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ANEXO V: PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 

2020-2021 

 

1. Datos do centro 

Código  Denominación 

32015475 IES O Ribeiro 

Enderezo C.P. 

Avda. Irmáns Araújo, 5. 32400 

Localidade Concello Provincia 

Ribadavia Ribadavia Ourense 

Teléfono Correo electrónico 

988788266 ies.oribeiro@edu.xunta.gal 

Páxina web 

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

 

mailto:ies.oribeiro@edu.xunta.gal
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Id. Medidas de prevención básica 

2. Membros do equipo COVID 

Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso 

de desvío a un teléfono móbil) 

676012381 

Membro 1 
José Antonio Fernández Ferreiro 

Jesús Ángel Seoane Montero (suplente) 
Cargo Coordinador do equipo 

Tarefas 

asignadas 

• Formar e coordinar o equipo COVID. 

• Servir de canle de comunicación coa administración. Comunicar os casos detectados 

á Xefatura Territorial de Sanidade e por medio da aplicación informática EDUCOVID. 

• Coordinar a elaboración e o seguimento dos protocolos. 

• Xestionar as solicitudes de recoñecemento de sensibilidade especial e elaborar os 

informes correspondentes. 

• Aplicar as medidas que estableza a Xefatura Territorial de Sanidade en caso de 

abrocho. Comunicar á comunidade educativa estas medidas e as establecidas no 

protocolo de continxencia e reactivación para estes casos. 

Membro 2 
Eva-Mª Muñiz Álvarez 

Mª Concepción Ramos Méndez (suplente) 
Cargo Coordinador Ribeiro 

Tarefas 

asignadas 

• Actuar como persoa de referencia no edificio Ribeiro para profesorado e familias en 

relación coa COVID 19: informar sobre as medidas que inclúe o protocolo, unificar a 

información sobre a situación sanitaria das familias, etc. 

• Colaborar na elaboración e seguimento dos protocolos. 

• Xestionar o material de protección e a sinalización do edificio Ribeiro. 

• Comunicar ao coordinador os casos detectados no edificio Ribeiro. 

• Informar ao centro de a saúde de referencia sobre os casos detectados no edificio 

Ribeiro. 

Membro 3 
José Antonio González Cabano  

Félix Martínez Colmenero (suplente) 
Cargo Coordinador Abrente 

Tarefas 

asignadas 

• Actuar como persoa de referencia no edificio Abrente para profesorado e familias en 

relación coa COVID 19: informar sobre as medidas que inclúe o protocolo, unificar a 

información sobre a situación sanitaria das familias, etc. 
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• Colaborar na elaboración e seguimento dos protocolos. 

• Xestionar o material de protección e a sinalización do edificio Abrente. 

• Comunicar ao coordinador os casos detectados no edificio Abrente. 

• Informar ao centro de a saúde de referencia sobre os casos detectados no edificio 

Abrente. 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de saúde de Ribadavia 

4. Espazo de illamento 

ESPAZO COVID RIBEIRO (despacho). É un espazo ventilado e sinalizado. Conta con toallas 

desinfectantes desbotables, solución hidro alcohólica e papeleira de pedal. 

ESPAZO COVID ABRENTE (despacho EOI). É un espazo ventilado e sinalizado. Conta con toallas 

desinfectantes desbotables, solución hidro alcohólica e papeleira de pedal. 

Nos planos do ANEXO VIII localízanse estes espazos. 

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa 

1º ESO 76 

2º ESO 75 

3º ESO 64 

4º ESO 48 

1º BACHARELATO 54 

2º BACHARELATO 57 

M1 SECUNDARIA DE ADULTOS (matrícula aberta) 0 

M3 SECUNDARIA DE ADULTOS (matrícula aberta) 4 

1º FPB Industrias alimentarias 10 

1º FPB Mantemento de vehículos 6 

2º FPB Industrias alimentarias 11 

2º FPB Mantemento de vehículos 7 

1º CM Electromecánica de vehículos 7 

2º CM Electromecánica de vehículos 11 

1º CM Aceite de oliva e viños 9 

2º CM Aceite de oliva e viños 12 

1º CS Vitivinicultura 11 
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2º CS Vitivinicultura 11 

