
 

 

 

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE 

LECTIVA PRESENCIAL 

 

IES MONTE CASTELO - BURELA 

 

RESOLUCIÓN, DO 22-05- 2020, DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E 

FORMACIÓN PROFESIONAL POLA QUE SE REINICIA A ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL NO 

CURSO 2019-2020, SE DETERMINAN AS INSTRUCCIÓNS PARA O QUE RESTA DO PRESENTE 

CURSO E SE ADOPTAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIXIENE PARA A REAPERTURA PARCIAL 

NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DEPENDENTES DA CONSELLERÍA. 
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N.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA A RECOLLIDA DE MATERIAL NO CENTRO 

 

 

 

 

 



 

A.- MEDIDAS XERAIS DE PREVENCIÓN PERSOAL 

 As seguintes medidas van dirixidas a toda persoa que faga uso das instalacións do centro 

educativo. 

1. Debe realizarse unha hixiene cotiá e minuciosa de mans, durante polo menos 40 

segundos con xabón e auga ou, no seu defecto, con xel hidro alcohólico. Debe 

considerarse que cando as mans teñen sucidade visible o xel hidro alcohólico non é 

suficiente, e é necesario empregar auga e xabón. 

 

2. Debe evitarse tocar o nariz, os ollos e a boca, xa que as mans facilitan a transmisión. 

 

3. Cando tose ou espirre, debe cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado. 

 

4. Debe manterse unha distancia interpersonal de 2 metros. 

 

5. Deben usarse tecidos desbotables para eliminar secrecións respiratorias e arroxalas 

despois de usar. 

 

6. Debe evitarse estreitar as mans e todo contacto físico. 

 

7. O uso de luvas non e recomendable con carácter xeral, pero si nos casos de tarefas 

de manipulación de alimentos, cambio de cueiros e limpeza. 

  

8. O uso dunha máscara será obrigatorio para todas as persoas en transporte escolar 

colectivo. 

 

9. No caso de que non se poida asegurar unha distancia interpersonal de 2 metros, 

debe utilizarse máscara preferentemente cirúrxica ou hixiénica, a poder ser 

reutilizable, por parte do persoal dos centros educativos, así como polos estudantes a 

partires da etapa de educación primaria, na medida do posible, en todos os espazos do 

colexio sempre que se use correctamente. 

 

10. Debe explicarse o correcto uso da máscara xa que o mal uso pode implicar máis risco 

de transmisión. 



 

 

11. O alumnado ou persoal dos centros educativos que inicien síntomas no centro 

debería ser retirado o máis axiña posible a un lugar separado e colocarse unha 

máscara cirúrxica. 

 

B.- MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 

1. Alumnado e profesorado ten a obriga de usar máscaras nos movementos que 

discorran polo centro. 

 

2. Na porta de entrada de cada unha das aulas haberá un dispensador de solución 

hidro alcohólica. 

 

3. Extremárase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza 

e desinfección individual do posto, se fose necesario. En cada aulas existirá unha 

dotación de panos desbotables e de solución desinfectante para proceder polo 

alumnado a desinfección do seu pupitre e cadeira , e resto de material empregado 

(ordenador, rato, teclado, monitor, etc.) con independencia dos traballos efectuados 

con carácter previo polo persoal de limpeza. 

 

4. O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus 

compañeiros. Nas aulas deberá existir un espazo diferenciado para o material de cada 

alumno de xeito que non permita ser manipulado por outros compañeiros. 

 

5. Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou 

material de oficina) deberán ser usados só pola persoa profesor titular do posto e, de 

non ser posible, desinfectaranse adecuadamente antes de ser empregados por outra 

persoa. As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da 

iluminación, os proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán únicamente 

usadas polo profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 

 

6. Os usuarios dos espazos de atención ao público non poderán empregar os equipos 

informáticos, material de oficina ou outros materiais dos empregados públicos. 

 



 

7. Aínda que se considera pouco recomendable pola falsa seguridade que pode 

transmitir, no caso de uso de luvas debéranse lavarse con frecuencia cunha solución 

hidroalcólica ou auga e xabón. 

