
PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO
2020-2021 – IES MONTE DA VILA

1. Datos do centro

Código  Denominación
36019232 IES MONTE DA VILA

Enderezo C.P.
Bouzas, 22 36980

Localidade Concello Provincia
O GROVE O GROVE PONTEVEDRA

Teléfono Correo electrónico
886151412 ies.monte.vila@edu.xunta.gal

Páxina web

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontevila/
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Medidas de prevención básica

2. Membros do equipo COVID
Teléfono do centro co compromiso de desvío a teléfono móvil no caso de
confinamento.

886151412

Membro 1 Jose Luis Vázquez Carpintero Cargo Director
Suplente María Dolores Vilar Aguiño Cargo Xefa de estudos

Tarefas asignadas

● Coordinación do equipo Covid.
● Difusión do Plan de adaptación ao contexto COVID.
● Supervisión, seguimento e avaliación do Plan de adaptación.
● Interlocución coas autoridades sanitarias e educativas.
● Atención dos posibles casos detectados no centro e seguimento dos 

notificados por familias e titores.
Membro 2 Francisco Javier Peteiro Cruz Cargo Vicedirector
Suplente Aránzazu Fernández Rodríguez Cargo Profesora Dpto. Bioloxía

Tarefas asignadas

● Difusión do Plan de adaptación ao contexto Covid.
● Supervisión da implementación do Plan de adaptación.
● Atención dos posibles casos detectados no centro e seguimento dos 

notificados por familias e titores.
Membro 3 Javier Docampo Rey Cargo Secretario
Suplente Josebe Arrillaga Chopitea Cargo Coordinadora biblioteca

Tarefas asignadas

● Difusión do Plan de adaptación ao contexto Covid.
● Supervisión da implementación do Plan de adaptación.
● Xestión e adquisición do material de protección necesario.
● Atención dos posibles casos detectados no centro e seguimento dos 

notificados por familias e titores.

3. Centro de saúde de referencia
Centro Centro de Saúde do Grove Teléfono 986730479
Contacto Dra. Sara Mirelis

4. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe)
O espazo de illamento COVID será unha das salas de titoría (o espazo 130), xusto a que está fronte á
Conserxería. As condicións desta aula son as adecuadas para este uso xa que ten ventilación, uns
asentos nos que o alumnado podería  recostarse no caso de ser  preciso,  e  será dotada con xel
hidroalcohólico,  solución  desinfectante  e  mascarillas  para  a  protección  do  presentes.  Dispón  dun
teléfono para contactar coa familia e a posterior comunicación da familia cos servizos de saúde.

No caso de necesidade, poderase utilizar tamén a aula de Biblioteca II (que sería pechada para  tal
efecto).  Esta aula tamén conta con xel  hidroalcohólico,  solución desinfectante,  mascarillas para a
protección dos presentes e ventilación suficiente.

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o número total) 
1º ESO 55
2º ESO 59
3º ESO 45
4º ESO 61

1º BACHARELATO 59
2º BACHARELATO 66

1º FP BÁSICA 19
2º FP BÁSICA 16

1º CFGM Sistemas Microinformáticos e Redes 11
2º CFGM Sistemas Microinformáticos e Redes 18



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

O IES Monte da Vila conta con 44 profesores, dous conserxes, dous administrativos e 
tres de limpeza (una delas a media xornada).

51

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

9.1 Comunicacións do persoal non docente e profesorado

O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto enquisa diaria de 
síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha infección 
por SARS- CoV-2 mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo 
I, que debe realizarse antes da chegada ao centro.

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (a relacionada no anexo I) no persoal non docente e 
profesorado, non acudirán ao centro educativo e chamarán ao seu centro de saúde de referencia, e a 
algunha das persoas membros do equipo COVID.

Asusencias do persoal do centro xustificaranse seguindo o modelo de declaración responsable 
facilitado pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade (Anexo II).

9.2 Comunicación das familias co equipo COVID

As familias deberán comunicar diariamente, a primeira hora, as ausencias do alumnado indicando o 
motivo das mesmas. Para isto chamarán ao teléfono do instituto, o 886151412, e comunicarán a súa 
ausencia e o motivo a un membro do equipo COVID.

Posteriormente, o equipo COVID comunicará á persoa titora do alumnado dita circunstancia, que 
seguirá a evolución do alumnado a través de vía telefónica mentres non exista diagnóstico, ou cando 
se producise calquera cambio na saúde do alumnado ausente. Desta evolución diaria dará parte ao 
equipo COVID.

Para levar o control das ausencias do alumnado, cada vez que teñamos comunicado da ausencia dun 
alumno/a, abrirase unha ficha cos seus datos para seguir a súa evolución. Esta ficha será aberta por 
un membro do equipo COVID, que seguirá a cubrir a medida que reciba información por parte da 
persoa titora. A ficha terá os seguintes campos de información:

Alumno/a:                                                                    Grupo:                                                            
Titor/a:                                               Tlfn:

Data/hora Comunicación
(Pai, nai, ...)

SÍNTOMAS OBSERVACIÓNS DIAGNÓSTICO
(Médico)



Para o caso do control das ausencias do persoal do centro, haberá outra ficha de similares 
características, para rexistrar as incidencias relacionadas.

Nome do/a traballador/a:                                                                                                                        
Tlfn:

Data/hora Comunicación
(Interesado, ...)

SÍNTOMAS OBSERVACIÓNS DIAGNÓSTICO
(Médico)

CONTROL DA PRIMEIRA HORA:

A primeira hora o persoal de conserxería pasará por todas as aulas e recollerá, a ficha de ausencias 
do alumnado para entregar posteriomente ao membro do equipo COVID de garda no instituto, que 
trasladará ao profesorado titor para o seu control e, no caso de non ter comunicación previa do motivo
da ausencia, contactará coa familia.