6. Cadro de persoal do centro educativo 

PERSOAL DOCENTE 68 

PERSOAL NON DOCENTE 12 

7. Canle de comunicación  

Teléfono da Secretaría do edificio Ribeiro: 988788267 

Teléfono da Secretaría do edificio Abrente: 988788463 

É preciso indicar expresamente que a ausencia é debida a unha sospeita de COVID do alumno ou 

dalgún familiar co que conviva e se se contactou co centro médico. Posteriormente, comunicarase 

tamén a valoración realizada polo equipo médico, tanto en caso de confirmación, como en caso de 

descarte. 

8. Rexistro de ausencias 

Con axuda dos administrativos dos dous edificios, os coordinadores elaborarán un rexistro 

específico das ausencias relacionadas co virus, a partir das comunicacións que o profesorado e as 

familias remitan diariamente. No MODELO 1 pódese comprobar o estadillo de rexistro. 

9. Comunicación de incidencias 

As familias e o profesorado comunicarán as incidencias ao centro, no teléfono da secretaría. Os 

coordinadores de cada edificio trasladarán as incidencias ao centro de saúde; seguirán a súa evolución 

(confirmación ou descarte) e manterán informado ao coordinador do equipo COVID. 

O coordinador de equipo COVID comunicará as incidencias á Xefatura Territorial sanitaria e por 

medio da aplicación EDUCOVID. 

 

Id. Medidas xerais de protección individual 

10. Situación de pupitres 

Baixo estas liñas ofrecemos catro modelos de aula, cos que se corresponden todas as aulas xerais 

do centro, nos dous edificios. 
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11. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos 

Todas as aulas de grupos permiten a distancia mínima de metro e medio, agás as seguintes: 

 2º Bacharelato A ubícase na aula de audiovisuais. 

 2º Bacharelato B ubícase na aula creada ao efecto no espazo da cafetaría. 
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 1º BAC-A ubícase no salón de actos. 

 1º BAC-B ubícase na biblioteca, acondicionada como aula. 

 3º ESO-A está situado nunha aula que resulta da unificación dos desdobres 5A e 5B. 

12. Espazos de PT, AL e departamentos didácticos.  

Modelo cuestionario de avaliación 

PROTOCOLO AULA DE APOIO 1 

Descrición. A aula de apoio de PT- 1 esta situada na planta baixa. Trátase dun espazo que 

conta con dúas fiestras que da ao exterior e outra que da a un corredor interior e unha porta de 

entrada que da ao corredor da planta baixa. Nesta aula caben un máximo de 6 postos de alumnado. 

Normas de uso e limpeza: Esta aula utilizaríase para os apoios que non sexa posible impartir 

na aula ordinaria. Seguirase o protocolo establecido polo centro: 

-Uso de máscara. 

-Distancia de 1,5 metros. 

-Desinfección do posto. 

-Correcta ventilación do espazo. 

A desinfección do posto de traballo entre sesión e sesión, realizaríaa de xeito ordinario o 

alumnado que se incorpora baixo a supervisión do profesor, segundo se establece no protocolo do 

centro tamén.  

 

PROTOCOLO AULA APOIO 2 

Descrición. A aula de apoio de PT- 2 está situada na planta baixa. Trátase dun espazo que 

conta cunha porta de entrada que da ao corredor planta baixa e unha fiestra interior que da a un 

corredor, que a súa vez, da acceso a un seminario con dúas fiestras que dan ao exterior; que é 

preciso manter abertas para asegurar a correcta ventilación. Nesta aula caben un máximo de 5 

postos escolares. 

Normas de uso e limpeza. Esta aula utilizaríase para os apoios que non sexa posible impartir 

na aula ordinaria. Seguirase o protocolo establecido polo centro: 

-Uso de máscara. 

-Distancia de 1,5 metros. 

-Desinfección do posto. 

-Correcta ventilación do espazo. 

