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PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19  

CURSO 2020-2021                                     IES MONTE CARRASCO 

 

Presentado ao Claustro e ao Consello Escolar o 22 de setembro de 2020 

Adaptado a versión 3 do Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID-19 nos Centros de Ensino 

non universitario de Galicia para o curso 2020-2021(09-10-2020) 

 

1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

36018501 IES MONTE CARRASCO 

 

Enderezo C.P. 

Monte Carrasco, 2 36940 

Localidade Concello Provincia 

Darbo Cangas Pontevedra 

Teléfono Correo electrónico 

8810160 ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es 

Páxina web 

                                      https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 
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Id. Medidas de prevención básica 

 

2. Membros do equipo COVID-19 

Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con 

compromiso de desvío a un teléfono móbil) 

886 110 160 

Membro 

 1 

Seila Acuña Ferradanes 

 

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 

María del Carmen González 

Rodríguez 

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 Carmen María de las Casas Henríquez Cargo Xefa de Estudos 

Tarefas 

asignadas 
• Suplente  

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de Saúde de Cangas Teléfono 986300304 

Contacto  Benigno Villoch Salgueiro 
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4. Espazo de illamento  

 

 

 Ante a detección de síntomas compatibles coa COVID-19 nun alumno/a 

durante a  súa chegada ao centro ou durante a súa estancia nel, será 

trasladado a este espazo. 

 

 Tanto a persoa con síntomas como a persoa que quede ao seu coidado 

substituirán as súas máscaras por máscaras cirúrxicas. No caso de que o/a 

alumno/a estea exento do uso de máscara, a persoa que quede o seu coidado 

poñerá unha mascara FFP2 sen válvula, unha pantalla e unha bata desbotable. 

 

 Contactarase coa familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no 

centro á maior brevidade para recoller o alumno/a. A familia porase en contacto 

co seu centro de saúde ou médico de referencia. En caso de presentar 

síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

 

 De confirmarse o caso, o equipo COVID do centro comunicará os datos do 

positivo ao centro de saúde de referencia e incluirá á rede de contactos a 

través da aplicación “EduCovid” para a identificación por parte da Autoridade 

Sanitaria.  

 

 Logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas 

durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo realizarase a 

debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo e a 

bolsa da papeleira onde se depositaran os panos ou outros produtos usados. A 

bolsa será extraída e colocada dentro dunha segunda bolsa de lixo con peche, 

para depositarse logo na fracción resto da recollida separada de residuos. 

 

 

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa  

1º ESO 50 

2º ESO 52 

3º ESO 43 

4º ESO 43 

 

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

Profesorado 27 

Persoal non docente 5 

 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por 

grupo) 
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Non hai grupos estables de convivencia  

 

8. Medidas xerais de protección individual 

 

O centro informará a todos os membros da comunidade educativa sobre as medidas 

de prevención para evitar a transmisión da infección, as medidas de protección 

individual que se deben empregar e as instrucións para o seu correcto manexo. Entre 

elas destacan: 

 

 O correcto uso da máscara, o xeito de poñela e sacala e, de ser o caso, de 

gardala nos momentos da comida, e os protocolos de substitución e lavado. 

 

 Autocontrol para evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

 

 Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, 

durante polo menos 40 segundos, ou con xel hidro alcohólico, durante polo 

menos 20 segundos. Cando as mans estean visiblemente sucias debe 

utilizarse auga e xabón. O lavado realizarase cando menos 5 veces ao longo 

da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do 

recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo. 

 

 Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar 

secrecións respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con 

posibilidade de estar contaminados, así como antes e despois de comer, 

despois de usar os aseos ou tocar material susceptible de ser compartido. 

 

 A ventilación frecuente dos espazos para evitar a transmisibilidade. 

 

 Á entrada e á saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, 

familias e visitantes) da realización da hixiene de mans con verificación visual 

do seu correcto cumprimento, prestarase especial atención a esta tarefa nos 

primeiros días do curso polo seu carácter educativo. No caso do alumnado 

verificarase polo profesorado a realización unha vez sentados na aula mediante 

a formulación de preguntas. 

 

 Colocación de dispensadores de xel hidro alcohólico na entrada e nos espazos 

comúns. 

 

 Establecemento de dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans 
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con frecuencia ademais de medidas de educación sanitaria.  

 

 Instalación de portapanos desbotables e dispensadores de xabón nos aseos ou 

de xel hidro alcohólico nos espazos comúns. Control regular do seu estado 

para garantir a súa reposición cando sexa necesario. 

 

 Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de 

hixiene respiratoria: ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de 

papel que se desbotará nunha papeleira con tapa, ou ben facelo contra a 

flexura do cóbado e sempre aloxándose do resto das persoas 

 

 

9. Canle de comunicación ao equipo COVID-19  

 

● Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID-19 (polo menos 

unha das publicadas pola Consellería) no persoal non docente e 

profesorado, non acudirán ao centro educativo e inmediatamente darán 

coñecemento ao equipo COVID-19. Como criterio xeral, a persoa manterase en 

illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro de 

saúde ou, de ser o caso, cos facultativos da mutua. Serán estes facultativos os 

que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnóstico 

ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran. Manterase o illamento ata 

coñecer o resultado da proba. 

 

● No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado 

non acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co 

centro de saúde de referencia do alumno/a e con algunha das persoas membro 

do equipo COVID-19. Para a xustificación da ausencia, non será necesario 

ningún xustificante médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou 

titores/as legais. As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de 

xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar. 

 

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

seguintes: 

 

- 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. 

 

- 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.  

 

 

10. Rexistro de ausencias  
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● Todas as ausencias, tanto do persoal como do alumnado, rexistraranse a 

través da plataforma Xade. 

 

● As ausencias relacionadas coa prevención ou con sintomatoloxía COVID-19 

consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o xustificante do 

facultativo para a súa acreditación. 

 

● As familias poden xustificar as faltas polo procedemento habitual (Abalar Móbil 

ou xustificante escrito) para mellor control da persoa titora do alumno/a. 

 
● 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, non sendo preciso o xustificante do 

facultativo para a súa acreditación. 

 
 

 

 

11. Comunicación de incidencias  

 

● Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática, 

denominada “EduCOVID-19”, específica para a comunicación dos datos 

básicos dos contactos próximos dos casos confirmados. A información será 

accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria e 

utilizarase para que o Centro de Seguimento de Contactos (CSC) alerte da 

existencia de casos positivos confirmados no centro. A canle informática 

subministrará, de xeito seguro e con respecto á normativa de protección de 

datos, os seguintes fluxos de información: 

o No caso de comunicación ao centro educativo por parte do seu 

persoal ou de algún alumno/a da aparición dun caso confirmado, o 

equipo COVID-19 do centro incluirá a información dos contactos 

estreitos do afectado/a, entre eles os compañeiros/as de aula, os 

mais próximos dentro da mesma; o profesorado que imparte clase 

nese grupo; os compañeiros/as do transporte e do comedor escolar; 

os compañeiro/as do transporte particular no que poidan viaxar varios 

nenos do centro; así como aquela información sobre outros contactos 

vinculados ao centro educativo que poidan achegar voluntariamente 

os pais, nais ou titores/as legais. Esta información facilitarase sempre 
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por petición de sanidade a través de EduCovid. O rastrexo de 

eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das actividades 

extraescolares, terán que ser recollidos polo SERGAS. A mesma 

información será remitida cando o CSC, o SERGAS ou a Xefatura 

Territorial da Consellería de Sanidade soliciten información, no caso 

de que existan casos sospeitosos por sintomatoloxía compatible con 

COVID-19 que estean a ser investigados ou nos que existan indicios 

de que teñan xurdido no centro educativo.  

o No caso de que o Centro de Seguimento de Contactos (CSC) teña 

confirmación dun caso positivo dunha persoa que sexa alumno/a dun 

centro escolar ou dun profesional que traballe no mesmo, incluirá a 

información na aplicación informática onde só resultara visible para o 

equipo COVID-19 do centro escolar.  

 

 A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento 

o interese xeral na protección da saúde, polo que os datos do alumnado 

subministrados con consentimento dos representantes dos menores que obra 

nas bases de datos da Consellería de Educación poderán ser subministrados á 

autoridade sanitaria en cumprimento do deber de colaboración. 

 

 O equipo COVID-19 de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre 

os datos que poida coñecer por mor da aplicación do presente protocolo. 

 

 

 

 

Id. Medidas xerais de protección individual 

 

12. Situación dos pupitres  

 

 Nas aulas ordinarias os pupitres están todos colocados en liña, mirando a 

dirección do posto do/a profesor/a e respectando a maior distancia posible 

entre pupitres, cando menos o metro e medio normativo respecto o centro das 

cadeiras que os rodean.  
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 O alumnado terá un pupitre asignado durante todo o curso. 

 

 Non se deixará ningún tipo de material escolar ou persoal debaixo das parrillas 

das mesas para facilitar as tarefas de desinfección e limpeza de cada aula.  

