMÁT. Quinto 

12.05 – 12.40 
FRANCÉS 
EX. FR. 

MATEMÁTICAS 
R. MATEMÁ. 

Quinto 
12.05 – 12.40 L. CASTELÁ GALEGO 

Sexto 
12.55 – 13.30 

X H  
 

RECREO 
12.55 – 13.10  GALEGO 

 
RECREO 

12.55 – 13.10  
MÚSICA 

Aula 
Música 

  Sexto 
13.10 – 13.45 MATEMÁT  Sexto 

13.10 – 13.45 TITORÍA  

  Sétimo 
14.00 – 14.35 

MÚSICA 
Aula 

Música 
 Sétimo 

14.00 – 14.35 X H  

 
MATERIA PROFESOR/A AULA SESIÓNS 

EDUCACIÓN FÍSICA   GEMA GANDÓN BERNÁRDEZ XIM 2 
FÍSICA E QUÍMICA RAQUEL GONZÁLEZ SEOANE 2 ESO- A 4 
TECNOLOXÍA ELENA LÓPEZ VARA TEC 4 
LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS BILINGÜE CARMEN AMADO FUENTES DESD 3 3   
LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS NON 
BILINGÜE 

Mª LUÍSA FEAL RODRÍGUEZ 2ESO- A                            3 

RELIXIÓN CATÓLICA BEGOÑA CEBRIÁN ACUÑA LABORAT                              1 
VALORES ÉTICOS JOSÉ LUÍS DAVILA SOUTO 2ESO- A                             1 
OBRADOIRO ED. PLÁSTICA  JOSÉ LUÍS DAVILA SOUTO A.PLÁST. 1 
LINGUA ESTRANXEIRA FRANCÉS MÓNICA TOCCI GONZÁLEZ 2ESO- A 2 
EXENCIÓN DE FRANCÉS    INÉS RODO MONTES BIBLIO 2 
MÚSICA ROMINA CONTI MÚS 2 
MATEMÁTICAS ANA RODRÍGUEZ 2ESO-A 5 
REFORZO MATEMÁTICAS CRISTINA FERNÁNDEZ RIVERA 2ESO-A 1 
LINGUA CASTELÁ SONIA MARTÍNEZ DIOS 2ESO- A 3 
REFORZO CASTELÁ MÓNICA TOCCI GONZÁLEZ 2ESO- A 1 
XEOGRAFÍA E HISTORIA                       DAVID FARO DOMÍNGUEZ 2ESO- A                           3 
LINGUA GALEGA INÉS RODO MONTES 2ESO-A                            3 
REFORZO GALEGO LUCÍA DOCAMPO MARTÍNEZ 2ESO-A 1 
TITORÍA ALUMNADO JOSÉ LUÍS DAVILA SOUTO 2ESO- A 1 
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CURSO SEGUNDO ESO 
GRUPO B 
TITORA SONIA MARTÍNEZ DIOS (LINGUA CASTELÁ E LITERATURA) 
 

PERÍODO LUNS PERÍOD MARTES MÉRCORES PERÍOD XOVES VENRES 
Primeiro 

8.20 – 8.55 
X H  

 
Primeiro 

8.20 – 8.55 TECNO INGLÉS Primeiro 
8.20 – 8.55 

ED. FÍSICA 
Ximnasio 

L. CASTELÁ 
R. CASTELÁ 

Segundo 
9.10 – 9.45 

GALEGO 
 

Segundo 
9.10 – 9.45 F Q L. CASTELÁ 

 
Segundo 

9.10 – 9.45 F Q 
TECNOLOXÍA 

ED. FÍSICA 
Ximnasio 

Terceiro 
10.00 – 10.35 L. CASTELÁ Terceiro 

10.00 – 10.35 REL / V. E. F Q Terceiro 
10.00 – 10.35 INGLÉS 

RECREO 
10.50 – 11.15  RECREO 

10.50 – 11.15   RECREO 
10.50 – 11.15   

Cuarto 
11.15 – 11.50 TECNO Cuarto 

11.15 – 11.50 TITORÍA GALEGO Cuarto 
11.15 – 11.50 

OBRAD. 
PLÁSTICA 

GALEGO 
R. GALEGO 

Quinto 
12.05 – 12.40 INGLÉS Quinto 

12.05 – 12.40 

MÚSICA 
Aula 

Música 
X H Quinto 

12.05 – 12.40 MATEMÁT. MATEM. 
R. MATEMÁ. 