A ficha de ausencias terá o seguinte formato:

AUSENCIAS NON PREVISTAS DO ALUMNADO  - PROTOCOLO COVID

Curso: Grupo: Aula: Materia:

Data: Hora: Profesor/a:

NOME COMPLETO DO ALUMNADO AUSENTE

  



10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado)
O rexistro das faltas de asistencia ou puntualidade do alumnado en XADE é responsabilidade do 
profesorado e debe realizarse na correspondente sesión. A xustificación das mesmas corresponde ao 
profesorado titor.

O rexistro de ausencias de persoal en XADE corresponde á persoa que ocupa a Xefatura de Estudos 
para o caso do persoal docente e a Secretaría no caso do persoal non docente. Seguirase o mesmo 
procedemento de solicitude de permisos e xustificación das ausencias que figura no PEC. 
Comunicaranse mensualmente á Inspección Educativa as ausencias do profesorado, antes do día 5 
do mes seguinte.

11. Comunicación  de  incidencias  (procedemento  de  comunicación  das  incidencias  ás  autoridades  sanitarias  e
educativas)

As comunicacións das incidencias as autoridades sanitarias e educativas realizaranse seguindo os 
procedementos descritos no “Protocolo de apaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de 
ensino non universitario de Galicia para o curso 2020.2021”

Será o director do centro e coordinador do equipo COVID o encargado destas comunicacións a través 
da aplicación informática EduCovid.

Medidas xerais de protección individual

12. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico que
sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado)

Se ben cada aula ten un tamaño diferente e a colocación das
mesas  será  a  que  permita  a  maior  separación  posible,  un
croque orientativos desta colocación é o seguinte:

13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non permita as distancias
mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos)

Nos casos nos que o número de alumnos nunha materia imposibilite o uso da súa aula de referencia 
por falta de distancia interpersoal, a aula de “Usos múltiples” será o espazo asignado.



14. Espazos  de  PT,  AL,  departamento  de  orientación  ou  aulas  especiais.  Modelo  cuestionario  de
avaliación  (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou aulas
especiais do centro e modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante
ao que figura no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia
para o curso 2020-2021) 

As medidas para o uso destes espazosserán as mesmas que as das aulas dos diferentes grupos. 
Todo o alumnado que teña algún reforzo na aula de PT esperará na propia aula a que a profesora de 
apoio vaia buscalo, para evitar aglomeracións na porta ou corredores. Será o alumnado que entra de 
novo na aula quen deberá desinfectar os postos escolares antes de utilizalos. En caso de que o aforo 
desta aula non sexa suficiente para dar cabida a todo o alumnado que ten reforzo nunha sesión 
determinada, utilizaranse as aulas de desdobre.

A atención ás familias e alumnado no departamento de orientación realizarase cumprindo as medidas 
de protección individual do Centro e respectando o aforo do espazo. Procurarase a atención telefónica
ou por videoconferencia, só no caso de ser imprescindible, a atención será presencial e con cita 
previa.

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

Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso da reunión non 
presencial mediante vídeochamada ou teléfono. Se non fose posible por imposibilidade dos 
proxenitores e a reunión tivese que ser presencial, utilizarase a aula de titorías, cumprindo as medidas
de protección individual e respectando o aforo do espzo.

En ningún caso, un proxenitor ou responsable poderá presentarse no centro para unha titoría sen 
unha cita previa.

Asistirá, preferiblemente, soamente un dos proxenitores á cita de titoría presencial.

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

A principal canle de información a familias e persoas alleas ao centro será a páxina web do instituto: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontevila/

As comunicacións con persoas alleas ao centro realizaranse a través dos teléfonos do instituto 
(8861514129) e o correo electrónico do mesmo: ies.monte.vila@edu.xunta.gal

AbalarMóbil: o equipo COVID, profesorado e titores utilizarán o abalarMóbil e mensaxería abalar para 
a comunicación coas familias.

17. Uso da máscara no centro

Todo o persoal, docente e non docente, así como calquera persoa que acceda ao centro, deberá usar 
obrigatoriamente márcara en todo momento, salvo as condicións previstas no protocolo de adaptación
ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o Curso 2020-2021.

mailto:ies.monte.vila@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontevila/


18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

A comezo de curso informarase a todo o alumnado das medidas contempladas neste Plan. Tal e como
recolle o Plan de Acollida presentado ao Consello escolar, este plan terá unha especial difusión nas 
dúas primeiras semanas de curso.

A distribución do Plan realizarase a través da páxina web do instituto:
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontevila/

Medidas de limpeza

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

Realizarase a 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 será de 3 veces ao 
día. En todo caso, nos aseos existirán xaboeiras ou material de desinfección para ser utilizado polos 
usuarios voluntariamente.

Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes 
como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, e outros elementos de
similares características así como de billas elementos das cisternas e outros dos aseos. Durante a 
xornada lectiva, unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de superficies de uso 
frecuente e no caso dos aseos de polo menos dúas veces na xornada.

Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de 
xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.

Vixiarase a limpeza de papeleiras (que terán bolsa interior e estarán protexidas con tapa), de xeito que
queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental.

Realizaranse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 15 
minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre que sexa posible 
entre clases, e coas medidas de prevención de accidentes necesarias:
a) Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o 
maior tempo posible.
b) Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de recirculación do
aire interior.

Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito 
consecutivo (orientador, profesor especialista, ou calquera outro) ventilarase a aula ou sala polos 
menos 15 minutos logo de cada sesión.