 

 O alumnado terá que traer cada día o seu material que gardará dentro da súa 

mochila para evitar o contacto co resto dos/as compañeiros/as. 

 

 Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección.  

 

 As perchas da aula estarán asignadas por número de lista para que o seu uso 

sexa individualizado.   

 

 Debido a optimización dos espazos, este ano non se usarán as taquillas. 

Permanecerán pechadas. 

 

 

 

 

13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos  

 

 Asignación de espazos aos diferentes grupos: 
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- 1ºESO A – Antiga aula ordinaria de 1ºA 

- 1ºESO B – Antiga aula ordinaria de 1ºB 

- 1ºESO C – Antiga aula de desdobres 3 

- 2ºESO A – Antiga aula ordinaria de 2ºA 

- 2ºESO B – Antiga aula ordinaria de 2ºB 

- 2ºESO C – Antiga aula ordinaria de 4ºB 

- 3ºESO A – Antiga aula ordinaria de 3ºA 

- 3ºESO B – Antiga aula ordinaria de 3ºB 

- 3ºESO C – Antiga aula ordinaria de 4ºA 

- 4ºESO A – Antiga aula de usos múltiples 

- 4ºESO B – Antiga aula de música 

 

 

 

14. Espazos de PT, AL, Departamento de Orientación ou aulas especiais 

 

Aula de Música 

 

● Debido as necesidades organizativas do centro, e de forma excepcional 

durante este curso académico, a antiga aula de Música, será usada como aula 

ordinaria. 

 

● As clases de Música desenvolveranse na Biblioteca do centro. 

 

● No protocolo de limpeza estableceranse os horarios de hixienización da 

Biblioteca despois de cada uso como aula de Música.  
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● Hixiene de mans nas entradas e saídas da aula. 

 

● Todos os pupitres ou mesas están colocados en liña mirando cara a dirección 

do posto do profesor adoptando a maior distancia posible entre pupitres, cando 

menos o metro e medio normativo respecto o centro das cadeiras que os 

rodean..  

 

● Os pupitres estarán asignados en todos os grupos.  

 

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

intercambio.  

 

● O material común se hixienizará antes e despois do seu uso.  

 

● 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.   

 

● Tanto o patio exterior como o pavillón ten sinalización no chan asignando 

espazos individuais de tres metros cadrados por alumno.  

 

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

 

Aula de Educación Plástica e Visual 

 

● Por cuestións organizativas, non todas as clases de Educación Plástica e 

Visual serán na aula específica, xa que dita aula usarase nalgúns desdobres. 

 

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

despois do seu uso. 

 

● Todos os pupitres ou mesas están colocados en liña mirando cara a dirección 

do posto do profesor adoptando a maior distancia posible entre postos, cando 

menos o metro e medio normativo respecto o centro das cadeiras que os 

rodean. 

 
● Os pupitres estarán asignados en todos os grupos.  
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● Hixiene de mans nas entradas e saídas da aula. 

 

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

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

 

● O alumnado no poderá intercambiar material persoal.  

 

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

cada actividade. 

 

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

 

Aula de Convivencia 

 

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

 

● Durante o presente curso, e de forma excepcional, non haberá os programas 

de alumnado mediador nin axudante. 

 

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

e cando se evite a mestura de alumnos de diferentes niveis, respectando o 

aforo indicado e as medidas xerais de prevención e hixiene. 

 

● Cando a Aula de Convivencia sexa usada como tal estará limitada a un só 

alumno/a acompañado do profesor/a que corresponda. 

 
● Hixiene de mans nas entradas e saídas da aula. 

 

 

Aula de PT 

 

● A atención do alumnado con necesidade de apoio será prioritariamente na aula 

de referencia. 

● A Orientadora poderá determinar a necesidade de atender ao alumnado con 

necesidades específicas que así o requira na aula de PT co obxectivo de dar 

mellor resposta as suas necesidades. 

● As medidas para o uso da aula de PT serán ademais das xenéricas para todo o 

centro as seguintes:  

 

- Ventilación frecuente, sobre todo entre clases, e incluso durante as 

clases, se as condicións meteorolóxicas o permiten. 

 

- A hixienización de mans realizarase á entrada e á saída. 

 

- 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 alumno chegue non se permitirá que volva á 
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súa aula de referencia a buscar material que se lle esquecera. Non se 

permitirá  que o alumnado se preste material entre si, nin tampouco se 

deixará material da propia aula. 

 

- Cando o alumnado chegue á Aula de PT se lle asignará un posto, que 

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

deberá hixienizar o seu posto de traballo e incluso o ordenador (se é o 

caso). 

 

- Na aula hai dous ordenadores para o uso do alumnado. Cada alumno/a 

que acuda á Aula de PT terá asignado un ordenador que usará sempre 

que acuda a este espazo.  

 

- Levarase un rexistro de que alumnado ten asignado cada un dos 

ordenadores, así como cada un dos postos de mesa e cadeira. 

 

- 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 profesora de PT, como para calquera outro profesorado (ARCO, 

PROA...) que preste apoio dentro da aula. 

 

- É particularmente relevante que se axude ao alumnado a adquirir as 

rutinas de hixiene persoal e do material, para iso dedicaráselle un tempo 

de “adestramento” sobre todo durante o 1º mes de clase. 

 

- Por razóns de seguridade, a profesora de PT recollerá ao 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. 

 

- No apartado 55, recóllense as especificacións concretas para cada 

tipoloxía de alumnado con NEAE 

 

 

Despacho de Orientación 

 

● As medidas para o uso  do Despacho de Orientación serán ademais das 

xenéricas para todo o centro as seguintes:  
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● Respectar o aforo máximo de tres persoas, que estará indicado na porta. 

● O despacho será usado, ademais de para o traballo individual da Orientadora, 

para entrevistas cunha ou dúas persoas. Cando a entrevista inclúa máis 

persoas buscarase outro espazo dispoñible no centro que garanta a distancia 

de seguridade de 1,5 metros, ademais das medidas xerais de prevención e 

hixiene.  

● As reunións do Departamento de Orientación desenvolveranse, de maneira 

xeral, na Aula de PT. 

 

Aula de Informática 

 

● Os postos escolares están colocados en liña mirando cara a dirección do posto 

do profesor adoptando a maior distancia posible entre eles.  

 

● Once postos están separados como mínimo polo metro e medio normativo 

respecto o centro das cadeiras que os rodean. 

 

● Tres postos están separados por dúas mamparas, respectando unha distancia 

mínima de 1 metro entre os centros das respectivas cadeiras, tal como recolle o 

Protocolo da Consellería no punto 3.3 A para eses casos. 

 
● Os pupitres estarán asignados en todos os grupos.  

 

● As medidas para o uso da aula serán ademais das xenéricas para todo o centro 

as seguintes:  

 

● Hixiene de mans nas entradas e saídas da aula. 

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

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

 

● O alumnado no poderá intercambiar material persoal.  

 

● O alumnado desinfecta os ordenadores ao inicio de cada actividade. 

 

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

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

despois do seu uso. 

 

 

 

 

 

15. Titorías coas familias  
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 As reunións de titoría e as comunicacións coas familias realizaranse a través 

de medios telemáticos. 

 

 Cando non sexa posible por medios telemáticos, a reunión levarase a cabo 

nunha aula dispoñible, previa cita e garantindo a distancia de seguridade e as 

medidas de hixiene.  

 

 

16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro  

 

● 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 

dos 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 punto 40 do presente documento. O profesor organizador da 

actividade será o encargado de enviarlle ditas normas por correo electrónico e 

de recoller a declaración responsable que logo entregará ao Equipo COVID.  

 
 
 

 

17. Uso da máscara no centro 

 

 O uso da máscara é obrigatoria durante toda a xornada lectiva en todos os 
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espazos do centro educativo. 

 

 Calquera xustificación para a imposibilidade do uso da máscara deberá ser 

acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa implicada. 

Nestes casos aconséllase o uso de pantalla protectora. 

 

 O alumnado acudirá ao centro cunha segunda máscara de recambio así como 

un estoxo específico para gardala. 

 

 Cando o alumno teña clase de Educación Física deberá traer unha terceira 

máscara para cambiala despois da sesión. 

 

 A carteleira do centro lembrará o correcto sobre o uso da máscara. 

 

 Durante as clases de Educación Física o alumnado poderá quitar a máscara 

cando se realicen no exterior  de xeito individual a máis de dous metros. Pode 

consultarse o punto 45 e 46 do presente documento. 

 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

 

 As familias serán informadas do presente Plan a través de Abalar Móbil e nas 

xornadas de presentación das titorías.  

 Se prepararán guías resume para as familias e o alumnado. 

 O protocolo publicarase na páxina web do centro.  

 

 

 

Id. Medidas de limpeza 

 

19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar 

de xeito frecuente  

 

O Protocolo de limpeza do centro determina ás frecuencias e as horas nas que se 

realizarán todas as tarefas de limpeza:  

 

 Limpeza das instalacións polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles 

espazos que o precisen en función da intensidade de uso, como no caso dos 

aseos onde se realizará polo menos dúas veces ao día.  