Sexto 
12.55 – 13.30 MATEMÁT RECREO 

12.55 – 13.10  MATEMÁ RECREO 
12.55 – 13.10  X H 

  Sexto 
13.10 – 13.45 

FRANCÉS 
EX. FR.  Sexto 

13.10 – 13.45 
FRANCÉS 
EX. FR.  

  Sétimo 
14.00 – 14.35 MATEMÁT.  Sétimo 

14.00 – 14.35 

MÚSICA 
Aula 

Música 
 

 
MATERIA PROFESOR/A AULA SESIÓNS 

EDUCACIÓN FÍSICA   GEMA GANDÓN BERNÁRDEZ XIM 2 
FÍSICA E QUÍMICA RAQUEL GONZÁLEZ SEOANE 2 ESO- B 4 
TECNOLOXÍA ELENA LÓPEZ VARA TEC 4 
LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS BILINGÜE CARMEN AMADO FUENTES DESD 3 3   
LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS NON 
BILINGÜE 

Mª LUÍSA FEAL RODRÍGUEZ 2ESO- B                            3 

RELIXIÓN CATÓLICA BEGOÑA CEBRIÁN ACUÑA LABORAT                              1 
VALORES ÉTICOS DAVID FARO DOMÍNGUEZ 2ESO- B                             1 
OBRADOIRO ED. PLÁSTICA  JOSÉ LUÍS DAVILA SOUTO A.PLÁST. 1 
LINGUA ESTRANXEIRA FRANCÉS MÓNICA TOCCI GONZÁLEZ 2ESO- B 2 
EXENCIÓN DE FRANCÉS    ROMINA CONTI BIBLIO 2 
MÚSICA ROMINA CONTI MÚS 2 
MATEMÁTICAS ANA RODRÍGUEZ 2ESO-B 5 
REFORZO MATEMÁTICAS CRISTINA FERNÁNDEZ RIVERA 2ESO-B 1 
LINGUA CASTELÁ SONIA MARTÍNEZ DIOS 2ESO- B 3 
REFORZO CASTELÁ MÓNICA TOCCI GONZÁLEZ 2ESO- B 1 
XEOGRAFÍA E HISTORIA                       DAVID FARO DOMÍNGUEZ 2ESO- B                           3 
LINGUA GALEGA INÉS RODO MONTES 2ESO-B                            3 
REFORZO GALEGO LUCÍA DOCAMPO MARTÍNEZ 2ESO-B 1 
TITORÍA ALUMNADO SONIA MARTÍNEZ DIOS 2ESO- B 1 
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GRUPO A 
TITOR JOSÉ PUMAR ARMADA (MÚSICA) 
 

PERÍODO LUNS PERÍOD MARTES MÉRCORES PERÍOD XOVES VENRES 
Primeiro 

8.20 – 8.55 

MÚSICA 
Aula 

Música 

Primeiro 
8.20 – 8.55 MATEMÁT. TECNOLOXÍA Primeiro 

8.20 – 8.55 
MATEMÁT. 

 TITORÍA 

Segundo 
9.10 – 9.45 MATEMÁT Segundo 

9.10 – 9.45 BIOLOXÍA X H Segundo 
9.10 – 9.45 

MÚSICA 
Aula 

Música  
F Q 

Terceiro 
10.00 – 10.35 GALEGO Terceiro 

10.00 – 10.35 
GALEGO 

 INGLÉS Terceiro 
10.00 – 10.35 

ED. FÍSICA 
Ximnasio X H 

RECREO 
10.50 – 11.15  RECREO 

10.50 – 11.15   RECREO 
10.50 – 11.15   

Cuarto 
11.15 – 11.50 

X H  
 

Cuarto 
11.15 – 11.50 REL / V. E. MATEMÁT. Cuarto 

11.15 – 11.50 BIOLOXÍA L. CASTELÁ 
 

Quinto 
12.05 – 12.40 L. CASTELÁ Quinto 

12.05 – 12.40 
ED. FÍSICA 
Ximnasio PLÁSTICA Quinto 

12.05 – 12.40 
FRANCÉS 
CU. CL. INGLÉS 

Sexto 
12.55 – 13.30 INGLÉS RECREO 

12.55 – 13.10  L. CASTELÁ 
 

RECREO 
12.55 – 13.10  PLÁSTICA 

  Sexto 
13.10 – 13.45 F Q  Sexto 

13.10 – 13.45 TECNO  

  Sétimo 
14.00 – 14.35 

FRANCÉS 
CU. CL.  Sétimo 

14.00 – 14.35 
GALEGO 

  