Estas tarefas de ventilación serán realizadas polo profesorado, salvo a que se fará despois da última 
sesión de cada día, que será levada a cabo polo persoal de limpeza.

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontevila/


20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal
ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu
traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal)

No centro o persoal de limpeza consta este curso de 4 persoas (referirémonos a elas como L1, L2, L3 
e L4).
L1: Limpadora a xornada completa.
L2: Limpadora a xornada completa.
L3: Limpadora a media xornada.
L4: Limpadora a media xornada asignada como persoal de limpeza de reforzo ata o 30 de xuño de 
2021.

Limpadora Horario Tarefas
L1 LU-VI, 14:30-22:00h - 3ª limpeza diaria de aseos do día (pola tarde).

- Limpeza e desinfección diarias da súa zona asignada 
habitual (ao remate das clases), reforzándoas naqueles 
espazos que o precisen en función da intensidade de 
uso.

L2
LU-VI, 14:30-22:00h - 3ª limpeza diaria de aseos do día (da súa zona 

asignada). 

- Limpeza e desinfección diarias da súa zona asignada 
habitual (ao remate das clases), reforzándoas naqueles 
espazos que o precisen en función da intensidade de 
uso.

L3 LU-VI, 15:30-19:15h
- 3ª limpeza diaria de aseos do día (da súa zona 
asignada).

- Limpeza e desinfección diarias da súa zona asignada 
habitual (ao remate das clases), reforzándoas naqueles 
espazos que o precisen en función da intensidade de 
uso.

L4
LU, MA, VI: 10:15h – 
14:00h 

MI, XO: 10:45h – 
14:30h

- 2 primeiras limpezas diarias de aseos (despois do 1º 
recreo e despois do 2º recreo respectivamente) 

- 1 desinfección de pomos de portas, pasamáns e 
dispensadores (no 1º e no 2º recreo)

- Atención ás necesidades puntuais de limpeza e/ou 
desinfección que xurdan pola mañá

21. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza

Material para a realización das tarefas de limpeza:

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

Proteccións para a realización das tarefas de limpeza:
- Máscara
- Pantalla (opcional como protección adicional)
- Luvas
- Xel hidroalcohólico



22. Cadro de control de limpeza dos aseos

SEMANA DO ....  AO  .....
ASEO Nª LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
Limpeza 1
Hora:

12:00h 12:00h 12:30h 12.30h 12:00h

Limpeza 2
Hora:

14:00h 14:00h 14:30h 14:30h 14:00h

Limpeza 3
Hora:

19:15h 19:15h 16:30h 16:30h 16:30h

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

SEMANA DO ....  AO  .....
AULA:

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
HORA:
HORA:
HORA:
HORA:
HORA:

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de mans ou para o 
cumprimento da “etiqueta respiratoria” sexan refugados en papeleiras con bolsa ou contedores 
protexidos con tapa e, se é posible, accionados por pedal.

Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na fracción resto 
(agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as recollidas 
separadas).

No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope 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. Realizarase a debida limpeza e ventilación do espazo no que se
levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou 
síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo.

Material de protección

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

O equipo formado na COVID-19, en colaboración coa secretaría do centro, fará o inventario das 
máscaras de protección enviadas pola Consellería e as distribuirá entre o profesorado no claustro de 
inicio de curso. No caso do Persoal de Administración e servizos, a entrega farase nos días previos ao
inicio do curso. Nos dous casos tomarase nota dos/as receptores e indicaráselles que o seu uso é 
exclusivamente para a actividade propia do centro.

O centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento, suplirá o aprovisionamento de 
equipos de protección que non sexan centralizados pola consellería, en especial xel hidroalcohólico e 
os seus dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfección, luvas, papeleiras de 
pedal, impresión de cartelería e, cando resulten insuficientes, máscaras de protección.



Hai instaladas mamparas de protección nos mostradores de conserxería e da secretaría do centro.

O inventario e contabilización dos custos deste material serán individualizables respecto das restantes
subministracións do centro, co obxecto de coñecer con detalle os sobrecustos derivados das medidas 
de prevención e hixiene ante o COVID-19 e vixiar o consumo axeitado do mesmo.

26. Determinación do sistema de compras do material de protección

A compra de material de protección farase valorando diferentes opcións dispoñibles e axustándose á 
normativa para adquirir o material máis adecuado para ser utilizado no centro. As compras as fará a 
persoa que ocupa a secretaría do centro, coa colaboración do equipo COVID na procura das mellores 
alternativas dispoñibles.

Prestarase especial atención á detección de necesidades de material de protección con antelación 
suficiente, para evitar problemas de subministro temporais que poidan xurdir.

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

O equipo COVID, en colaboración coa secretaría do centro, distribuirá ou organizará a distribución do 
material, levará a súa contabilización e inventario separado e certificará os consumos e gastos 
producidos.  

Xunto coas máscaras proporcionadas pola Consellería (ver punto 25), no claustro de inicio de curso o 
equipo covid distribuirá entre o profesorado unha dotación de material de hixiene composto por panos 
desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual no centro. O 
subministro posterior deste  material farase na conserxería do centro, que informará ao equipo covid 
dos consumos realizados para que sexan contabilizados.     

No caso do Persoal de Administración e servizos, o equipo covid entregará as máscaras enviadas 
pola Consellería nos días previos ao inicio do curso (ver punto 25). Ao longo do curso, no seu posto de
traballo haberá sempre dispoñibles panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico 
para o seu uso.