 

 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. 
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 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 polos usuarios 

voluntariamente.  

 

 Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente 

preparadas ou calquera desinfectante con actividade virucida autorizado e 

rexistrado polo Ministerio de Sanidade. No uso destes produtos sempre se 

respectarán as indicacións da etiquetaxe. 

 

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

usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado 

de mans.  

 

 As papeleiras terán todas bolsa interior e estarán protexidas por tapa. Deberá 

vixiarse a súa limpeza, de xeito que queden baleiras e cos materiais recollidos, 

co fin de evitar calquera contacto accidental. 

 

 

 

20. Distribución horaria do persoal de limpeza  

 

O centro dispón de dúas persoas como persoal de limpeza. 

 

 Unha realizará o seu traballo durante a xornada lectiva, de 9:45 a 16:15. 

Deberá realizar as seguintes tarefas: 

- Limpeza e desinfección de cada aseo 2 veces 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. 

- Aulas específicas e espazos compartidos. 

 

 Outra persoa realizará o seu traballo durante a xornada habitual de 14:00 a 

21:30.  

Deberá realizar as seguintes tarefas: 

- Limpeza dos espazos utilizados polo alumnado e o profesorado durante 

a xornada lectiva: aulas, mobiliario, corredores, aseos, ximnasio, 
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biblioteca, despachos, sala de profesores e patios. 

- Porán especial atención nos elementos de maior uso (mobiliario, mesas, 

cadeiras, andeis de material, pomos, chaves de luz, ordenadores, 

teléfonos e perchas) 

 

 

 

21. 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 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.  

 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

 

 Confeccionarase un cadro de control da limpeza dos aseos. Será colocado nun 

lugar visible no interior de cada aseo . Nel o persoal de limpeza deberá marcar 

as horas nas que se realizou a desinfección (mínimo 2 veces durante a xornada 

lectiva). 

 Periodicamente o equipo COVID-19 supervisará o cadro de control.  

 

 

23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas  

 

 Colocarase en cada aula un libro de control das ventilacións realizadas. 

 

 O profesorado que faga uso do espazo será o encargado de ventilar.  

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

da xornada 

- O profesorado que imparta antes dun lecer, deixará as ventás abertas.  

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

fin da xornada. 
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 Nas aulas especiais, Biblioteca, Laboratorio e zonas comúns manteranse as 

xanelas abertas sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan. O 

profesorado que imparta clase na aula, ou que faga uso do espazo, garantirá a 

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

 

 O alumnado non está autorizado a abrir ou pechar ventás. 

 

 Cando as condiciones meteorolóxicas o permitan manteranse as xanela 

abertas o maior tempo posible.  

 

 

 

24. 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 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.  

 

 

 

Id. Material de protección 

 

25. 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 do mesmo.  
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26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

 

 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 hidro alcohólico e os seus dispensadores, panos 

desbotables, materiais de limpeza e desinfección, mamparas, papeleiras de 

pedal, impresión de cartelería e, cando resulten insuficientes, máscaras de 

protección.  

 

 O inventario e contabilización dos custos deste material ha de ser 

individualizable 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.  

 

 

 

 

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

 

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

 

 As aulas estarán equipadas con xel hidro alcohólico, panos desbotables e 

papeleiras con tapa e apertura de pedal. 

 

 O persoal de limpeza estará encargado da reposición de xel hidro alcohólico e 

panos desbotables. 

 

 Na Conserxería 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 hidro alcohólico, produto virucida, panos 

desbotables e máscaras protectoras). 

 

 Na Secretaría do centro, a disposición do profesorado, estarán os contedores 

de reposición de xel hidro alcohólico 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 comunicado a Secretaria do centro 

ou a calquera membro do Equipo COVID-19 
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Id. Xestión dos abrochos 

 

28. Medidas  

 

 Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que 

teñan síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen 

en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena 

domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou 

diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centros as persoas en 

espera de resultado de PCR por sospeita clínica.  

 

 Diante do suposto de que unha persoa ou alumno/a poida comezar a 

desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo, as 

medidas de prevención e control levaranse a cabo por parte do SERGAS en 

base ao documento técnico ”Guía de actuación ante la aparición de casos de 

COVID-19 en centros educativos e das Instrución publicadas o día 10 de 

setembro polo Ministerio de Sanidade. En virtude da mesma, levarase á persoa 

a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica, 

tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que estea ao seu coidado, de 

acordo coas pautas establecidas no “Plan de Continxencia do Centro 

Educativo”, e no caso de afectar a alumnado contactarase coa familia. A persoa 

ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria 

para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse 

as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade 

respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a abandonara o seu centro de 

traballo protexido por unha máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co seu 

MAP. De confirmarse o caso, o equipo COVID-19 do centro escolar 

comunicarao os datos do positivo ao centro de saúde de referencia e incluirá á 

rede de contactos a través da aplicación EduCovid para a identificación por 

parte da Autoridade Sanitaria.  

 

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

centro educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a 

persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 incluirá na aplicación 

informática a información prevista do eventual afectado/a; os que teñan a 

consideración de contactos estreitos; os dos compañeiros/as afectados/as e os 

do seu profesorado, así como de quen poida ser unha persoa próxima que 

estea vencellada ao centro educativo. A aplicación xerará unha alerta no 
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Central de Seguimento de Contactos (CSC), quen se encargará da vixilancia 

evolutiva das persoas identificadas como contactos. Cando o fluxo de 

información proceda da autoridade sanitaria incorporarase a mesma 

información.  

 

 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 

solicitar unha proba diagnóstica.  

 

 Tras a aparición dun caso confirmado da COVID-19 seguiranse as instrucións 

da Autoridade Sanitaria. 

 

 A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a 

corentena dun grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o 

peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na 

súa totalidade de conformidade co previsto na ”Guía de actuación ante la 

aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e co “Protocolo de 

actuación da Consellería de Sanidade en materia de Saúde Pública en relación 

con illamentos e corentenas para a prevención e control da infección por 

SARS-Co-V-2”, publicada por Orde da Consellería de Sanidade no D.O.G. do 

20 de agosto de 2020, cos seguintes supostos: 

 

 Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considérase  contacto 

estreito a calquera alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou 

outro traballador que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia 

<2 metros ao redor do caso confirmado, durante máis de 15 minutos sen utilizar 

a máscara, os contactos serán determinados pola autoridade sanitaria segundo 

os protocolos vixentes en cada momento. 

 

 As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun 

diagnóstico confirmado (cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán 

entran en corentena, estando corentenados nos seus domicilios e suspenderán 

mentres dure este a ensinanza presencial por un período de 14 días. O 

restante alumnado da aula que non teña a consideración de contacto estreito 

poderá continuar coa asistencia presencial. Aos contactos estreitos 

realizaránselle unha proba de detección nun prazo non superior a 48 horas 

para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por COVID-19. 

 

 En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de 

persoas e niveis educativos afectados, a Autoridade Sanitaria poderá acordar a 

medida de corentena da totalidade das persoas que conforman unha aula, das 

que conforman un nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo ou, de 

ser o caso, da totalidade das persoas que integran un centro educativo. A 

medida será proposta pola Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de 

Coordinación e Seguimento da Pandemia, previsto no punto 10.1 do Protocolo 

da Consellería. 
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29. Responsable/s das 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 eles deleguen. 

 

 

 

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

30. Procedemento de solicitudes  

 

 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. 

 

 Ante un suposto de vulnerabilidade tramitarase seguindo o procedemento 

normativo pertinente.  

 

 

 

 

 

Id. Medidas de carácter organizativo 
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31. Entradas e saídas  

 

Entrada 

 

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

establecer quendas de entrada. 

 

 O alumnado que non use o transporte escolar poderá acceder ao centro dende 

ás 8:10, entrará directamente ao recinto e inmediatamente despois pasará á 

súa aula.  

 

 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. Inmediatamente despois irán a cadansúa aula. 

 

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

- Pola porta lateral esquerda, a porta mais próxima ao portal de entrada: 

1º A, 1ºB, 1ºC,  2º A e 2º B. 

- Pola porta principal: 3º A e 3ºB E 4º B 

- Pola porta lateral dereita, máis próxima ao ximnasio: 2º C, 3ºC  e 4º A.  

 

 
 

 

 A entrada farase de modo ordenado, gardando a distancia de seguridade, 

circulando pola dereita e seguindo en todo momento as indicacións do 

profesorado e a sinaléctica do chan e das portas. 

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

centro. 

 

Saídas 

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

recollido. 

 O alumnado abandonara as aulas de xeito progresivo:  

- Uns minutos antes do final da clase: 1º de ESO.  

O profesorado que imparta a última hora os acompañará e esperará con 

eles ata que chegue o profesorado de garda de transporte. 
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- Cando toque o timbre: 2º, 3º e 4º de ESO 

 

 As saídas asignadas a cada grupo son as seguintes:   

- Pola porta principal: 1º A, 1ºB e 1ºC, 3º A, 3º B, 4º A e 4ºB. 

- Pola porta lateral esquerda, a máis próxima ao portal de entrada: 4º A , 

4º B e 3º C de ESO.  