 
MATERIA PROFESOR/A AULA SESIÓNS 

EDUCACIÓN FÍSICA   GEMA GANDÓN BERNÁRDEZ XIM 2 
FÍSICA E QUÍMICA RAQUEL GONZÁLEZ SEOANE 3ESO- A 2 
LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS  CARMEN AMADO FUENTES 3ESO- A 3   
MÚSICA JOSÉ PUMAR ARMADA MUS 2 
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS CARMEN Mª DE LAS CASAS HENRÍQUEZ             3 ESO- A 4 
MATEMÁTICAS APLICADAS                      DANIEL BLANCO CHAPELA A.PLÁST. 4 
RELIXIÓN CATÓLICA BEGOÑA CEBRIÁN ACUÑA LAB                              1 
VALORES ÉTICOS MARCOS SALGADO RODRÍGUEZ 3ESO- A 1 
BIOLOXÍA E XEO. BILINGÜE               ANA Mª SOLIÑO PÉREZ 3ESO - A 2 
BIOLOXÍA E XEO. NON BILINGÜE           CRISTINA FERNÁNDEZ RIVERA LABORAT.                            2 
LINGUA ESTRANXEIRA FRANCÉS MÓNICA TOCCI GONZÁLEZ 3 ESO- A 2 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL JOSÉ LUÍS DAVILA SOUTO A. PLÁST. 2 
TECNOLOXÍA ELENA LÓPEZ VARA 3 ESO- A                            2 
LINGUA CASTELÁ SONIA MARTÍNEZ DIOS 3 ESO- A 3 
LINGUA GALEGA INÉS RODO MONTES 3 ESO- A                            3 
XEOGRAFÍA E HISTORIA                       MARCOS SALGADO RODRÍGUEZ 3 ESO- A                           3 
CULTURA CLÁSICA                            DAVID FARO DOMÍNGUEZ 3 ESO- B                            2 
TITORÍA ALUMNADO JOSÉ PUMAR ARMADA 3 ESO- A 1 
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GRUPO B 
TITORA MARÍA LUÍSA FEAL RODRÍGUEZ (INGLÉS) 
 

PERÍODO LUNS PERÍOD MARTES MÉRCORES PERÍOD XOVES VENRES 
Primeiro 

8.20 – 8.55 GALEGO Primeiro 
8.20 – 8.55 MATEMÁT. MÚSICA 

Aula Música 
Primeiro 

8.20 – 8.55 
MATEMÁT. 

 TECNO 

Segundo 
9.10 – 9.45 MATEMÁT Segundo 

9.10 – 9.45 BIOLOXÍA PLÁSTICA Segundo 
9.10 – 9.45 

GALEGO 
  INGLÉS 

Terceiro 
10.00 – 10.35 

X H  
 

Terceiro 
10.00 – 10.35 

L. CASTELÁ 
 TECNOLOXÍA Terceiro 

10.00 – 10.35 

MÚSICA 
Aula 

Música 

ED. FÍSICA 
Ximnasio 

RECREO 
10.50 – 11.15  RECREO 

10.50 – 11.15   RECREO 
10.50 – 11.15   

Cuarto 
11.15 – 11.50 L. CASTELÁ Cuarto 

11.15 – 11.50 REL / V. E. MATEMÁT. Cuarto 
11.15 – 11.50 BIOLOXÍA X H 

Quinto 
12.05 – 12.40 PLÁSTICA Quinto 

12.05 – 12.40 F Q ED. FÍSICA 
Ximnasio 

Quinto 
12.05 – 12.40 

FRANCÉS 
CU. CL. 