 

C.- MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

1. Nas entradas dos centros disporase de produtos de hixiene que permitan, tanto ao 

persoal coma ao alumnado e usuarios dos espazos de atención ao público, realizar unha 

adecuada hixiene das mans. 

 

2. Deben establecerse distancias mínimas de seguridade de polo menos dous metros, 

tanto nos accesos como nos espazos de atención ao público, para evitar a acumulación 

de persoas nas zonas de acceso, espera e atención ao público. 

 

3. Nas mesas, mostradores e despachos de atención ao público, establecérase unha 

distancia mínima de 2 metros entre o usuario e o persoal, agás que se habiliten 

elementos de protección colectiva no posto no que se realiza a atención ao público 

(mamparas, mobiliario con altura suficiente para que sirva de barreira física, etc.). 

 

4. Intensificáranse as actuacións de limpeza e desinfección das zonas comúns e, 

especialmente, das zonas ou superficies que se tocan con máis frecuencia (pasamáns, 

ascensores, aseos, pomos das portas,...). Durante a xornada lectiva unha persoa do 

servizo de limpeza realizará unha limpeza de superficies de uso frecuente tres veces ao 

día. En todo caso nos aseos existirá material de desinfección para ser utilizado polos 

usuarios voluntariamente. 

 

5. Ventiláranse de xeito frecuente as estancias coa apertura de ventás ou portas. 

Antes e despois de cada cambio de aula abriranse as ventás durante a lo menos 5 

minutos. 

 

D.- REGULACIÓN DE ENTRADAS E SAÍDAS: 

1. A porta de entrada do centro permanecerá pechada co fin de controlar en todo 

momento a entrada e o aforo no interior. 

 

2. No centro é obrigatorio o uso de mascarilla. Os usuario deben levar a súa propia 

mascarilla, de non levala o centro proporcionaralles unha e farase un rexistro das 

entregas. 



 

3. Á hora de acceder ao interior do centro débense desinfectar o calzado, para ese fin 

hai colocadas na porta de entrada dúas alfombriñas. A primeira contén solución 

desinfectante, onde se deberán pousar os dous pés. Na segunda alfombriña secaranse 

os dous pés antes de acceder. 

 

4. A continuación, lavaranse as máns empregando a solución hidroalcólida dos 

dispensadores colocados nas columnas da entrada do centro. 

 

5. Manterase a distancia de seguridade mínima de 2 metros en todo momento. 

 

6. Á entrada sempre haberá como mínimo (dependeo do fluxo de persoas) unha 

persoa controlando o acceso e velando polo cumprimento das medidas anteriores. 

 

7. Evitarase o contacto con toda superficie (pasamáns, pomos de portas…) que non 

sexa estrictamente necesario. 

 

8. Á hora de saída o alumnado realizará unha desinfección da súa mesa e cadeira. A 

continuación, recollerá as súas pertenencias, lavaranse as mans e sairan da aula de 

forma escalonada gardando en todo momento a distancia mínima de seguridade. 

Poñemos uns sprays na aula para que fagan a hixiene á saída ou lavan as mans nos 

baños. De cara a facer a desinfección do sitio é mellor poñer un spray por aula e que o 

vixíe o profesorado, senón adiós... 

 

9. A saída será escalonada e comezarase polas aulas máis próximas a porta de saída.  

 Co fin de garantir o fluxo unidirección do alumnado a saída realizarase pola porta de 

seguridade do final do corredor onde se sitúan as aulas de 1º, 2º e 3º ESO. Estas serán as 

aulas que se habilitarán para impartir as clases. 

 

10.  Ademáis do profesorado que impartirá as clases nas últimas sesións do día, outra 

persoa (conserxes ou membro do equipo directivo) velará polo cumprimento das 

medidas de seguridade á hora de saída permanecendo no corredor.  

 

11. De ser necesario, a Dirección do centro solicitará a incorporación dos/das docentes 

que se considere oportuno co fin de colaborar nas funcións de garda. 