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

 
 

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

circulando pola dereita e seguindo en todo momento as indicacións do 

profesorado que o acompañará ata a saída do recinto do centro. 

 

 

 

 

32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo  

 

 As portas de entrada e saída están determinadas no punto 31 e no plano que 

se achega a este documento. 

 

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 estará 

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. 
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Cambios de clase  

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

cambios de clase.  

 

Cambio de aula 

 Consultar o punto 47. 

 

 

 

33. Cartelería e sinaléctica  

 

 Colocaranse dispositivos visuais e cartelería nos accesos de entrada e saída 

do centro, así coma nos corredores ao pé das escaleiras. 

 

 O sentido da circulación no centro estará indicado con vinilos autoadhesivos no 

chan. 

 

 Nos baños colocarase cartelería específica sobre lavado correcto de mans. 

Igualmente realizaranse as oportunas sinalizacións nas salas de uso común, 

indicando o aforo, o mantemento da distancia mínima de seguridade e as 

medidas de hixiene (sala de profesores, biblioteca, despachos...). 

 Nas aulas colocaranse as normas COVID-19 das aulas, uso de máscara e 

lavado de mans. 

 

 Na aula de illamento colocaráse a cartelería específica publicada pola 

Consellería.  
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34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

 

 

 Practicamente a totalidade do alumnado do noso centro é transportado. O 

procedemento de entradas e saídas pode consultarse no punto 31. 

 

 Nas entradas, os autobuses deixarán ao alumnado de forma progresiva na 

porta da entrada do recinto, o alumnado entrará directamente ao edificio polas 

portas sinaladas no punto 31 e 32 de este documento.  

 

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

progresiva do alumnado descrita nos puntos citados. 

 

 

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia   

 

 

Entradas: 

 Tres profesores/as farán a garda de transporte de entrada. 

 

 1 profesor/a de garda de transporte recibirá aos alumnos na explanada dos 

autobuses, comprobando que a saída se faga de xeito ordenado, en filas de 

a un e respectando a distancia de seguridade.  

 

 Na entrada do edificio 2 profesores de garda velarán pola entrada ordenada 

do alumnado e o respecto das rutas de acceso ás aulas de cada grupo 

establecidas no punto 31 do presente protocolo.  

 

 O profesorado que imparta docencia a primeira hora estará na aula 

correspondente cinco minutos antes do inicio das clases para recibir ao 

alumnado que chegará de xeito escalonado.  

Saídas: 

 Dous profesores/as farán a garda de transporte de saída. 

 

 O profesorado que imparta a última hora de clase velará pola saída ordenada e 
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o correcto cumprimento das medidas do Plan durante o tránsito polos 

corredores do centro.  

 

 O profesorado de garda de transporte velará pola espera ordenada do 

alumnado aos correspondentes autobuses.  

 

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

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

 

 Igualmente todo o profesorado velará porque non se produzan encontros nos 

aseos e evitarán o movemento polos corredores o máximo posible. 

 

 

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada  

● Non hai programa madrugadores nin actividades previas ao comezo da 

xornada.  

 

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao 

servizo de comedor  

● Non hai actividades extraescolares de organización externa  ao centro. 

 

 

 

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

 

Consello Escolar 

 

● O Consello Escolar reuniranse 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 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 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.  

 

Reunións coas familias da ANPA 

 

 Estas reunións celebraranse preferentemente de xeito telemático. 

 En caso de que houbese a necesidade de realizar algunha reunión de modo 

presencial estas reunións terán lugar nun espazo coa superficie suficiente para 

garantir a distancia entre os asistentes. No caso das votacións enviaríanse as 

papeletas e documentación necesaria previamente de xeito telemático e 

poderán establecerse quendas para evitar aglomeracións. 

 

 

 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

 

 Tal como se determina no punto 15 do presente documento, ás reunións de 

titoría e as comunicacións coas familias realizaranse preferentemente a través 

de medios telemáticos.  

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

que garanta as medidas de seguridade do protocolo de seguridade. 

- Hixiene de mans ao acceder á aula. 

- Colocación de mesas como separación para garantir a distancia. 

- No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarse 

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. 

 

 As xornadas de presentación das familias de inicio de curso irán detalladas no 

Plan de acollida 2020-2021. 
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40. Normas para a realización de eventos 

 

 

 Non se realizarán eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. 

No caso de ter que realizar algunha, a súa organización supeditarase en todo 

caso ás pautas ditadas pola Consellería.  

 

 Cumpriranse estritamente as medidas de prevención, distanciamento e aforo, 

evitando aglomeracións e realizando quendas para non concorrer demasiado 

número de persoas.  

 

 Evitarase mesturar alumnado de diferentes niveis.  

 

 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 a tenor da 

evolución da situación sanitaria.  

 

  Os departamentos poderán organizar actividades complementarias que 

requiran de persoal alleo ao centro sempre e cando se considere unha 

actividade esencial para o desenvolvemento da PXA e este recollida na 

programación da materia. O equipo COVID será informado das mesmas. O 

profesor/a encargado da organización da actividade informará o persoal alleo 

ao centro das normas con anterioridade á data da actividade.  

 
NORMAS PARA O PERSOAL ALLEO AO CENTRO QUE ACODE A 
IMPARTIR UNHA CHARLA, OBRADOIRO... 

 
Autoavaliación e máscara de protección 

- Todo o persoal que acuda ao centro para realizar algunha actividade co 
alumnado deberá facer unha autoavaliación para detectar síntomas do 
COVID-19. Ante algún síntoma compatible coa enfermidade non se debe 
acudir ao centro educativo e debe comunicalo ao profesorado 
responsable da actividade que se ía realizar, o antes posible, para 
cancelala.  

- 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 esperando o resultado da proba de detección. 

- Ao chegar ao centro, entregará ao profesorado responsable da 
actividade, a declaración responsable.  O profesorado responsable 
entregaralla ao equipo COVID. 

- Ninguén poderá acceder ao recinto sen máscara protectora (salvo as 

excepcións que determina a lei e que serán debidamente acreditadas). 

- Toda persoa que acceda ao centro, deberá desinfectar as mans con xel 
hidro alcohólico posto a disposición nas entradas do centro e das 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/enquisa_de_autoavaliacion_0.pdf
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propias aulas.  

Espazo onde se realizará a actividade 

 
- A persoa que acuda ao centro a desenvolver unha actividade 

previamente acordada, dirixirase á Conserxería do centro e indicará a 
que ven e cal é o profesorado responsable da actividade.  Esperará a 
que lle indiquen en que espazo se vai desenvolver a actividade. 

- Nas aulas, o alumnado ocupará un sitio asignado expresamente para o 
seu uso persoal en todas as aulas, mirando nunha mesma dirección e 
separado, como mínimo, por 1,5m.  Non poden cambiar de sitio durante 
a actividade.  Si a actividade se desenvolve noutro espazo, como o 
ximnasio, ou nas pistas exteriores, haberá que garantir en todo momento 
que se garda unha separación de 1,5 m entre o alumnado (pode 
utilizarse como referencia a separación entre persoas cos brazos 
estendidos) 

- 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. 

- O alumnado no poderá emprestarse nin compartir material. 

- Os desprazamentos polo centro estarán minimizados; sempre se 
circulará pola dereita e seguindo as indicacións dos vinilos pegados no 
chan dos corredores. 

Ventilación 

- 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. 

- O alumnado non está autorizado a abrir ou pechar ventás, nin accionar 
mandos, chaves da luz, manillas... 

 

 

 

Id. Medidas para o alumnado transportado 

 

41. Medidas  

 

 Durante a entrada o alumnado transportado accederá ao centro coa 

supervisión e acompañamento do profesorado de garda, como se indicou nos 
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puntos 31, 32 e 34 do presente documento. 

 En caso de que o autobús se retrase na saída do centro, se establecen tres 

filas de espera dentro do recinto escolar, unha por cada saída do centro. 

 

 

 

Id. Medidas de uso do comedor 

 

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

 Non hai comedor 

 

43. Persoal colaborador  

 Non hai comedor 

 

44. Persoal de cociña  

 Non hai comedor 

 

 

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas...  

 

 O centro conta coas seguintes instalacións para o desenvolvemento dos 

contidos do área de Educación Física: 

 

Pista Deportiva Exterior Descuberta 

 

 O uso desta instalación será prioritario na adaptación ao contexto da COVID-

19, no presente curso 2020-2021. O uso desta instalación está condicionado ás 

condicións climatolóxicas. 

 

 Actuacións nesta instalación:  

- Organízase o acceso a instalación de forma ordenada. 

- Hixiene de mans na entrada e saída. 

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

ao remate do seu uso. 

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

- Colócanse colgadoiros numerados para os obxectos persoais. 

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

sesións de Educación Física, e sempre adaptados as exixencias das 

instrucións do 31-08-2020, sinalízanse no chan da instalación: 

- Liñas separadas a mais de dous metros, dun lado a outro da pista. 

- Sinais separadas a tres metros e distribuídas proporcionadamente 
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por toda a pista. 