L. CASTELÁ 
 

Sexto 
12.55 – 13.30 INGLÉS RECREO 

12.55 – 13.10  INGLÉS RECREO 
12.55 – 13.10  GALEGO 

 

  Sexto 
13.10 – 13.45 X H  Sexto 

13.10 – 13.45 F Q  

  Sétimo 
14.00 – 14.35 

FRANCÉS 
CU. CL.  Sétimo 

14.00 – 14.35 TITORÍA  

 
MATERIA PROFESOR/A AULA SESIÓNS 

EDUCACIÓN FÍSICA   GEMA GANDÓN BERNÁRDEZ XIM 2 
FÍSICA E QUÍMICA RAQUEL GONZÁLEZ SEOANE 3 ESO- B 2 
LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS  Mª LUÍSA FEAL RODRÍGUEZ 3 ESO- B 3   
MÚSICA JOSÉ PUMAR ARMADA MUS 2 
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS SHEILA CASTRO SÁNCHEZ         3 ESO- B 4 
MATEMÁTICAS APLICADAS                      DANIEL BLANCO CHAPELA A.PLÁST. 4 
RELIXIÓN CATÓLICA BEGOÑA CEBRIÁN ACUÑA LAB                              1 
VALORES ÉTICOS JOSÉ LUÍS DAVILA SOUTO 3ESO- B 1 
BIOLOXÍA E XEO. BILINGÜE               ANA Mª SOLIÑO PÉREZ 3 ESO - A 2 
BIOLOXÍA E XEO. NON BILINGÜE           SHEILA CASTRO SÁNCHEZ 3 ESO - B 2 
LINGUA ESTRANXEIRA FRANCÉS MÓNICA TOCCI GONZÁLEZ 3 ESO - A 2 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL JOSÉ LUÍS DAVILA SOUTO A. PLÁST. 2 
TECNOLOXÍA ELENA LÓPEZ VARA 3 ESO- B                            2 
LINGUA CASTELÁ SONIA MARTÍNEZ DIOS 3 ESO- B 3 
LINGUA GALEGA INÉS RODO MONTES 3 ESO- B                            3 
XEOGRAFÍA E HISTORIA                       MARCOS SALGADO RODRÍGUEZ 3 ESO- B                           3 
CULTURA CLÁSICA                            DAVID FARO DOMÍNGUEZ 3 ESO- B                            2 
TITORÍA ALUMNADO Mª LUÍSA FEAL RODRÍGUEZ 3 ESO- B 1 
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CURSO CUARTO ESO 
GRUPO A 
TITOR MARCOS SALGADO RODRÍGUEZ (XEOGRAFÍA E HISTORIA) 
 

PERÍODO LUNS PERÍOD MARTES MÉRCORES PERÍOD XOVES VENRES 
Primeiro 

8.20 – 8.55 INGLÉS Primeiro 
8.20 – 8.55 

BIOLOXÍA 
ECONOMÍA 

C. APLICADA 
MATEMÁTICAS Primeiro 

8.20 – 8.55 

BIOLOXÍA 
ECONOMÍA 

C. APL. 
INGLÉS 

Segundo 
9.10 – 9.45 TITORÍA Segundo 

9.10 – 9.45 L. CASTELÁ 
MÚSICA 
TECNO 

FRANCÉS  
Segundo 

9.10 – 9.45 
GALEGO 

  X H 

Terceiro 
10.00 – 10.35 

MÚSICA 
TECNO 

FRANCÉS 

Terceiro 
10.00 – 10.35 

MATEMÁTIC. 
 

X H 
 

Terceiro 
10.00 – 10.35 

MATEMÁT. 
 

MÚSICA 
TECNO 

FRANCÉS 
 

RECREO 
10.50 – 11.15  RECREO 

10.50 – 11.15 
 
  RECREO 

10.50 – 11.15   

Cuarto 
11.15 – 11.50 MATEMÁTI. Cuarto 

11.15 – 11.50 GALEGO GALEGO Cuarto 
11.15 – 11.50 INGLÉS 

C. CIENT. 
TICS 

PLÁSTICA 

Quinto 
12.05 – 12.40 

FQ 
I. EMPR. 
LATÍN 

Quinto 
12.05 – 12.40 

CULT. CIENT. 
TICS 

PLÁSTICA 

FQ 
I. EMPREND. 