 

12. O non cumprimento de todas as medidas anteriores serán motivo para denegar o 

acceso. 

 

E.- CONSIDERACIÓNS XERAIS NA AULA 

 

1. A primeira hora o profesora estará na porta da aula agardando ao alumnado e 

velando polo cumprimento das medidas de seguridade nos corredores. 

 

2. Á hora de entrar na aula, o alumnado e profesorado, limparán as mans con xel 

hidroalcólico que estará situado nunha mesa ao lado da porta, gardando a distancia de 

seguridade en todo momento. 

 

3. O alumnado deberá levar unha mochila ou bolsa onde gardará o seu material de 

xeito diferenciado para evitar o contacto. 

 

4. O alumnado permanecerá na súa mesa durante todo o tempo e gardará a distancia 

de seguridade mínima de 2 metros. Só se permitirá levantarse para realizar pequenos 

estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do posto de traballo 

entre as clases. 

 

5. Non se permitirá compartir ningún tipo de material nin comida nin bebida 

 

6. Evitarase, na medida do posible, o uso do encerado por parte do alumnado. No caso 

de ser necesario o alumnado empregará un rotulador diferente e despois do seu uso 

desinfectarao co xel hidroalcólico e deixarao nesa mesa. 

 

7. Nas primeiras horas ou no caso do cambio de aula ou ao saír dedicaranse uns 

minutos á desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na 

aula. 

 

8. De ser posible, manterase unha ventá aberta en todo momento co fin de garantir a 

ventilación do espazo. 

 



 

9. Ao finalizar as clases e antes do comezo da seguinte ventilarase a aula polo menos 

durante 5 minutos. 

 

10.Evitaranse, na medida do posible, os cambio de aula por parte do alumnado. 

 

11.Ao rematar unha clase o profesorado permanecerá nela velando polo cumprimento 

das medidas de seguridade ata que chegue o seguinte profesor ou o profesor de garda. 

 

12.  Sempre que se toque unha superficie ou material diferente á  propia mesa ou o 

material de traballo persoal haberá que lavar as mans co xel hidroalcólico presente na 

aula. 

 

F.- CAMBIOS DE CLASE 

 

1. A norma xeral será que o alumnado non cambiará de clase agás nos casos 

estrictamente necesarios debios á organización dos horarios. 

 

2. O alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. No caso de 

ter que trasladarse a outra aula, o profesor afectado comunicarao ao profesor anterior 

para que finalice a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar a saída 

ordenada e paulatina do alumnado. Sempre se comezará a desaloxar as aula pola fila 

máis cercana á porta de diante hacia atrás. 

 

3. A saída será gradual e sempre se debe manter a distancia de seguridade mínima de 

2 metros. 

 

4. Os movementos polos corredores realizarase sempre pola marxe dereita e coa 

mascarilla posta. 

 

5. Se hai outro grupo na nova aula agardarase a que saia por completo o grupo 

anterior. Agardarase na marxe do corredor oposta á porta da aula. 

  

 



 

G.- MEDIDAS ESPECÍFICAS NO USO DOS ASEOS 

1. Estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo. O 

alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 

 

2. Durante os recreos e nas entradas e saídas haberá profesorado vixiando o aforo 

dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia mínima de seguridade nas ringleiras 

de entrada. 

 

H.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS RECREOS OU PERÍODOS NON LECTIVOS 

1. Os descansos entre clases (os últimos 5 minutos de clase) realizaranse na aula 

permanecendo en todo momento na súa mesa. 

 

I.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO 

 Ademáis do cumprimento das medidas de seguridade recollidas neste documento e co 

fin de organizar coas mínimas medidas de seguridade o alumnado deberá comunicar con 

antelación (antes do remate das sesión lectivas da semana) a que clases ten pensado 

asistir. Para iso enviará un correo electrónico ao profesor da materia informándoo que a 

vindeira semana acudirá á súa clase. 

 Esta medida permitirá organizar os posibles desdobres así coma os desprazamentos do 

profesorado.   