A desinfección do posto de traballo entre sesión e sesión, realizaría de xeito ordinario o 

alumnado que se incorpora baixo a supervisión do profesor, segundo se establece no protocolo do 
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centro tamén.  

 

PROTOCOLO AULA DE AUDICIÓN E LINGUAXE 

Descrición. A aula de audición e linguaxe esta situada na planta baixa. Trátase dun espazo 

pequeno, cunha fiestra que da ao exterior e na parede oposta unha porta de entrada que da ao 

corredor. A atención ao alumnado neste espazo realizarase cun máximo de 2 alumnos.  

Normas de uso e limpeza. Precisase a colocación de anteparos de protección separando as 

mesas entre os dous postos escolares e tamén destes coa mesa da profesora especialista. 

A desinfección do postos realizaraa a especialista o remate de cada sesión e tamén levará a 

cabo a desinfección do material específico empregado. 

Dado o aforo deste espazo (aula AL), no caso de ter que traballar fóra da aula con máis de 

dous alumnos, precisaríase dun novo espazo que cumprise co protocolo establecido polo centro: 

-Uso de máscara. 

-Distancia de 1,5 metros. 

-Desinfección do posto. 

-Correcta ventilación do espazo. 

A desinfección do posto de traballo entre sesión e sesión, realizaríaa de xeito ordinario o 

alumnado que se incorpora baixo a supervisión da profesora, segundo se establece tamén no 

protocolo do centro. 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. Tendo en conta que cada espazo é diferente en relación coa 

amplitude, as posibilidades de ventilación, o número de usuarios e o uso habitual, precísanse as 

medidas por departamentos: 

a. Departamento de Lingua castelá e literatura: 

 Aforo: o aforo máximo será de dúas persoas, xa que o permite o espazo e unha delas 

ten que poder acceder ao Departamento en todo momento, xa que é alí conde traballa cos 

ordenadores do Proxecto Edixgal. Este profesor conta con unha mesa adicada en exclusiva a este 

fin. Ubicarase outra mesa no extremo contrario para que demais membros do Departamento 

podan entrar por quendas de a un e traballar alí cando sexa preciso. Non é probable que 

coincidan máis de dúas persoas no Departamento pero, se fora o caso, respectarase a orde de 

chegada e agardarase a que saia o profesor anterior. 

 Limpeza: cada usuario hixienizará a mesa, a cadeira, o ordenador e limpará as mans 

con hidroxel. 

 Normas de uso: os alumnos non poderán acceder ao Departamento. Terase coidado 

especial co préstamo de libros, desinfectando as mans tanto na entrega como na recepción e 

deixando o tempo de corentena establecido para o papel (actualmente, 48 horas). 

 Material necesario: xel hidroalcohólico e toallas para a limpeza de útiles. 



 

 

 

 

Páxina 10 de 50  

 

b. Departamento de Lingua galega e literatura: 

 Aforo e uso. O despacho que ocupa o departamento de lingua galega e literatura, sito na 

planta baixa do Edificio O Ribeiro, colindante coa biblioteca e o departamento de inglés, é interior, 

carece de ventilación e de superficie suficiente para acoller os catro profesores que o integran 

mantendo a distancia de metro e medio. Resulta inviable o seu uso como centro de reunións, polo 

que será destinado a almacén de libros e material didáctico e os seus membros accederán a el 

sempre de maneira individual para recoller ou deixar dito material. 

 Limpeza e material necesario: xel hidroalcólico. 

 Material funxible de papelería (bolígrafos, rotuladores, etc) propios para cada membro. 

 

c. Departamento de Inglés: 

 Descrición do espazo. O Dpto de Inglés do IES O Ribeiro de Ribadavia ten unha área 
de arredor de 15 metros cadrados que debido á presencia de mobiliario variado (mesa ampla, 
cadeiras, sofá, estanterías) ve a súa superficie útil reducida moi considerablemente. Non dispón de 
ninguna fiestra; a súa ventilación só é posible se se mantén aberta a porta, que dá ao corredor 
principal  da planta baixa. 

 Aforo e uso. O departamento establecerá quendas para o uso individual do 
profesorado de departamento.  