 

 Este espazo é unha das zoas 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 zoa cuberta ao seu carón.  

 

Ximnasio- Pavillón  

 

 O uso desta instalación está condicionado ás condicións climatolóxicas 

adversas que impidan a práctica na Pista Polideportiva Exterior Descuberta.  

 

 Actuacións nesta instalación: 

- Organízase o acceso e saída da instalación de forma ordenada. 

- O alumnado accederá á instalación pola porta de entrada e sairá pola de 

emerxencia para evitar coincidir co seguinte grupo de clase. 

- Desinfección do calzado na entrada. 

- Hixiene de mans na entrada e saída 

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

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

remate do seu uso. 

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

- Colócanse colgadoiros numerados para os obxectos persoais. 

- Ventilación:  

o 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. 

o 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. 

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

sesións de Educación Física, e sempre adaptados as esixencias das 

instrucións do 31-08-2020, sinalízanse no chan da instalación: 

- Sinais separadas a tres metros e distribuídas proporcionadamente 

por toda a pista 

 

Pista de fútbol da Comunidade de Montes de Darbo 

 

 No exterior do peche do centro e a beira do ximnasio, hai un campo de fútbol 
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propiedade da Comunidade de Montes de Darbo. O IES Monte Carrasco 

cursou unha petición escrita á devandita comunidade para dispoñer do uso e 

desfrute desta instalación durante o horario lectivo. 

 

 

 

46. Educación Física  

 

 Adaptarase a metodoloxía de traballo evitando a formación de grupos e 

minimizando o contacto con materiais.  

 

 En todo caso evitarase que o alumnado estea encarado a unha distancia 

inferior a 1,5 metros.  

 

 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 varios alumnos, procurando a súa limpeza e desinfección 

antes do seu uso e a realización de hixiene de mans.  

 

 As clases desenvolveranse nas instalación descritas no punto 46 do presente 

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

descritas. 

 

 Coidarase especialmente a ventilación do pavillón. 

 

 

47. Cambio de aula  

 

Cambio de aula 

 

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

acompañará ao alumnado á aula específica, de xeito ordenado, pola dereita, en 

filas de a un e respectando a distancia de seguridade.  

 

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

ao alumnado a 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. 

 

 Nos cursos inferiores farase fincapé nas rutinas de desprazamento e hixiene e, 

a medida que avance o curso, buscaremos a autonomía dos alumnos nestes 

desprazamentos.  
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48. Biblioteca  

 

Biblioteca Escolar 

 

● 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 a 

información relevante.  

 

● O seu funcionamento supeditarase, en todo caso, ás pautas ditadas pola 

Consellería para o conxunto do centro educativo.  

 

● O equipo directivo fomentará o uso da Biblioteca e a implicación do 

profesorado, na medida da posible, a tenor da evolución da situación sanitaria. 

 

● O orzamento do centro contempla unha partida para o mantemento da 

Biblioteca superior o 5% dos seus gastos de funcionamento, tal como establece 

a normativa.  

 

● Habilitarase un máximo de 23 postos de lectura e traballo atendendo as 

recomendacións de distanciamento, isto implica a retirada do mobiliario habitual 

e a súa substitución por postos individuais.  

 

● Os postos de lectura/traballo están orientados na mesma dirección e separados 

1,5 metros. 

 

● Todos os recursos da Biblioteca están a disposición da comunidade educativa 

no espazo da Biblioteca. 

 

● Séguese a traballar na inclusión e na resposta ás necesidades de todo o 

alumnado no que atinxe a accesibilidade, recursos, colección, equipamento... 

 

● O profesorado dispón da Biblioteca como recurso para facilitar o tratamento 

transversal dos contidos, así como o enfoque interdisciplinario en proxectos e 

actividades, ofrecendo unha colaboración continua a todos os departamentos 

interesados.  
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● A Biblioteca ofertará servizos que dean resposta as necesidades informativas 

da comunidade educativa con relación ao Desenvolvemento Sustentable que 

propón a ONU dentro dos Obxectivos 2030. 

 

● A Biblioteca deseñará, asesorará e apoiará as actividades para o fomento da 

lectura que se desenvolvan no centro procurando a colaboración de todos os 

sectores implicados.  

 

● A Biblioteca servirá como ferramenta para fomentar o desenvolvemento da 

competencia informacional e mediática, como requisito para a construción do 

pensamento crítico.  

 

● Dentro do Proxecto Educativo do noso centro contemplase o uso da Biblioteca 

non só para a lectura, información e aprendizaxe, senón tamén como Centro 

creativo das aprendizaxes para o que intentamos involucrar a todo o 

profesorado do centro. A participación da Biblioteca seguirá sendo activa dentro 

dos programas que o centro desenvolve como Edixgal e Contratos programa e 

os que poidan xurdir no futuro.  

 

● A Biblioteca desenvolverá o Proxecto Lector do centro, que se renovará este 

ano, contando coa colaboración de todos os departamentos.  

 

● No presente curso escolar é moi difícil implicar ás familias na Biblioteca escolar, 

de todos os xeitos traballarase por ofrecer a posibilidade de obter a súa 

participación. En función do desenvolvemento da situación sanitaria as 

propostas serán máis activas ou non. O espazo web da Biblioteca actualizarase 

para facilitar a comunicación co alumnado e coas familias, intentando minimizar 

as deficiencias que a non presencialidade poda entrañar.  

 

● O Proxecto lector, que se renovará este ano, estará integrado no Proxecto 

Educativo do centro.  

 

● O Plan Anual de Lectura recolle as liñas prioritarias de actuación e o programa 

específico para a Biblioteca. Durante o presente curso modificarase debido a 

situación sanitaria nos seguintes puntos:  

 

- Redúcese a dispoñibilidade do espazo por razóns organizativas, que 

obrigan a utilizala como aula de música durante 11 horas á semana. 

 

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

de limpeza que realiza a quenda de maña para a súa hixienización 

despois de ser usada por un grupo-clase.  

 

- O profesorado usará a Biblioteca por quendas, facendo unha reserva 

previa. 
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- O servicio de empréstamo permanecerá activo, modificándose as formas 

de solicitude e de entrega dos libros, atendendo as necesidades 

sanitarias impostas polo COVID-19.  

 

- Redúcese o número de profesorado colaborador por necesidades 

organizativas. 

 

- A formación a usuarios modificarase para que accedan dixitalmente aos 

fondos bibliográficos da Biblioteca e fagan a solicitude de empréstamo 

de xeito telemático.  

 

- Manterase a “Hora de ler”. 

 

- Mantéñense os itinerarios lectores. 

 

- 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.  

 

- Fomentarase a lectura familiar con recomendación e invitacións á 

participación activa.  

 

 

 

 

49. Aseos  

 

 O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo 

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, en 

caso de urxencia, e de forma extraordinaria, pediralle ao profesor entrante que 

seá quen valorará se é preciso autorizar a saída ao baño.   
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 O alumnado deberá hixienizar as mans á entrada e saída do mesmo. 

 

 

 

Id. Medidas especiais para os recreos 

 

50. Horarios e espazos  

 

 O horario do recreo será o habitual do centro.  

 

 Os alumnos de 1º de ESO sairán cinco minutos antes, o profesor que imparta 

docencia antes do lecer acompañaraos o espazo asignado para ese día. 

 

 O patio do centro dividirase en catro partes diferenciadas, unha por cada nivel.  

- Pista polideportiva exterior e corredor exterior cuberto. 

- Pista exterior de voleibol. 

- Parte frontal do edificio. 

- Zona invernadoiro. 

 

 As zonas rotaranse mensualmente. O alumnado e o profesorado poderá 

consultar o calendario de rotación das áreas de lecer na cortiza enfronte de 

Secretaría así como nas cortizas das aulas ordinarias. 

 

 En casa do chuvia só estarán habilitadas dúas zonas.  

- Corredor exterior cuberto 

- Pavillón 

 

Dous niveis permanecerán nas súa aulas e dous usarán as zonas habilitadas.  

O equipo directivo establecerá as quendas.  

 

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

 

 

 

51. Profesorado de vixilancia  

 

 Durante o lecer haberá tres profesores/as de garda. 

 

 

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

primeiros cursos de primaria 

 

52. Metodoloxía e uso de baños  
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53. Actividades e merenda  

 

 

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

54. Emprego do equipamento  

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 dunha pileta e un termo de auga, así como un dispensador para xabón 
líquido e outro para papel. 
 

 O aforo máximo do taller é de 14 alumnos e alumnas e 1 profesor/a. 
 

 Como en todas as aulas do centro, aplicaranse as medidas xerais de 
protección individual recollidas no punto 8 do presente protocolo. 
 

Dotación mínima do taller 
 

 Xabón de mans. 
 

 Dispensador de xel hidro alcóholico. 
 

 Dispensador de papel individual. 
 

 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: 

 

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

 Para facilitar a limpeza da aula, non se deixará material enriba das mesas. O 
alumnado levará e traerá o seu material, solo o estritamente necesario; unha 
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vez que o alumno chegue á aula non se permitirá que volva á súa aula de 
referencia a buscar material que lle esqueceu. 
 