Id. Xestión dos abrochos

28. Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do
centro ou unha remisión ao plan de continxencia)

Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver 
síntomas compatibles con COVID-19 no centro seguirase o seguinte protocolo: levarase ao espazo de
illamento COVID sinalado no punto 4, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto a quen iniciou 
síntomas como á persoa que quede ao seu coidado, neste último caso unha máscara FPP2), e 
contactarase coa familia.

O centro de saúde de referencia, tal e como se indica no punto 3, é o Centro de Saúde do Grove, 
situado na rúa Monte da Vila, s/n. Tlfn: 986730479

O/a traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara e 
seguir as instrucións do centro de saúde, ata que a súa situación médica sexa valorada por un 
profesional sanitario.

No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita de coronavirus no centro (xa sexa do alumnado,
profesorado ou persoal do centro) o director ou persoa na que delegue nese momento (do equipo 



COVID), contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para recibir información do procedemento a 
seguir.

En calquera caso, o equipo COVID estará atento ás normas publicadas pola Consellería de Cultura, 
Educación e Unviersidade e pola Consellería de Sanidade e as diferentes actualizacións de 
procedementos e protocolo.

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

Calquera incidencia relativa á xestión dos abrochos realizaraa o director do centro ou persoa delegada
(outro membro do equipo COVID) no caso de non poder facela nese momento e/ou día.

Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial e de
solicitude, de ser o caso, de persoal substituto)

A no ser que se dispoña outra cousa por parte da administración, as canles de petición das solicitudes
á xefatura territorial serán as habituais, é dicir, o director comunicarase por correo electrónico e 
telefónicamente cando sexa preciso, as solicitudes de persoal substituto realizaranse a través da 
aplicación persoalcentros polo director ou secretario do centro.

Medidas de carácter organizativo

31. Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o caso.
Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre
unha copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas educativas; no caso de
non dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao
protocolo—)

As entradas serán escalonadas pola porta principal do centro. Se ben o horario de comezo das 
actividades lectivas é as 8:45, o alumnado, a medida que vaia chegando ao centro, deberá dirixirse, a 
partir das 8:35, ás súas aulas, de forma ordenada e mantendo a distancia de seguridade onde estará 
o profesorado agardando para asegurarse de que teñan aseado as súas mans e se sitúen non seu 
sitio de forma ordenada.

As saídas realizaranse seguido as saídas marcadas no protocolo de evacuación do centro.
O alumnado acudirá ao centro sen acompañantes.

Ver Planos de entradas (Anexo III) e de saídas (Anexo VI).



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

As portas de entrada serán as portas da entrada principal, neste acceso haberá sinalización para que 
o alumnado garde a distancia de seguridade.

As portas de saída serán as indicadas no protocolo de evacuación do centro: as portas principais e as 
de evacuación de bacharelato e ciclos.

As circulacións no centro educativo realizaranse sempre pola dereita. Disporanse conos separadores 
de cada vía de circulación, con indicacións claras dos sentidos a seguir. (Ver anexos III e IV)

O elevador non poderá utilizarse salvo causa totalmente xustificada, como é habitual no IES Monte da 
Vila.

33. Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de 
que a de prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación)

Colocouse cartelería e sinaléctica visible por todo o centro para garantizar o coñecemento das 
medidas de seguridade e hixiene por toda a comunidade educativa.

Retirouse toda outra cartelería non esencial.

En caso de ser necesario actualizar a información, ou ben engadir nova cartelería, existen espazos 
asignados en corredores e aulas a tal efecto. 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

A partir das 8:25, o profesorado encargado da garda de custodia do transporte, agardará á chegada 
dos autobuses e controlará o acceso ao centro de forma ordenada.

Á saída, os autobuses estarán esperando ao alumnado, que accederá aos mesmos gardando a 
distancia de seguridade. O profesorado encargado da garda de custodia de saída garantizará que o 
alumnado garde estas medidas de seguridade.

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

Para a vixiancia das entradas e saídas o profesorado encargado será o seguinte:

 -Un profesor en garda de custodia para o alumnado transportado tanto na entrada como na 
saída. Esta labor estará apoiada polo personal subalterno.


 -Un profesor de garda na entrada para asegurar un tránsito en condicións de seguridade.

 -Profesorado nas aulas dez minutos antes para garantir o adecuado acceso do alumnado ao 

centro así como a hixiene das mans.

 -O profesorado da última hora velará polo abandono da aula adecuado do seu alumnado.

 -Nos períodos de lecer haberá profesorado de garda para controlar que o alumnado garde as 

medidas de seguridade.



Medidas en relación coas familias e ANPA

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

A realización de actividades extraescolares fora da xornada escolar obedecerá escrupulosamente as 
orientacións que a este respecto se indiquen dende a Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade, así como as recibidas desde a Consellería de Sanidade.

Ata a aparición das mesmas, e como punto de partida, dado o grado de incerteza do escenario  ante o
que nos atopamos, non se realizarán actividades extraescolares máis aló da localidade, outorgándolle 
prioridade ás actividades ao aire libre e evitando sempre que sexa posible aquelas que requiran da 
asistencia a un recinto pechado ou do emprego de transporte.

Poderanse realizar actividades vencelladas a programas tales como o Club de Ciencia, Club de 
Letras, Plan Proxecta, Erasmus +, etc., atendendo sempre ás indicacións de seguridade que veñan 
indicadas nos propios programas para o curso 2020-21.

Non se poderán programar a inicios de curso viaxes de varios días, quedando suspendidas viaxes de 
fin de curso e actividades semellantes até que as condicións de seguridade permitan a súa 
planificación.

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

As actividades das ANPAs celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando en todo 
caso as xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas.

Os Consellos Escolares celebraranse preferentemente de xeito telemático.