 Limpeza. Ademais da limpeza diaria que realiza o persoal deste servizo, cómpre a 
limpeza puntual por parte de cada profesor ou profesora antes e despois de facer uso do 
departamento. 

 Material necesario: rolos de papel e solucións de limpeza. Así mesmo, a adquisición 
dun pequeno ventilador podería axudar a renovar o aire. 

 

d. Departamento de Matemáticas 

 Aforo. Dadas as dimensións do departamento considérase que debe ser de uso 
preferentemente individual ou en quendas de dous, polo que, como somos 5 membros 
establecerase un sistema de comunicacion entre nós de feito que non coincidamos máis de duas 
persoas no lugar.  

 Normas de uso e limpeza. Neste curso o seu uso limitarase a almacenamento ou 
lugar de traballo en quendas de non máis de dúas persoas. Así e todo é preciso establecer que cada 
persoa que entre no departamento debe: 

o Desinfectar as mans con xel hidroalcohólico 

o Desinfectar mesa, cadeira e calquer moble, aparello ou dispositivo que lle sexa 
preciso tocar (manillas e pomos de portas e fiestras, interruptores luz..) 

o Abrir fiestras de xeito que o espazo estea ventilado durante todo o seu uso ou a lo 
menos 15 min cada hora se se vai usar mais tempo. 

 Material necesario: 
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o Unha mampara de separación colocada na mesa principal que permita establecer 
dous lugares de traballo diferenciados. 

o Dispensador de xel hidroalcohólico 

o Panos hixiénicos e desinfectantes 

o Papeleira de pedal. 

e. Departamento de Ciencias naturais 

 Material necesario: xel hidroalcohólico, toalliñas e papeleira de pedal. 

 Normas de uso: 

o O espacio podería ser usado á vez por varios membros do departamento, 
respetando as medidas de seguridade. 

o Cada vez que se use mesa ou silla hai que desinfectala. 

o Ventilación axeitada durante o uso e despois del. 

f. Departamento de Xeografía e historia: 

 Descrición. O Departamento de Xeo. E Historia do IES O Ribeiro está situado na 
primeira planta do edificio Ribeiro. É un espazo reducido, duns 30 m2 aproximadamente. 

 Uso. O uso que se lle da é de almacén de libros e material (mapas, exames, material 
funxible…). Non se imparten clases de desdobre nin se realizan exames nel, e soamente os 
profesores teñen acceso a el, pero tampouco realizan as reunións do Departamento nese espazo. 

 Aforo e limpeza. Non está especialmente ben ventilado, así que se evitará a 
coincidencia de máis de un profesor cada vez. Conta cun xel hidroalcohólico para desinfectar cada 
vez que un membro do Departamento acceda a el. 

g. Departamento de Tecnoloxía 

 O departamento de Tecnoloxía só será usado polos profesores que teñan docencia na 
ESO. Os profesores con docencia na ESO, alternarán o uso da aula-taller/Dpto. de forma que 
diariamente cada espazo solo sexa utilizado por un mesmo docente. Asignarase un calendario 
coas quendas de uso, de forma que diariamente solo poida ser usado por un dos dous docentes.  

 Na porta de entrada se colocará un sinal-recordatorio das normas de uso. 

 Ao entrar será obrigatorio usar o xel hidroalcólico/limpador/toalliñas para a desinfección 
das mans e da mesa e o ordenador, e á saída haberá que desinfectar a mesa e o equipo 
informático. 

 Tendo en conta que non existe outra posibilidade de ventilación, a porta de entrada 
permanecerá aberta sempre que se estea no departamento. 

 

h. Departamento de Física e química 

A sala habilitada como Departamento de Física e Química atópase na planta baixa de 

Edificio Ribeiro (provista de ventá). Para o uso compartido desta sala por parte dos membros do 

departamento tomaranse as seguintes medidas:  

 Os membros do departamento NON COINCIDIRÁN na sala, de xeito que , unha vez 
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coñecidos os horarios de cada un, poñeranse de acordo para a súa utilización 

 A sala deberá estar sempre correctamente ventilada, estando a porta aberta cando 

un dos membros a estea utilizando; cando as condicions ambientais o permitan manterase tamén 

aberta a ventá da sala. 