 

L.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

 

1. Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento 

das medidas de protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, 

aproveitárase calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación sobre o 

carácter social da pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas. 

 

2. Todas as reunións do profesorado realizáranse cumprindo as normas de protección e 

o aforo dos locais, cando non sexa posible deste xeito usáranse medios telemáticos. 

 

3. O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas de profesores e 

departamentos que permita cumprir a distancia de seguridade, marcando os espazos 

susceptibles de utilización e lembrando a necesidade de hixienizar o lugar que se ocupe 



 

en cada cambio de profesor e dos elementos de uso común como teclados, pantallas ou 

maquinas expendedoras .   

   Sinalaranse os postos de traballo habilitados na sala de profesores. 

 

4. Antes e despois da uso dos postos de traballo realizarase unha desinfección dos 

mesmos por parte dos usuarios. 

 

5. Na realización de reunións de titorías utilizárase, sempre que sexa posible, o 

recurso á reunión non presencial mediante vídeo chamada ou telefono. Se non fose 

posible por imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que ser presencial 

adaptáranse espazos exclusivos para este tipo de reunións onde se garantirá mediante 

obstáculos físicos a distancia de seguridade e a dispoñibilidade de produtos de limpeza 

de mans. 

 

M.- ACTUACIÓN DIANTE DA APARICIÓN DE SÍNTOMAS NUNHA PERSOA PRESENTE NO 

CENTRO EDUCATIVO 

1. Os síntomas máis comúns compatibles co COVID-19 inclúen febre, tose e sensación 

de falta de aire. Nalgúns casos tamén pode existir diminución do olfacto e do gusto, 

calafríos, dor de gorxa, dores musculares, dor de cabeza, debilidade xeral, diarrea ou 

vómitos. 

 

2. Cando un estudante inicie síntomas ou estes sexan detectados polo persoal do 

centro durante a súa xornada escolar, levarase a un espazo separado. Facilitaráselle 

unha máscara preferentemente cirúrxica ou hixiénica para o alumno/a e outra para a 

persoa adulta que coide de el/ela ata que cheguen os seus proxenitores ou titores. 

Levaráselle a unha sala para uso individual, elixida previamente, que conte con 

ventilación axeitada e con unha papeleira de pedal con bolsa, onde tirar a máscara e 

panos desbotables. Avisarase á familia de que ten a obriga de contactar co seu centro de 

saúde ou co teléfono 900 400 116, para que se avalíe o seu caso. 

 

3. As persoas traballadoras que inicien síntomas, retiraranse a un espazo separado y 

porán unha máscara preferentemente cirúrxica ouhixiénica. Contactarán co seu centro 

de saúde, co Servizo de Prevención de Riscos Laborais ou co teléfono 900 400 116 e 

seguirán as súas instrucións. 

 

4. No caso de percibir que a persoa que inicia síntomas está nunha situación de 

gravidade o ten dificultade para respirar avisarase ao 061 ou 112. 



 

5. A canle de comunicación ordinaria entre o centro educativo e os servizos sanitarios 

será o teléfono 900 400 116. 

 

N.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA A RECOLLIDA DE MATERIAL NO CENTRO 

 Estas medidas van dirixidas tanto ao persoal traballador do centro coma para o 

alumnado e/ou as súas familias. 

1. Permitirase a entrada ao centro para a recollida de material previa cita. 

 

2. Para concertar o día e hora de recollida deberán poñerse en contacto co centro, 

 

- Preferiblemente a través do correo electrónico ies.monte.castelo@edu.xunta.es 

indicando no asunto: recollida de material no centro 

 

-Ou a través do teléfono do centro. 

 

3. Unha vez concertada a cita, e sempre cumprindo as medidas de seguridade 

establecidas, permitirase o acceso de unicamente unha persoa. 

 

4. No caso de ser persoas non traballadoras do centro estarán acompañados en todo 

momento por alguén do centro. 

mailto:ies.monte.castelo@edu.xunta.es