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

 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. 
 

 Cada alumno que vaia á aula taller 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: 
 

 A profesora acompañará ao 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 a saír a recoller nada á 
súa aula de referencia. 
 

 O taller dispón de dúas portas: unha de entrada e outra de saída. Ao  entrar no 
taller, alumnado e profesorado, hixienizarán as mans na pileta con auga e 
xabón e collerán o papel co que secar as superficies que han de hixienizar 
cunha solución viricida (mesa e taburete, e ordenador se non é de uso propio).  
 

 Non deberán moverse dos seus postos, salvo permiso expreso da profesora. 
Isto evitará aglomeracións no momento do reparto de materiais ou do 
instrumental. 
 

 En 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. 
 

 Nas prácticas experimentais priorizarase en todo momento a actividade 
individual para evitar diminuír a distancia de seguridade ou compartir material. 
 

 Os materiais que irremediablemente deban ser compartidos hixienizaranse 
antes e despois do seu uso. O proceso de desinfección vai depender do tipo 
de obxecto a desinfectar, o tipo de material do que está feito... podendo 
realizarse mediante varios procedementos: 

o Limpeza directa con auga e xabón. 
o Limpeza cunha disolución de lixivia ao 2%. 
o Limpeza cunha disolución alcohólica ao 70º. 

 

 O alumnado non poderá compartir material persoal (bolígrafo, lapis, goma, 
regra, calculadora...). 
 

 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 
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saída.  
 

 A profesora acompañará ao alumnado á súa aula de referencia. 
 

 

Laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía e Física e Química 

 

 O laboratorio de Ciencias Naturais é empregado no IES Monte Carrasco polos 

departamentos de Física e Química e Ciencias Naturais. 

 

 Como en todas as aulas do centro aplicaranse as medidas xerais de protección 
individual recollidas no punto 8 do presente protocolo 

 

 Por necesidades organizativas do centro ambos departamentos, ademais de 

como laboratorio, empregarán este espazo como aula nalgunhas optativas e 

nas sección bilingües.  

 

 A pesar da importancia do traballo experimental para o desenvolvemento de 

habilidades e destrezas nas materias de ambos departamentos, a 

consecuencia da situación sanitaria, e para minimizar riscos e desprazamentos 

polo centro, empregaranse medios audiovisuais sempre que sexa posible para 

abordar ditos contidos. 

 

 Nas prácticas que resulten indispensables priorizarase a actividade individual. 

 

 Como en todas as aulas do centro, aplicaranse as medidas xerais de 
protección individual recollidas no punto 8 do presente protocolo. 

 

 

Dotación mínima do laboratorio 
 

 Xabón de mans. 
 

 Dispensador de xel hidro alcóholico. 
 

 Dispensador de papel individual. 
 

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

 
Distribución de espazos no laboratorio 
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 Como norma xeral a distribución do alumnado nas mesas de laboratorio debe 
respectar a distancia de seguridade decretada pola Administración Educativa e 
Sanitaria. 
 

 A aula debe estar correctamente ventilada durante todo o tempo que estea 
sendo utilizada; sempre que as condicións ambientas o permitan. As portas e 
fiestras deben estar abertas para facilitar unha ventilación natural (en ningún 
caso os alumnos manipularán peches de fiestras ou portas; farao a profesora 
hixienizando as mans antes e despois). 
 

 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. 
 

 Non se usará a biblioteca do laboratorio, pois o libro empregado debería pasar 
por un período de corentena antes de volver a ser empregado e iso imposibilita 
o seu uso tal e coma está concibido. 

 
 

Actividade diaria no laboratorio 
 

 O/A profesor/a acompañará aos alumnos 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. 
 

 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 taburete, e ordenador se non é de uso propio).  

 

 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. 
 

 En caso de ter que ir ao aseo, e en xeral, sempre que por calquera razón 
deban abandonar a aula de xeito individual, deberán hixienizarse as mans ao 
saír e ao volver á aula. 
 

 Nas prácticas experimentais priorizaremos en todo momento a actividade 
individual para evitar diminuír a distancia de seguridade ou compartir material. 
 

 Os materiais que irremediablemente deban ser compartidos hixienizaranse 
antes e despois do seu uso. O proceso de desinfección vai depender do tipo 
de obxecto a desinfectar, o tipo de material do que está feito... pudendo 
realizarse mediante varios procedementos: 

- Limpeza directa con auga e xabón. 
- Limpeza cunha disolución de lixivia ao 2%. 
- Limpeza cunha disolución alcohólica ao 70%. 

 

 Baixo ningún concepto compartirán material persoal (bolígrafo, lapis, goma, 
regra, calculadora...). 
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 O protocolo ou directrices para a práctica serán distribuídas prioritariamente de 
xeito telemático. 
 

 Priorizarase a entrega de actividades de xeito telemático. Se o profesorado 
recollera algunha tarefa en formato papel deberá deixalo en corentena o tempo 
que marquen as autoridades sanitaria/educativa antes da súa corrección. 
 

 Unha vez rematada a actividade encomendada o alumnado volverá a hixienizar 
as mans. O/A profesor/a acompañará aos alumnos á súa aula de referencia. 

 
 

 

 

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

55. Medidas  

 

Alumnado TEA 

 

● Establecerase reunións coas familias para valorar o estado emocional do 

alumnado TEA antes da incorporación ao centro. 

 

● É especialmente relevante para este alumnado a adquisición de rutinas e 

hábitos; isto lle aporta seguridade.  Como todo o centro vai estar sinalizado con 

carteis e liñas de desprazamento, facilitarase a adquisición das novas rutinas. 

 

● Extremarase a vixilancia e observación nos recreos porque o alumnado TEA 

pode sufrir ansiedade en situacións de posibles aglomeracións. 

 

● Terase en conta posibles situacións de rexeitamento ás características 

sensoriais (cheiros, tacto) das máscaras ou xeles.  En caso de que un alumno/a 

se sinta angustiado polo uso da máscara e se desencadee unha situación de 

ansiedade, haberá que recorrer ao profesorado de garda para que o acompañe 

á Aula de Convivencia, onde poderá sacar a máscara un tempo breve. Neste 

caso o profesorado de garda extremará as precaucións en canto á distancia de 

seguridade. 

 

Alumnado con discapacidade visual 

 

● O alumnado con dificultade visual pode ter dificultades para captar as 
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mensaxes que se transmiten nos carteis e sinais visuais do centro dispostos 

para organizar a circulación do alumnado, para lembrar as normas de hixiene e 

a distancia social. Por iso, antes do inicio de curso, abordarase coas súas 

familias todo o relativo as medidas hixiénicas e de distancia social, tamén en 

relación co estado emocional do alumnado nesta situación. Ademais, prevese 

unha sesión co profesor da ONCE para axudarlle a entender e moverse coas 

novas normas do centro. 

 

● A ONCE facilitou un decálogo para os centros educativos que adaptamos ao 

noso centro,coas seguintes especificacións: 

- Acceso á información: é necesario asegurarse de que o alumno/a 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 hidroalcólico. 

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

- Espirrar ou tusir sobre un pano esgotable. 

- Uso correcto da máscara. 

 

 É importante colocar os dispensadores de xel hidro alcohólico en lugares de 

fácil localización e mostrarlle ao alumno con discapacidade visual a súa 

localización exacta. Ademais como medida de reforzo sería recomendable que 

puidese 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. 

 

 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 botoneiras, tiradores, pasamáns, etc. 

 

 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 control visual é fundamental para manter a distancia social de seguridade 

recomendada, para o alumno con discapacidade visual non sempre é doado 

respectar esta norma polo que hai que trasladar ao resto de compañeiros a 

responsabilidade de velar polo seu cumprimento.  

 

 En moitas ocasións o alumno cego adoita necesitar material escolar específico 
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xeralmente máis voluminoso que o dos seus compañeiros polo que deberá 

contar con espazo suficiente e separado do resto, para que poida acceder a 

eles respectando o distanciamento social.  

 

 Naqueles traxectos nos que o alumno se desprace acompañado, deberase 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 antes e despois do contacto.  

- A persoa acompañante debe falar sempre coa cabeza recta cara a 

adiante, nunca dirixíndoa cara á persoa guiada. 

 

 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 o 

bus, establécese: 

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

acompañará ao alumno á súa aula. 

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

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

 

 Nos primeiros días de curso, abordaranse os aspectos máis salientables co seu 

grupo clase, sobre todo o relativo aos desprazamentos e á distancia social do 

alumnado con discapacidade visual.  

 

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 súa 

plena comprensión e interiorización. 

 

 Haberá que ter en conta que: 

- Para as persoas con discapacidade intelectual pode ser máis difícil 

comprender e aprender cousas novas. 

- É importante para as persoas con discapacidade intelectual que a 

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

recomenda sexa acompañada de explicacións verbais. 

- É preciso usar palabras fáciles de comprender, coñecidas por este 

alumnado, evitando os tecnicismos e as palabras difíciles. 
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- Débese contemplar igualmente a posibilidade de que necesiten 

recordatorios periódicos das normas.  