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

Priorizaranse a comunicación coas familias por teléfono, correo ou abalar e facilitaranse os trámites 
telemáticos. As familias poderán entrar no edificio se o profesorado ou o equipo directivo o consideran,
cumprindo sempre as medidas de prevención e hixiene e, en ningún caso, se presentan algún síntoma
compatible co COVID-19.

Para transmitir información xeral e avisos particulares de grupo utilizarase a páxina web do instituto e 
a aplicación abalaMóbil.

40. Normas para a realización de eventos

Os eventos planificados no centro atenderán ás orientacións que a este respecto se indiquen dende a 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade, así como as recibidas desde a Consellería de 
Sanidade. Derivado do grado de incerteza, e como puntos de partida:

-Os eventos planificados no centro procurarán evitar aglomeracións. Para isto, terá prioridade á 
realización de actividades no interior das propias aulas, sempre a cando isto permita manter as 
normas básicas de seguridade.



-En segunda instancia, e de ser necesario, poderanse empregar as pistas exteriores e soportais, 
delimitándose zonas para grupos reducidos no caso da celebración de actividades asociadas a 
eventos tales como o magosto ou o entroido.

-En todo caso, as celebracións que requiran de espazos comúns do centro terán lugar en distintas 
franxas horarias, evitando a coincidencia dun amplo número de alumnado no mesmo espazo e ao 
mesmo tempo.

Medidas para o alumnado transportado

41. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, establecemento dun 
espazo de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de priorización para o uso do transporte)

Os autobuses que transportan ao alumnado terán preferencia fronte ao resto do tráfico nas chegadas 
e saídas do centro. O centro non ten un espazo propio e asignado para estes autobuses, polo que 
pararán o mínimo tempo posible na rúa máis próxima á entrada do instituto.

Medidas específicas para o uso doutros espazos

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan precisas noutros
espazos do centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios...— ximnasios, pistas
cubertas, salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza)

Na medida do posible débese limitar o uso deste tipo de aulas e o seu material ao estritamente 
necesario. En calquera caso, despois do seu uso é imprescindible realizar unha desinfección por parte
dos usuarios e ventilar durante 10 minutos no caso de que sexa necesario volver utilizarse durante a 
mesma xornada.

No caso de que sexa un mesmo profesor o que comparta dúas sesións seguidas con diferente 
alumnado, deberá asegurarse de que o alumnado saínte limpe o equipamento utilizado, para isto 
suspenderá a clase 5 minutos antes, momento no que abrirá as ventanas (sempre que as condicións 
meteorolóxicas o permitan).

No caso de que sexan dous profesores diferentes e alumnado diferente en sesións consecutivas, o 
profesor saínte deberá asegurarse de que o alumnado limpe o equipamento utilizado, para isto 
suspenderá a clase 5 minutos antes, momento no que abrirá as ventanas (sempre que as condicións 
meteorolóxicas o permitan). O profesorado e alumnado entrante hixienizará os seus postos antes de 
comezar a actividade lectiva.

No caso de non impartirse ningunha materia na seguinte hora, o profesorado pechará as ventás antes 
de abandonar a aula.

En todo caso, en función das movilidades do alumnado, haberá unhas instrucións concretar para cada
hora de clase nas aulas específicas.

Os protocolos a seguir en cada unha delas, elaborados polo profesorado responsable das mesmas, 
figuran no Anexo V, afectando á:

-AULAS DE INFORMÁTICA INFO1 E INFO2

-AULA DE TECNOLOXÍA



-AULA DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

-DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

-AULA DE MÚSICA

-AULAS DE PLÁSTICA

    -LABORATORIO

-BIBLIOTECA

-INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E ORGANIZACIÓN DAS SESIÓNS DE EDUCACIÓN FÍSICA

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

INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E ORGANIZACIÓN DAS SESIÓNS DE EDUCACIÓN FÍSICA

O número máximo de asistentes ás clases de Educación Física é de 24 alumnos e alumnas para o 
uso do ximnasio, e a Xefatura de Estudos concorda co Departamento para intentar unir as dúas horas 
lectivas de EF no horario para reducir o número de desprazamentos, de desinfeccións e de 
ventilacións. Tamén solicitamos ao Concello o uso de un dos pavillóns municipais, xa que si contamos 
coas dúas horas de E.F.
seguidas, teremos tempo para os desprazamentos, pero aínda non obtivemos resposta.

Dito isto, a continuación explicamos o proceder do Departamento nas zonas de uso da área:

PROTECCIÓN INDIVIDUAL

● Máscara: uso obrigatorio durante todo o tempo de circulación pola zona que implica á área de EF. 
Tan só se retira por indicación expresa dos profesores, para a práctica de actividade física intensa 
cando se poida garantir a distancia mínima interpersoal recomendada. Os profesores deben utilizar 
máscara en todo momento.
● Limpeza de mans coa solución hidroalcohólica, antes de entrar e saír do ximnasio.
● Distancia de seguridade: deberase manter sempre a distancia mínima interpersoal, de 1,5 m.
● Non se permite compartir material de uso individual (botellas de auga, etc). No caso de que se 
deixen no ximnasio ou nos vestiarios, procederase á súa retirada como refugallo.

MATERIAL UTILIZADO NAS CLASES DE E.F.

● Se desinfectará, obrigatoriamente, o material utilizado e os elementos comúns empregados ao 
finalizar o seu uso (bancos, colchonetas, cadeiras, etc.).
● Tras o seu uso e desinfección, o material debe ser custodiado baixo chave no
almacén propiedade do departamento de E.F. do instituto.
● Unicamente poderán acceder os profesores aos locais habilitados coma almacéns.
● Daremos instrucións ao alumnado de compra dalgún material individual (corda, esteira…) que sexa 
compatible con posibles períodos de clase non presencial.