LATÍN 
Quinto 

12.05 – 12.40 

C. CIENT. 
TICS 

PLÁSTICA 
L. CASTELÁ 

Sexto 
12.55 – 13.30 X H RECREO 

12.55 – 13.10  
BIOLOXÍA 
ECONOMÍA 

C. APL. 
RECREO 

12.55 – 13.10  
FQ 

I. EMPREND. 
LATÍN 

  Sexto 
13.10 – 13.45 E F  Sexto 

13.10 – 13.45 ED. FÍSICA  

  Sétimo 
14.00 – 14.35 

RELIXIÓN 
V. E.  Sétimo 

14.00 – 14.35 L. CASTELÁ  
 

MATERIA PROFESOR/A AULA SESIÓNS 
EDUCACIÓN FÍSICA   GEMA GANDÓN BERNÁRDEZ XIM 2 
FÍSICA E QUÍMICA RAQUEL GONZÁLEZ SEOANE 4 ESO- A 3 
INGLÉS BILINGÜE CARLOS CAMAÑO RIAL 4 ESO- B 3   
INGLÉS NON BILINGÜE Mª LUÍSA FEAL RODRÍGUEZ 4 ESO- A 3 
ECONOMÍA DAVID FARO DOMÍNGUEZ 4 ESO- B 3 
MÚSICA JOSÉ PUMAR ARMADA MUS 3 
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS CARMEN Mª DE LAS CASAS HENRÍQUEZ     4 ESO- A 4 
MATEMÁTICAS APLICADAS                      DANIEL BLANCO CHAPELA A.PLÁST. 4 
RELIXIÓN CATÓLICA BEGOÑA CEBRIÁN ACUÑA DESD 3                            1 
VALORES ÉTICOS MARCOS SALGADO RODRÍGUEZ 4ESO- A 1 
BIOLOXÍA E XEO. BILINGÜE               ANA Mª SOLIÑO PÉREZ DESD 3 3 
BIOLOXÍA E XEO. NON BILINGÜE           CRISTINA FERNÁNDEZ RIVERA 4 ESO- A 3 
LINGUA ESTRANXEIRA FRANCÉS MÓNICA TOCCI GONZÁLEZ 4 ESO- B 3 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL JOSÉ LUÍS DAVILA SOUTO A. PLÁST. 3 
TECNOLOXÍA OPTATIVA ELENA LÓPEZ VARA 4 ESO- A                            3 
LINGUA CASTELÁ SONIA MARTÍNEZ DIOS 4 ESO- A 3 
LINGUA GALEGA LUCÍA DOCAMPO MARTÍNEZ 4 ESO- A                            3 
XEOGRAFÍA E HISTORIA                       MARCOS SALGADO RODRÍGUEZ 4 ESO- A                          3 
CULTURA CIENTÍFICA                          CRISTINA FERNÁNDEZ RIVERA LAB                            3 
TICS ELENA LÓPEZ VARA 4 ESO - A 3 
LATÍN MÓNICA TOCCI GONZÁLEZ DESD 2 3 
CIENCIAS APLICADAS RAQUEL GONZÁLEZ SEOANE LAB 3 
IAEE MARCOS SALGADO RODRÍGUEZ 4 ESO- B 3 
TITORÍA ALUMNADO MARCOS SALGADO RODRÍGUEZ 4 ESO- A 1 
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CURSO CUARTO ESO 
GRUPO B 
TITORA GEMA GANDÓN BERNÁRDEZ (EDUCACIÓN FÍSICA) 

 

PERÍODO LUNS PERÍOD MARTES MÉRCORES PERÍOD XOVES VENRES 
Primeiro 

8.20 – 8.55 INGLÉS Primeiro 
8.20 – 8.55 

BIOLOXÍA 
ECONOMÍA 

C. APLICADA 
MATEMÁTICAS Primeiro 

8.20 – 8.55 

BIOLOXÍA 
ECONOMÍA 

C. APL. 
INGLÉS 

Segundo 
9.10 – 9.45 ED. FÍSICA Segundo 

9.10 – 9.45 X H 
MÚSICA 
TECNO 

FRANCÉS  
Segundo 

9.10 – 9.45 
ED. FÍSICA 

  GALEGO 

Terceiro 
10.00 – 10.35 

MÚSICA 
TECNO 

FRANCÉS 

Terceiro 
10.00 – 10.35 

MATEMÁTIC. 
 