 Cada membro que chegue á sala para o seu uso deberá desinfectar todo aquel 

material que manipule: interruptores, mesa, ventá, cadeira, ordenador – se hai -, cables de 

conexión, etc. 

 Para manter as medidas hixiénicas de protección citadas será preciso que na sala 

haxa: 

o Dispensador de xel hidroalcohólico para a limpeza de mans 

o Dispensador de papel individual 

o Botella con desinfectante virucida con pistola – para desinfección de superficies – 

o Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada con pedal. 

 

i. Departamento de Economía e Relixión 

 Descripción. Os departamentos de Relixión católica e de Economía comparten o 
mesmo espazo físico. Trátarse dun lugar reducido e sen fiestras ao exterior, polo que carece de 
ventilación axeitada. 

 Normas de uso e limpeza:  

o Utilizarase, principalmente, como almacén de libros, exames e outros materiais. 

o Ambos departamentos son unipersoais, polo que os profesores poranse de acordo 
para non coincidir no espazo. 

o Tanto a profesora de Economía como o profesor de Relixion limparán 
axeitadamente as superficies de contacto utilizadas (mesa, cadeira, mobles, pomos 
da porta…) cada vez que entren no departamento. 

 Material necesario: 

o Uso obrigatorio de máscaras de protección. 

o Xel hidroalcohólico. 

 

 

j. Departamento de Música: 

O Departamento de música conta cun dun espazo moi pequeño e sen ventás, polo tanto, 

tan só será utilizado como almacenamento dos exames e algún material. As dúas profesoras 

poranse de acordo para non coincidir alí. 

 

k. Departamento de Electromecánica e Formación e orientación laboral 
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• Respectarase en todo momento o aforo máximo  

• Será obrigatorio o uso de mascara 

• Procederase a ventilación do local cada vez que se use. 

• Se se procede o uso do equipo informático, o comezo e o remate da sesión terase 

que desinfectar co material necesario. 

• Subministraráselle a cada profesor material necesario para proceder a desinfectar os 

equipos utilizados. 

 

l. Departamento de Industrias alimentarias 

O Departamento físico de Industrias Alimentarias do IES O Ribeiro, está situado no Edificio 

Abrente, na planta baixa. Este espazo consta actualmente de 2 computadores (Está a estudarse a 

posibilidade de aumentar a 4, se fora posible), e unha serie de armarios e andeis, así como 2 mesas 

para reunións, nunha superficie de aproximada duns 25 m2.  

Dita dependencia, utilízase principalmente para o almacenamento de documentación 

xerada polo Departamento (Exames de os últimos 5 anos de todos os cursos, bibliografía dos 

diferentes ensinos adquiridos en os últimos anos, manuais de instrucións de a maquinarias 

existente nas dependencias do Departamento...etc.), e tamén se utiliza para que os docentes 

poidan traballar nos diferentes computadores dispoñibles, utilizándose ata o anterior curso 

académico, tamén para as reunións presenciais do Departamento, tanto ordinarias como 

extraordinarias. 

Ante a situación actual de pandemia xerada por o COVID 19, tendo en conta a normativa e 

os protocolos publicados ata a data, proponse as seguintes medidas de uso e limpeza do citado 

espazo: 

1. Dado o número de docentes que constitúe o Departamento de Industrias Alimentarias, 

(10 integrantes) e a superficie do Departamento físico (os mencionados 25 metros cadrados 

aproximadamente), non é posible manter as distancias de seguridade; polo tanto, recoméndase 

que as futuras reunións do Departamento, sexan de forma telemática. 

2. Tamén se recomenda unha separación de 1.5 metros de distancia dos computadores que 

se sitúan actualmente no departamento. 

3. Recoméndase o seguinte material de desinfección: xel hidroalcohólico á entrada da 

devandita dependencia, toallitas desbotables, papeleira de pedal.  