VESTIARIOS E ASEOS

● Permitirase o uso de vestiarios. O alumnado asistirá coa roupa de práctica deportiva, e o neceser de
aseo quedará nas zonas habilitadas para o seu uso.
● Deberán facer uso do espazo sinalado nos bancos e piletas, mantendo a distancia de seguridade de
1,5m e non deixar espazos baleiros, para facilitar a súa desinfección.
● Os váteres poderanse utilizar só en caso de extrema necesidade e a súa ocupación máxima será 
dunha persoa.
● Haberá un encargado de desinfección en cada vestiario, cando finalice a sesión.

ORGANIZACIÓN DAS SESIÓNS DE E.F.



ACCESO ÁS INSTALACIÓNS

1) O alumnado esperará a que chegue o profesor de EF á aula para recollelos e acompañalos á área 
de uso de EF (distancia de 1,5m) cumprindo o protocolo do centro.
2) Uso de vestiarios según se explicou anteriormente e desinfectarán as mans antes de entrar no 
ximnasio.
3) Uso de hidroalcol durante a entrada no ximnasio.
4) Colocaranse nas pegadas amarelas do chan que marcan unha separación de 2m, marcando unha 
superficie de 2m cadrados de desfrute de superficie individual.
5) Haberá 2 bancos suecos separados para lesionados e/ou enfermos, que deberán desinfectar en 
caso de uso.

DURANTE AS SESIÓNS DE EDUCACIÓN FÍSICA:

1) Rutina de quecemento: será progresivo, a poder ser, sen material e individual.

2) Parte principal:

Uso da máscara: o alumnado poderase quitar a máscara só cando o profesor o indique, pois a OMS 
recomenda realizar exercicio de alta intensidade sen a máscara sempre que se cumpran as distancias
de seguridade. Aínda así, procuraremos que non a quiten aínda que a actividade sexa intensa e 
habilitaremos un espazo ao aire libre por se algún alumno o solicita por notarse demasiado esgotado. 
Ese espazo será fóra, utilizando a porta se saída ao exterior que acostumamos a usar. O alumnado 
deberá
gardar a máscara e mantela como se estime máis axeitado, se fosen a quitala.

Organización das actividades: poderase practicar algún xogo saíndo do espazo de uso individual pero 
non estará permitido o contacto físico, mantendo en todo momento a distancia interpersoal de 1,5m 
entre os seus membros. O alumnado permanecerá no seu espazo de uso individual mentres o 
profesor non lle autorice o contrario.

Explicacións dos profesores: poderase axudar dun amplificador de voz inalámbrico para facerse oír 
cando non quere que o alumnado se mova do seu espazo persoal.

AO FINALIZAR A SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

1) Recollida e desinfección do material:

a) Será o profesor o que desinfecte o material común con axuda do alumnado se fose necesario no 
tempo de aseo persoal. Serán os lesionados e/ou enfermos os que desinfecten o banco.
b) O material hixiénico para a desinfección (panos de papel e desinfectante) será colocado no 
ximnasio. Cando se remate coa desinfección do material, as persoas responsables deben deixalo no 
lugar asignado.

2) Se non fan uso do aseo persoal, deberán lavar as mans co hidroxel ao saír do ximnasio.

a) Haberá un responsable semanal de limpeza de bancos e piletas cando comecen a desocuparse os 
vestiarios. O material hixiénico deberá quedar no mesmo lugar.

3) Só o profesor pode acceder ao almacén tanto para coller como para deixar o material.

4) A saída da área de EF será ordeada respectando o protocolo do instituto. Irán acompañados ata a 
aula polo profesor de EF, mantendo as distanzas de seguridade.

MATERIAL NECESARIO PARA A MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA.

Botella de auga identificada co nome de cada un. Moi importante a hidratación durante e despois da 
práctica de actividade física e deportiva.

Elementos de aseo que consideren: xel, camiseta, toalla pequena…



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

Na organización dos grupos, minimizarase ao máximo o fluxo de persoas e o intercambio de aulas, 
salvo circunstancias puntuais, como pode ser a atención por especialistas, profesorado de apoio ou 
materias optativas, entre outros. Para favorecer este aspecto, sempre que sexa posible, impartiranse 
dúas sesións consecutivas nas materias optativas con alumnado de diferentes grupos ou nas materias
que teñen que utilizar aulas especiais. O movemento, en caso necesario, realizarase sempre 
extremando as precaucións e medidas hixiénicas.

O alumnado agardará na súa aula de referencia, sentado no seu posto escolar, a que o profesorado 
vaia recollelo para cambiar de aula. Como norma xeral, o alumnado non sairá da aula sen o 
profesorado no momento de cambio de aula.

Os desprazamentos polo centro realizaranse circulando pola dereita, seguindo os fluxos establecidos, 
sempre coa mascarilla e respectando a distancia de seguridade. 

48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás xerais establecidas no
protocolo)

Pretendemos, en primeiro lugar, que neste curso 2020/21 que comeza a nosa biblioteca continúe a ser
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.

Somos conscientes do reto que supón este incerto momento de pandemia no uso seguro deste 
espazo común e, por iso, desenvolvemos un protocolo inicial que poderá ser avaliado, puntualizado ou
mellorado segundo o desenvolvemento do inicio de curso.

O equipo da biblioteca planificará os distintos escenarios que se poidan dar ao longo do curso, 
incluíndo a posibilidade de cese das actividades presenciais.