GALEGO 
 

Terceiro 
10.00 – 10.35 

MATEMÁT. 
 

MÚSICA 
TECNO 

FRANCÉS 
 

RECREO 
10.50 – 11.15  RECREO 

10.50 – 11.15 
 
  RECREO 

10.50 – 11.15   

Cuarto 
11.15 – 11.50 MATEMÁTI. Cuarto 

11.15 – 11.50 TITORÍA L. CASTELÁ Cuarto 
11.15 – 11.50 INGLÉS 

C. CIENT. 
TICS 

PLÁSTICA 

Quinto 
12.05 – 12.40 

FQ 
I. EMPR. 
LATÍN 

Quinto 
12.05 – 12.40 

CULT. CIENT. 
TICS 

PLÁSTICA 

FQ 
I. EMPREND. 

LATÍN 
Quinto 

12.05 – 12.40 

C. CIENT. 
TICS 

PLÁSTICA 
X H 

Sexto 
12.55 – 13.30 GALEGO RECREO 

12.55 – 13.10  
BIOLOXÍA 
ECONOMÍA 

C. APL. 
RECREO 

12.55 – 13.10  
FQ 

I. EMPREND. 
LATÍN 

  Sexto 
13.10 – 13.45 L. CASTELÁ  Sexto 

13.10 – 13.45 L. CASTELÁ  

  Sétimo 
14.00 – 14.35 

RELIXIÓN 
V. E.  Sétimo 

14.00 – 14.35 X H  
 

MATERIA PROFESOR/A AULA Nº SESIÓNS 
EDUCACIÓN FÍSICA   GEMA GANDÓN BERNÁRDEZ XIM 2 
FÍSICA E QUÍMICA RAQUEL GONZÁLEZ SEOANE 4 ESO- A 3 
INGLÉS BILINGÜE CARLOS CAMAÑO RIAL 4 ESO- B 3   
INGLÉS NON BILINGÜE Mª LUÍSA FEAL RODRÍGUEZ 4 ESO- A 3 
ECONOMÍA DAVID FARO DOMÍNGUEZ 4 ESO- B 3 
MÚSICA JOSÉ PUMAR ARMADA MUS 3 
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS SHEILA CASTRO SÁNCHEZ       4 ESO- B 4 
MATEMÁTICAS APLICADAS                      DANIEL BLANCO CHAPELA A.PLÁST. 4 
RELIXIÓN CATÓLICA BEGOÑA CEBRIÁN ACUÑA DESD 3                              1 
VALORES ÉTICOS JOSÉ LUÍS DAVILA SOUTO 4ESO- B 1 
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA BILINGÜE               ANA Mª SOLIÑO PÉREZ DESD 3 3 
BIOLOXÍA E XEO. NON BILINGÜE           CRISTINA FERNÁNDEZ RIVERA 4 ESO- A 3 
LINGUA ESTRANXEIRA FRANCÉS MÓNICA TOCCI GONZÁLEZ 4 ESO- B 3 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL JOSÉ LUÍS DAVILA SOUTO A. PLÁST. 3 
TECNOLOXÍA OPTATIVA ELENA LÓPEZ VARA 4 ESO- A                            3 
LINGUA CASTELÁ SONIA MARTÍNEZ DIOS 4 ESO- B 3 
LINGUA GALEGA LUCÍA DOCAMPO MARTÍNEZ 4 ESO- B                            3 
XEOGRAFÍA E HISTORIA                       MARCOS SALGADO RODRÍGUEZ 4 ESO- B                          3 
CULTURA CIENTÍFICA                          CRISTINA FERNÁNDEZ RIVERA LAB                            3 
TICS ELENA LÓPEZ VARA 4 ESO - A 3 
LATÍN MÓNICA TOCCI GONZÁLEZ DESD 2 3 
CIENCIAS APLICADAS RAQUEL GONZÁLEZ SEOANE LAB 3 
IAEE MARCOS SALGADO RODRÍGUEZ 4 ESO- B 3 
TITORÍA ALUMNADO GEMA GANDÓN BERNÁRDEZ 4 ESO- B 1 
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