4. Recoméndase a ventilación natural do Departamento, antes, durante e despois da 

presenza de persoas na medida do posible 

5. O aforo máximo de 4 persoas. 

6.Obrigatoriedade de uso de máscara, en todo momento, na devandita dependencia 
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m. Departamento de Orientación: 

Descrición. O departamento de orientación está situado no primeiro andar. Tratase dun 

espazo con dúas ventas que dan ao patio dianteiro e dúas portas una que comunica coa sala do 

profesorado e outra, semellante a das aulas ordinarias, na parede oposta as ventas, que da ao 

corredor. Neste departamento traballa a xefa do departamento e é no que se soe facer a atención 

ao alumnado, atención a país e reunións de titores e outras. 

Normas uso: 

 A atención ao alumnado realizarase de un en un. 

 A atención a familias realizarase como máximo a tres persoas que convivan na mesma 

familia, e previa cita. 

 A atención ao profesorado de un en un. 

 Outras atención de un en un e previa cita. 

 Os lugares onde se poden sentar, visitantes e orientadora están marcados coa banda de 

cor azul que pon: “Manteña a distancia de seguridade” 

 Seguirase o protocolo establecido polo centro: 

o Uso de máscara. 

o -Distancia de 1,5 metros. 

o -Desinfección do posto. 

o -Correcta ventilación do espazo. 

 As reunións cos titores de grupo realizaranse noutro espazo no que se poida gardar a 

distancia establecida de 1,5 metros e cumprindo co resto dos requisitos do protocolo establecido 

polo centro: Uso de mascara, desinfección do posto e correcta ventilación. 

Cuestionario de avaliación, utilizarase o modelo que figura no Anexo IX do Protocolo de adaptación 

ao contexto COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021.  

13. Titorías coas familias 

Favorecerase a comunicación telemática coas familias, potenciando o uso da aplicación 

Abalarmóbil. Alternativamente, contamos co teléfono e co mensario para o envío de mensaxes 

persoais ou grupais. 

Se é preciso convocar presencialmente a algunha familia, citarase de maneira que non coincida 

cos momentos de circulación de alumnos polo centro e, se é posible, utilizarase como lugar de 

reunión a sala de visitas máis próxima a unha entrada (por exemplo, as salas de visitas a carón da 

aula de audiovisuais, no edificio Ribeiro ou no despacho de orientación do edificio Abrente. 
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14. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro 

A páxina web do centro, o correo electrónico e máis o teléfono son as fontes de información 

xeral sobre o centro. Se é preciso un contacto presencial, como no caso dos provedores, accederán 

unicamente á zona de secretaría ou cafetaría. Estes visitantes utilizarán sempre a máscara. Os 

destinatarios destes produtos serán os responsables da desinfección dos paquetes recibidos, 

segundo a natureza destes produtos. 

15. Uso da máscara no centro 

Será obrigatorio o uso da máscara en todo momento, tanto fóra como dentro da aula, agás que 

exista causa de forza maior para non levala habitualmente o de xeito eventual (enfermidades 

respiratorias, por exemplo). 

16. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

Publicarase na web do centro para consulta de toda a comunidade educativa. Enviarase ás 

familias un aviso para que consulten o protocolo. Ademais, solicitarase ás familias que asinen a 

declaración responsable pola que se comprometen a realizar diariamente aos alumnos a enquisa de 

autoavaliación clínica do COVID e a non enviar aos seus fillos ou tutelados legais en caso de 

detectar síntomas compatibles co virus ou de que algún convivinte sexa sospeitoso de padecer a 

COVID-19.  

Enviarase expresamente ao Claustro e ao Consello Escolar e exporase polo miúdo nunha 

convocatoria extraordinaria destes órganos, que se celebrará antes do comezo das clases. 

Elaborarase unha síntese específica para transmitir esta información ao alumnado. Os titores 

revisarán estas medidas cos seus grupos o día da presentación e, se é preciso, realizaranse 

simulacros de entradas, saídas ou intercambios de clase, co fin de adquirir hábitos de orde, de 

respecto polas distancias de seguridade e de hixiene de mans. 