MEDIDAS A ADOPTAR:

1. A capacidade máxima de persoas na sala é 19.
2. Os postos nas mesas estarán sinalizados. O alumnado terá que permanecer sentado no seu posto, 
agás que se dirixa ao mostrador para información.
3. O alumnado desinfectará o seu posto despois do seu uso.
4. Non se poderá coller libros dos estantes; haberá que dirixirse ao mostrador da biblioteca ou levantar
a man e solicitarllo á persoa responsábel nese momento.
5. Os libros devoltos serán illados na caixa correspondente e será o equipo da biblioteca o encargado 
da súa colocación nos andeis, non antes dun día.
6. So poderán utilizarse os xogos de mesa de uso individual, desinfectándoos sempre antes e despois
do seu uso.
7. Aplicaranse na biblioteca as restantes normas de uso e protección polo protocolo covid das outras 
aulas: uso de xel desinfectante e máscara, ventilación do espazo e distancia de 1,5 metros.

MEDIDAS DE USO DA BIBLIOTECA 2/ AULA DE CONVIVENCIA:

1. A capacidade máxima de persoas na sala é 19.
2. Están sinalizados os postos que se poden ocupar nas mesas.
3. Só pode estar unha persoa en cada un dos sofás da zona de lectura.
4. Tés que permanecer sentado en todo momento.
5. Neste espazo non se permite estar falando.
6. É un lugar no que unha parte do alumnado cumprirá as correccións de recreo impostas e as demais
persoas poden ler ou estudar.



7. Debes desinfectar o teu posto despois do seu uso.
8. O alumnado no pode coller libros dos estantes sen permiso. Ten que dirixirse ao profesorado de 
garda para solicitarllo.
9. Pódense coller revistas ou dicionarios.
10. Unha vez devolto un libro, dicionario ou revista, será colocado na caixa de corentena e non poderá
volver a utilizarse ata o día seguinte.

49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á
realidade do centro)

Non é posible dadas as características do centro. En todo caso o alumnado utilizará sempre os aseos 
máis próximos as súas aulas.

Medidas especiais para os recreos

50. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións
dos mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou
niveis coas previsións propias para os grupos estables de convivencia)

A imposibilidade de asegurar unhas mobilidades adecuadas nos recreos fai necesario a modificación 
dos horarios segundo o establecido previamente. Consideramos necesario dividir en dous grupos ao 
alumnado que comparte espazos nos recreos.

No IES Monte da Vila temos horario diferente segundo o día da semana: os luns, martes e venres é de
8:45 a 14:25 e os mércores e xoves de 8:45 a 15:15.

O horario habitual dos luns, martes e venres é o seguinte:
LUNS, MARTES E VENRES:
1ª hora: 8:45 a 9:35
2ª hora: 9:35 a 10:25
Recreo 1º: 10:25 a 10:45
3ª hora: 10:45 a 11:35
4ª hora: 11:35 a 12:25
Recreo 2º: 12:25 a 12:45
5ª hora: 12:45 a 13:35
6ª hora: 13:35 a 14:25

Mentres dure a pandemia, as medidas extraordinarias respecto aos períodos de lecer son as 
seguintes:

1. Todo o profesorado que teña clase a primeira hora deberá comezar ás 8:35 para recibir ao 
alumnado que chegue a partir desa hora (temos un autobús que chega ás 8:25).

2. As sesións serán de 45 a 60 minutos en función da franxa horaria (expoñemos a continuación 
cada una delas). No caso das sesión de 60 minutos, 15 minutos da sesión adicaranse á 
lectura ou calquera outra actividade de ocio a proposta do alumnado ou profesorado. Este 
período é considerado como parte do recreo.

3. Dividimos o alumnado do centro en dous grupos (A e B). En lugar de dous recreos de 20 
minutos, terán dous recreos de 15 minutos nos que non coincidirá o alumnado A co alumnado 
B.

4. Abrimos dous períodos de recreo de 35 minutos para poder dividir o alumnado en 15 de 
recreo+5 de recollida+15 de recreo.

5. Ao final da mañá o alumando sairá de xeito ordenado segundo o protocolo de evacuación.
O horario do grupo 1 quedaría como segue:



O alumnado do grupo 2 realizará o tempo de lecer en orde inverso, primeiro na aula e despois no 
patio.

O alumnado de cada grupo será o seguinte:
Grupo 1: 1º ESO, 3º ESO, FPBásica e 1º Bacharelato
Grupo 2: 2º ESO, 4º ESO, SMR e 2º Bacharelato

Os espazos asignados ao alumnado é o seguinte:
Pista de abaixo: 1º e 2º ESO
Pista de arriba ata o banco: 3º e 4º ESO
Patio cuberto e zonas colindantes: resto de alumnado.

No caso de precisar retirar a máscara para a merenda, cada alumnado poderá facelo nunha das 
zonas asignadas no espazo exterior e sempre mantendo a distancia de seguridade mínima de 1,5 
metros. Nunca poderán compartir merenda.

No caso de que as condicións meteorolóxicas non permitan saír ao patio, os cursos de bacharelato e 
ciclo de SMR permanecerán nas súas aulas podendo únicamente abandonala para ir aos aseos ou á 
cafetería. Neste caso os grupos de 1º e 2º ESO ocuparán a zona do patio cuberto e dos de 3º e 4º os 
espazos interiores do centro e o ximnasio.

51. Profesorado de vixilancia  (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de
vixilancia, existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable)  (non incluír  datos de carácter
persoal)

Haberá profesorado de vixilancia asignado ás distintas sesións, de tal modo que, segundo o previsto 
entre dúas e tres persoas poidan comprir con esta función en cada momento. 