 

 Polo anteriormente exposto, será preciso unha sesión individualizada cos 

alumnos, 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 

 

 Para o alumnado TDAH o tempo de confinamento puido ter xerado ansiedade, 

estrés e empeorar os seus problemas de comportamento. Ademais, o tempo 

sen estar presencialmente en clase supuxo un esforzo extra para eles mesmos 

e as familias, tentando suplir as dificultades de atención e organización e 

planificación, nun ambiente que non era escolar para facer tarefas escolares. 

 

 Na volta ao instituto terase que prestar atención a que este alumnado coas 

súas dificultades de atención, organización e planificación, inquietude motora... 

sexa quen de adaptarse ás novas normas de hixiene, de distancia social, de 

desprazamentos polo centro...  Polo tanto, é especialmente necesario situar ao 

alumnado TDAH en primeira fila para así 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 teremos tamén que 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 ansiedade 

deste alumnado debido ás dificultades que xorden para regular a súa conduta 

ante situacións novidosas. Se fose necesario facilitarlles un tempo fóra da aula 

para que se tranquilicen, se relaxen... usarase a Aula de Convivencia, non 

como castigo, senón como una oportunidade para retomar a súa presencia na 

aula de referencia. 

 

Alumnado TOC 

 

O alumnado TOC adoita ter dificultades para compartir materiais, sensibilidade ante o 

ruído excesivo e, en xeral, o rebumbio de xente. 
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 As normas COVID-19 pode diminuír as circunstancias propicias a que se 

manifeste o trastorno, xa que neste contexto non se pode compartir material, o 

alumnado debe gardar distancia social... Pero aparecen outros elementos que 

poden propiciar a manifestación do trastorno o que pode desencadear unha 

situación de ansiedade na persoa. Así, o uso continuado da máscara, a 

necesidade de hixienizar as mans con dispensadores de uso común (con 

cheiros e texturas particulares) poden ser un elemento provocador da 

manifestación do TOC. 

 

 Por iso, solicítaselle á familia que: 

- Aborde coa alumna a nova normativa no centro que trae esta crise 

sanitaria, sobre todo no relativo ao uso da máscara, hixienización, 

distancia social. Pídeselle que comunique calquera temor ou medo que 

manifeste. 

- Fale co alumno/a das posibles crises de ansiedade e como abordalas no 

centro. 

 

 Neste sentido, como xa se estableceu para outra tipoloxía de necesidades, se 

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

usarase á Aula de Convivencia, non coma castigo, senón como una 

oportunidade para retomar a súa presencia na aula de referencia. Cabe lembrar 

nesta situación que hai que falarlle con tranquilidade, aínda que se altere.  Non 

é posible intentar razoar cando estea nunha estado de alteración xa que non é 

posible establecer un diálogo construtivo. Se se intenta empeorará a súa 

conduta. 

 

 

56. Medidas e tarefas. Seguimento . 

 

 É preciso salientar a todo  persoal docente que o período de adaptación vai ser 

diferente en cada alumno ou alumna, entendendo que existen ritmos e 

circunstancias persoais que poden marcar a existencia de diferentes tempos no 

período de adaptación, polo que será preciso respectar o de cada alumno/a na 

incorporación á dinámica escolar e sobre todo tendo en conta a situación 

excepcional vivida e os meses transcorridos dende o último día de clase 

presencial. 

 

 Será responsabilidade de todo o profesorado colaborar no período de 

adaptación do alumnado, especialmente coa adaptación do alumnado con 
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NEAE e/ou alumnado novo no centro.  

 

 Daránselle prioridade as actividades e intervencións que vaian encamiñadas ao 

coidado emocional do alumnado fronte as académicas. Encoméndase tarefas 

de:  

 

- 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. 

- Facilitar o período de adaptación á nova situación axudando na 

interiorización da nova situación das aulas, das normas COVID-19, 

respecto a situación do posto escolar propio e dos compañeiros e 

compañeiras; isto vai supoñer a necesidade de facer recordatorios 

frecuentes sobre as normas en caso do alumnado con máis dificultades. 

- Colaboración co profesorado titor para garantir a aplicación do protocolo 

co alumnado NEAE. 

 

 

 

Id. Previsións específicas para o profesorado 

 

57. Medidas  

 

Reunións 

 

 Para as reunións presenciais do profesorado, equipos docentes e claustros 

utilizaranse aulas que garantan a distancia de seguridade así como as medidas 

de prevención e hixiene descritas neste protocolo.  

 

 As reunións nos diferentes espazos e despachos realizaranse respectando o 

aforo máximo, debidamente sinalizado na porta, indicado para cada un. Todas 

as reunións respectarán ás medidas de seguridade e hixiene. 

 

Sala de profesores 

 

 O aforo da sala de profesores estará limitado a 8 persoas.  

 

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

equipos, cada usuario desinfectará a zona dos comandos con solución hidro 

alcohólica e panos desbotables. 

 

 A sala de profesores dispón dunha neveira, dunha cafeteira e dun microondas 

para o uso do profesorado. Antes do uso, cada usuario desinfectará con 

solución hidro alcohólica e panos desbotables.  
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Secretaría 

 

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

serán atendidas por portelo.  

 

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

porta e como norma xeral ningunha persoa accederá sen autorización da 

secretaria e da administrativa. 

 

Conserxería 

 

 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, pedirana en conserxería e devolverana hixienizada.  

 

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

norma xeral, ningunha persoa accederá sen autorización das conserxes. 

 

  

 

58. Órganos colexiados  

 

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

seguridade e hixiene prescritas no protocolo. 

 

●  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. 
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● 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. 

 

● 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.  

 

 

 

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. Formación en educación en saúde  

 

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

Consellería.  

 

 Durante as sesións de presentación do curso, o alumnado do centro participará 

nun obradoiro de prevención e hixiene fronte ao COVID-19, impartido por unha 

técnica do Hospital Álvaro Cunqueiro. 

 

 Dende as sesións de titoría deseñaranse actividades de educación para a 

saúde que inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma 

fronte a 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 33 do presente 

documento. 

 

 

 

60. Difusión das medidas de prevención e protección  

 

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:  

 

● Presentarase o protocolo no claustro de inicio de curso, proporcionando 

información e facilitando a adquisición de habilidades sobre as medidas de 

prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa vez 
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facilitarán 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, o equipo COVID-19 presentará o presente 

protocolo 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 resumirase as liñas 

principais do protocolo, ás rutas de entrada e saída e as medidas de 

prevención e hixiene.  

 

● Publicarase na páxina web o protocolo e achegaranse os teléfonos de consulta 

para resolver 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. 

 

 

61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais  

 

 A coordinadora das Aulas Virtuais será a encargada de coordinar a 

implantación e a dinamización das mesmas nas diferentes materias. Para esta 

labor contará co apoio da coordinadora Edixgal do centro. 

 

 A comisión TICs do centro, reunida 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. As 

propostas inclúen un seminario de formación do profesorado, acordos de 

metodoloxía e homoxeneización das estruturas dos diferentes cursos da Aula 

Virtual do centro. As propostas están incluídas no Plan de Acollida do 

alumnado e no Plan de continxencia do centro.  

 

 Durante o curso 2020-2021 o profesorado desenvolverá un PFPP sobre a Aula 

Virtual e diferentes ferramentas dixitais que comezará cun seminario no mes de 
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setembro co fin de poñer en funcionamento os cursos virtuais de cada materia.  

 

 

 

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso”  

 

Programa de acollida 

 

 Co fin de facilitar a incorporación do alumnado afectado pola suspensión da 

actividade lectiva presencial durante o curso 2020/2021, o equipo directivo 

elaborará un Programa de acollida que será presentado ao Consello Escolar do 

centro e que se desenvolverá nas dúas primeiras semanas do curso, coa 

organización de actividades globalizadas que informen dos seguintes aspectos: 

- Novas normas de organización e funcionamento do centro.  

- Actuacións de prevención, hixiene e protección. 

- Accións formativas para a mellora da necesaria competencia dixital do 

alumnado para o seu desempeño na modalidade de ensino presencial 

ou, de ser o caso, non presencial. 

- Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de 

actividades grupais de acollida e cohesión. 

 

Avaliación inicial 

 

 A avaliación inicial realizarase durante a primeira semana do curso escolar. 

Este proceso comprenderá as seguintes accións que permitan identificar as 

dificultades do alumnado, así ́ como as súas necesidades de atención 

educativa: 

- Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior. 

- Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

2019/2020 así ́ como a súa correspondencia coa falta do 

desenvolvemento das correspondentes competencias clave. 

- Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional 

co fin de tomar as e decisións de actuación por parte do profesorado. 

 

Programacións didácticas 

 

 Para a elaboración das programacións seguiranse os criterios establecidos nas 

instrucións da Dirección Xeral e as acordadas na CCP inicial. 

- Incorporarán as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

anterior, así como unha transición posible ao ensino non presencial, se 

esta fose necesaria. 

- Contemplarán os posibles escenarios en función da situación sanitaria: 

actividade lectiva presencial, semipresencial e/ou non presencial. 