 

Id. Medidas de limpeza 

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

Medidas de limpeza e desinfección: A limpeza e desinfección nas instalación do IES O Ribeiro 

será levada a cabo por o persoal propio de limpeza. Na secretaría estarán a disposición do equipo 

Covid, da dirección do centro e das autoridades educativas e sanitarias que o soliciten as fichas 

técnicas dos produtos empregados na limpeza e desinfección dos diferentes espazos. 

Aulas espazos mobiliario: Farase una limpeza e desinfección diaria das aulas, espazos comúns, 
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corredoiros, escaleiras etc. Para elo repasarase o mobiliario e pasarase a fregona. Durante este 

proceso levarase a cabo a ventilación natural dos recintos. Tamén se limparán e desinfectarán a 

diario, e sobre todo durante o período lectivo, pomos, interruptores, pasamáns e todos aqueles 

elementos do mobiliario susceptibles de ser manipulados por alumnos e profesores. O profesorado 

contará cun kit (será entregado antes do comezo do curso) composto por panos desinfectantes 

para a desinfección do seu posto entre clase e clase, ademais contará con rotuladores, xiz e 

borrador de uso individual. Todas as aulas, departamentos, laboratorios, salas de reunión e 

calquera espazo no que se desenrole actividade docente contará con un dispensador de xel hidro 

alcohólico. 

Aseos: Limparanse e desinfectaranse cando menos dúas veces o día, quedando sempre limpos o 

final das actividades, para que estean en condicións de uso o comezo da xornada lectiva. Levarase 

rexistro destas limpezas mediante o cadro de control de limpeza dos aseos.  

Vestiarios Pavillón: Limparanse e desinfectaranse durante o recreo para que poidan ser 

empregados de novo por outros grupos nas derradeiras sesión (en ningún caso un vestiario será 

empregado por dous grupos diferentes sen ser desinfectado e ventilado previamente), unha vez 

rematada a xornada limparanse desinfectaranse e ventilaranse para que estean limpos e 

desinfectados o comezar a próxima xornada lectiva.  

Talleres-Adega edificio Abrente: Limparanse e desinfectaranse una vez o día, o rematar a 

actividade lectiva, quedando limpos e desinfectados para o comezo da próxima xornada, durante 

esta limpeza procederase a ventilación natural destes espazos. Terase especial coidado na 

desinfección do mobiliario destes espazos; mesas, cadeiras, bancos de traballo e todas aquelas 

superficies susceptibles de ser posibles focos de contaxio. 

18. Distribución horaria do persoal de limpeza 

Tendo en conta os seguinte condicionantes: 

 Os dous edificios deberán dispor de a lo menos unha limpadora durante todo o horario 

lectivo. 

 final da xornada lectiva debido a o uso das instalación por a escola Oficial de Idiomas e 

as 20:30 h. 

 A limpeza e desinfección da maior parte das aulas non se pode realizar ata as 14:20h. 

 Débense limpar aseos e vestiarios durante a xornada lectiva. 

 Débense ventilar as aulas antes da chegada dos alumnos a primeira hora (8:40h) 

Elaborase o seguinte cadro horario do persoal de limpeza. 

 

Cadro Horarios Limpeza IES O Ribeiro 

Edificio Ribeiro 

Limpiadora 1   08:15 - 16:45 

Limpiadora 2   13:30 - 21:00 

Limpiadora 3   13:30 - 21:00 
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Edificio Abrente 

Limpiadora 1   08:15 - 15:45 

Limpiadora 2   13:00 -20:30 
 

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

Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a 

cabo este labor, como son luvas e mascara. Aconséllase o emprego de elementos de protección 

ocular, como poden ser pantallas ou gafas. 

Cada un/unha terá o seu propio carro con utensilios básicos que se limpará e desinfectará como 

mínimo unha vez ao día tras a súa utilización. 