Durante os recreos existirán 5 zonas debidamente delimitadas: Pista 1, Pista 2, Patio cuberto, Aseos 
de 1º de ESO e Aseos de 2º de ESO. Haberá un/a profesor/a en cada unha destas zonas. 

Haberá profesorado de garda de biblioteca en cada un dos recreos, e profesorado asignado á aula de 
convivencia. 



Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

54. Emprego do equipamento  (nas previsións de uso destes  espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos
elementos e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes
ensinanzas os detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de
prevención)

O emprego do equipamento está intimamente vencellado ás normas de emprego das aulas 

específicas, e polo tanto está descrito no Anexo V. 

Medidas especificas para alumnado de NEE

55. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as medidas concretas en
relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE)

No noso centro nos temos alumnado escolarizado que precise adaptación de material escolar por
problemas de autonomía básicos ou de mobilidade, polo que se aposta pola máxima normalización.

56. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador
debe de extremar en relación co alumnado, as medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a
cada circunstancia)

Durante o período de acollida, persoalizamos a visita para un alumno con necesidades educativas
especiais  asociadas  a  Síndrome  de  Asperger,  escolarizado  no  Ciclo  Medio  de  Sistemas
Microinformáticos e Redes no primeiro curso. Consistiu en explicarlle as medidas de prevención e
control da COVID-19 establecidas para todos e todas con maior grao de detalle e incidir que en caso
de  dúbida  pode  recurrir  á  Titoría,  orientadora  ou  profesora  de  Pedagoxía  Terapeútica,  como
referencias para todo o curso.

Tamén foi preciso explicarlle a un alumno con necesidades específicas de apoio educativo asociadas
as TDAH uso correcto da máscara nos momentos de lecer.

Previsións específicas para o profesorado

57. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as medidas
que  sexan  oportunas  en  función  do  número  de  persoas  e  aforos  dispoñibles.  Existirán  previsións  para  o  uso  de
máquinas de vending ou cafeteiras)

1. Están sinalados os postos que poden utilizarse na sala de profesorado, cunha distancia mínima 
entre eles de 1,5 metros. Evitarase estar situado fronte a fronte sen manter as distancias de 
seguridade. Ao igual que no resto de espazos do centro, hai dispensadores de xel e líquido 
desinfectante para poder utilizar polo profesorado.

2. Será entregado un kit inicial con máscaras, xel hidroalcólico, líquido desinfectante e panos 
desbotables ao comezar o curso ou cando se incorpore profesorado novo.



3. No caso de que sexa necesario compartir un mesmo espazo durante a mesma xornada por máis 
dun docente, realizarase a súa desinfección cando se vaia a abandonar o espazo.

4. Evitar compartir o material (ordenadores, material de oficina, etc.). En caso de facelo, prever a súa 
desinfección antes e despois de cada utilización. Recórdase a importancia de non pulverizar 
directamente nos equipos.

5. Ventilar con frecuencia e sempre que sexa posible, bloqueando as portas para que permanezan 
abertas.

6. Reunións de orientación e dos plans de formación
Nas reunións do profesorado titor no Departamento de Orientación, no caso de superar o aforo 
permitido, realizaranse na biblioteca 2 (aula de convivencia), situada a carón da sala de profesores.
Para as reunións do profesorado que forma parte dos plans de formación utilizarase calquera das 
bibliotecas ou a aula de usos múltiples dependendo do número de asistentes.

58. Órganos colexiados  (o centro incluirá  previsións para  acomodar  ás situacións máis seguras a  reunión dos
órganos colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de comunicación a distancia)

As reunións dos órganos colexiados realizaranse na sala de usos múltiples debido a ser o espazo 
máis amplio do centro, espazo onde podemos garantizar as condicións máis seguras de reunión. 
Ademais, facilitarase unha comunicación a distancia.

Medidas de carácter formativo e pedagóxico

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

Estas actividades desenvolveranse dende materias propias e relacionadas con estes contidos, como 
pode ser Bioloxía, Promoción de estilos de vida saudables, Valores éticos e titorías.

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

No caso de publicacións relevantes da Consellería de Sanidade e a de Educación, informarase 
debidamente ao profesorado e persoal non docente a través do conta corporativa, ao alumnado a 
través das titorías, ás familias a través da aplicación abalaMóbil e a toda a comunidade educativa a 
través da páxina web do instituto.

Toda actividade de colaboración co centro de saúde do Grove será debidamente informada como 
figura no parágrafo anterior.



61. Profesorado   coordinador  da  xestión  e  dinamización  das  aulas  virtuais  (o  plan
determinará o profesorado que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar a
implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC; o persoal docente
designado colaborará cos compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de
formación que estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes —engadir unha fila por
profesor/a—)  

Esta labor xa é desempleñada dende hai anos polo responsable TIC. Este curso temos concedido o 
programa Edixgal para 1º de ESO e o coordinador Edixgal, que será o responsable TIC, está a 
traballar continuamente nesta divulgación e colaboración en todos os aspectos relacionados coa 
competencia dixital.

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá conter
aquelas previsións existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que
teñan relación coas medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da
comunidade educativa)

Antes de comezo de curso informouse ao claustro de profesores, persoal non docente e comunidade 
educativa sobre normas de organización e funcionamento relacionadas ca COVID-19, así como a 
información máis destacada do plan de adaptación do protocolo Covid-19 ao centro. Esta información 
foi facilitada en Claustro, Consello escolar, de forma directa e na páxina web do instituto.

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

Este plan de adecuacion publicarase na páxina web do centro.

Ademais presentarase no Consello Escolar do Centro e ao profesorado no Claustro de comezo de 
curso.