- Elaboraranse plans de reforzo e recuperación coa finalidade de que o 

alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridos no 

curso 2019/2020. 
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- A partir dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 

2019/2020 e da avaliación inicial, reforzaranse os elementos curriculares 

esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso 

anterior, os cales serán previamente determinados polos equipos 

docentes, co fin de garantir a continuidade do proceso de ensinanza-

aprendizaxe. 

- O plan de reforzo desenvolverase mediante axustes curriculares, 

segundo as necesidades individuais do alumnado derivadas dos 

resultados da avaliación inicial, e estenderase, alomenos, durante o 

primeiro trimestre do curso 2020/2021. 

- Proporanse tarefas globalizadas que requiran da posta en práctica de 

todas as competencias do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso 

das TIC como recurso didáctico, actividades que favorezan a auto-

aprendizaxe, o pensamento crítico e creativo e a investigación mediante 

proxectos de traballo. 

 

Atención á diversidade 

 

 Na atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

(NEAE) 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. 

 

 Atenderase aos diferentes modos que ten o alumnado de percibir e expresar a 

información para garantir a comprensión e a comunicación da mesma así ́como 

o axuste, de medios, tempos, instrumentos ou procedementos de avaliación, as 

súas circunstancias. 

 

Departamento de Orientación 

 

 Deberá contemplar no Plan de acción titoría, concreción anual do Plan Xeral de 

Atención á Diversidade e na PXA: 

- Medidas de identificación das necesidades educativas ocasionadas pola 

situación de pandemia en coordinación coas persoas titoras. 

- Deseño de programas para a atención das necesidades. 

- Accións dirixidas ao coidado do benestar da comunidade educativa. 

 

 Proporcionarán asesoramento pedagóxico aos docentes para axustar a súa 

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

súa propia función de orientación a situación do momento. 
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 Ademais deberán coordinarse na atención do alumnado con necesidades 

educativas ou con vulnerabilidade, no coidado do seu benestar e na atención 

ás familias. 

 

Libre configuración 

 

 Con carácter excepcional, durante o curso 2020/2021, o horario establecido 

como de libre configuración do centro dedicarase ao reforzo das áreas de 

Xeografía e Historia en 1º de ESO e Lingua e Literatura Galega en 2º de ESO. 

 

 

63. Difusión do plan  

 

 Publicación na paxina web do centro. 

 

 Folleto informativo para as familias. 

 

 Información ás familias a través de Abalar Móbil e nas reunións de 

presentación do curso. 

 

 

 

PLAN DE CONTINXENCIA DO IES MONTE CARRASCO 

 

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/ etapa educativa/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 que se atopen en illamento por 

diagnóstico de COVID-19, o quen período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito 

con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 

 

2. Diante dunha persoa que desenvolva síntomas compatibles con COVID-19 no centro 

educativo seguirase o protocolo de actuación do centro previamente elaborado: 

 

 •Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de COVID  destinada ao 

efecto ata a recollida por parte da familia. Esta disporá de adecuada ventilación, xel 

hidroalcohólico e papeleira con tapa de pedal. Será necesario contactar coa persoa 
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responsable do manexo da Covid-19 no centro educativo e cos familiares ou titores 

legais.   

 

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

adecuado:◦ 

 

- 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 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. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao teléfono de 

referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de 

gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a que inicie 

síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara, e logo de seguir as 

instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un 

profesional sanitario. 

 

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. 
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6. Tras a aparición dun caso diagnóstico da COVID-19 seguíranse as recomendacións da 

Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha 

parte dun centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da 

forma habitual en función do número de contactos identificados en cada gromo. 

7. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación, a través do Grupo 

de Coordinación e Seguimento da Pandemia 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. 

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 contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de 

declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada 

en corentena de polo menos10 días a todas as persoas que teñan a consideración de 

contacto estreito. 

10. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas 

no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de determinación do nivel 

de risco a autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os 

supostos de consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible. 

 

 

ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

11. O ensino non presencial será 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 o ben os que poña a disposición a 

Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá 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.  

 

13. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería 

poderá 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: 

 

 Identificación do alumnado con dificultades de conexión  
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No inicio de curso, as persoas titoras pasarán un formulario ao alumnado para recoller 

información sobre os medios informáticos e a tipoloxía de conexión internet de cada 

familia. Os datos estarán recollidos na primeira semana de outubro. 

 

 Empréstamo de equipos 

Ante unha situación de confinamento total e/ou parcial, en base a información recollida e 

as posteriores informacións sobre o seguimento de traballo dende as titorías,  o centro 

podería solicitar a consellería ordenadores e conexións a internet para os alumnos con 

dificultades de acceso a tecnoloxía. O centro podería tamén emprestar, co permiso da 

consellería, os equipamentos de reserva do centro. 

 

 Outras solucións 

Cando sexa imposible que o alumno/a siga a actividade telemática, artellaranse modos 

de prover o seu dereito á educación, a través de entrega de material en papel e 

seguimento telefónico ou outras medidas que se determinen: 

 

- O titor ou titora do alumno/a convocará ao Equipo docente do mesmo, xunto con 

orientación e xefatura de estudos para analizar a situación e determinar as 

medidas concretas axustadas á situación determinada.  

 

- 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. 

 

 

 Comunicacións 

Para as comunicación coas familias  

- O canle oficial de comunicación coas familias é Abalar móbil 

- Teléfonos do centro (que poden estar desviados) 

- Páxina web do centro 

- Correos electrónicos 

 

Para as comunicación e a coordinación entre o profesorado  

- Todo o profesorado: correo electrónico, videoconferencias e Abalar 

Móbil. 

- Equipos docentes: Edixgal  para 1º e 2º e Wikis na Aula Virtual  para 

3º e 4º coordinados por cada persoa titora e/ou Abalar Móbil. 

 

Para as comunicación cos alumnos  

- A través das plataformas Edixgal e Aula Virtual 

- Comunidade virtual en Agueiro.  
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 Establecemento de plataformas de traballo 

O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado a través de 

cursos creados nas plataformas Aula Virtual e Edixgal. 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.  

O centro usará de forma preferente as ferramentas que nos proporciona a Consellería como 

primeira opción. As plataformas de partida serán:  

- Edixgal (1º e 2º de ESO) 

- Aula Virtual (3º e 4º de ESO) 

- Cisco Webex 

- Agueiro 

 

Durante o presente curso, o profesorado desenvolverá un PFPP  sobre a Aula Virtual e 

Edixgal que comezará cun grupo de traballo de 40 horas no mes de setembro. 

Nese seminario e tal como propuxo a comisión TICs do centro, reunida o 8 de xullo de 2020, 

e aprobou o claustro do 9 de setembro de 2020, o profesorado acordará unha estrutura 

básica común para cada un dos cursos, así como unha metodoloxía de presentación de 

traballos e entrega de tarefas.  

 

 Horarios de conexión 

O horario preferente para o teletraballo en caso de confinamento será o propio horario 

lectivo do centro.  

 

 Cotitorización do alumnado 

En 4º de ESO, ao inicio de curso, designarase para cada grupo un cotitor, cuxa actividade e 

funcións só se activarán ante unha situación de confinamento. O cotitor 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, as labores de titoría contarán coa axuda, 

asesoramento e participación do departamento de orientación.  

 

 Seguimento do teletraballo 

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 ao alumno, 

chamadas as familias, derivación a Mesa Socioeducativa do concello de Cangas... etc) 
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Nas propostas da comisión TIC do centro figuraba preparar modelos de seguimento de 

teletraballo para uso das titorías a través de Wikis na plataforma Edixgal, dado que a 

plataforma Abalar Mobil presenta como novidade este curso un novo procedemento de 

comunicación entre o profesorado, estudiarase cal dos dous procedemento é máis operativo. 

Este ano o centro solicitará unha comunidade virtual en Agueiro 

 

 Programacións didácticas 

As programacións didácticas de cada materia incluirán a metodoloxía de traballo que se 

seguirá no caso de ensino a distancia, fará referencia aos cursos virtuais, así como o tipo de 

tarefas plantexadas para o alumnado que no poda realizar a ensinanza telemática.  

 

 Atención a diversidade 

Na atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 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. 

 

 Recursos para as familias 

As familias dispoñen de un 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  

 

Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un 

proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva. As fases establecidas 

para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto a súa 

duración como a porcentaxe do alumnado incluído en cada fase.  

O modelo a aplicar correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da 

Consellería de Sanidade. Sen prexuízo das medidas xenéricas establecidas no protocolo 

aprobado polas consellerías de Educación e Sanidade o centro ten previsto as seguintes 

fases de reincorporación: 

 

●  Fase 1 (Adecuación dos espazos) 

mailto:ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es
https://sites.google.com/view/guianaispaisdocenciaonline/páxina-principal


 

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.  

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 33 % en grupos de 15 

alumnos ou máis e do 50% en grupos de menos de 15 alumnos 

Obxectivos:  

 Formar ao 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 telemático. 

 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 

alumnos ou máis e do 100% nos grupos de menos de 15 alumnos. 

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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