20. Cadro de control de limpeza dos aseos 

En cada aseo existirá un modelo de control de limpeza, no que se anotarán a fecha, as horas as 

que se realizaron as tarefas e a firma da persoa que a levou a cabo. Este rexistro será custodiado 

por o persoal de limpeza e estará a disposición do equipo Covid, da dirección do centro e das 

autoridades educativas e sanitarias se así o manifestan. Engádese no MODELO 2 o control das 

limpezas. 

 

21. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas 

A ventilación das aulas realizarase segundo as Recomendacións sobre a ventilación en centros 

educativos no contexto da COVID-19, aprobadas e publicadas conxuntamente polas Consellerías de 

Cultura, Educación e Universidade e de Sanidade, que establecen as seguintes pautas: 

 É obrigatorio ventilar alomenos 15 minutos ao inicio e ao remate de cada xornada (mañá ou 

tarde) e durante os recreos e ao remate da xornada escolar. Ademais sempre que sexa 

posible, entre clases e tamén, cando as condicións meteorolóxicas o permitan, durante as 

clases. 

 Para que a ventilación natural sexa efectiva, debe ser cruzada, é dicir, débense manter as 

fiestras e as portas abertas simultáneamente. 

 Supoñendo que o tempo previsto de ventilación non sexa suficiente, abriranse as ventás e 

portas nos momentos nos que as aulas estean ocupadas, ben nos cambios de clase, ben 

durante o desenvolvemento das mesmas. Para saber canto tempo é necesario ter abertas as 

ventás (de xeito que se maximice o confort sen renunciar á seguridade) é preciso calcular a 

concentración de CO2. Cando se superan os 1000ppm débese proceder á ventilación ata 

acadar niveis de seguridade ou mesmo óptimos (entre 420 e 800ppm). 

  o caso de temperaturas extremas invernais   mellor realizar maior numero de ventilacións 

de menor tempo en lugar de ter as ventás parcialmente abertas. Abrir parcialmente as 

ventás dificulta a renovación de aire pero baixa a temperatura e diminúe o confort. É máis 
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eficiente abrir todas as ventás durante 2 a 5 minutos cada 15/20 minutos 

O modelo de control de ventilación que se utiliza nas aulas é o seguinte: 

SEMANA: DO _____ AO ____ DE _____________________________ 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:40 Ventilouse antes 
de comezar a clase 

     

9:35 Ventilouse antes 
de comezar a clase  

     

10:30 Ventilouse 
antes de comezar a 

clase 
     

11:40 Ventilouse 
antes de comezar a 
clase ou deixouse 
aberto no recreo 

     

12:35 Ventilouse 
antes de comezar a 

clase 
     

13:30 Ventilouse 
antes de comezar a 

clase 
     

16:00 Ventilouse 
antes de comezar a 

clase ou quedou 
aberto a mediodía 

     

16:50 Ventilouse 
antes de comezar a 

clase 
     

22. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

Todas as aulas contan con papeleira con tapa de pedal, de maneira que se pode xestionar os 

residuos de panos desbotables, de toallas e de máscaras. Nas aulas onde se realicen desdobres haberá 

bolsas de lixo específicas para desbotar as toallas de desinfección de postos na papeleira de pedal.  

 

Id. Material de protección 

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

Levarase a contabilidade específica relativa aos gastos provocados pola pandemia. 

Será o secretario o encargado de xestionar o inventario necesario para cumprir as medidas anti 

Covid. Para elo levará un rexistro de entradas e saídas do material anti Covid empregado no centro.  

A reposición dos consumibles (hidro xel, bolsas do lixo, produtos de limpeza e desinfección etc) será 

responsabilidade do persoal da limpeza que, xunto co secretario, tomarán as medidas oportunas para 
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dispor deste material en todo momento. O secretario xestionará un stock de seguridade de produtos 

desinfectantes que permita o funcionamento do centro durante a lo menos unha semana.  

24. Determinación do sistema de compras do material de protección 

No inicio da posta en marcha deste protocolo, elaborarase unha relación do material necesario 

para garantir que todos os espazos contan co material axeitado: 

a) Nas entradas: xel hidro alcohólico. 

b) Nas aulas xerais ou específicas: papeleiras de pedal, xel hidro alcohólico, papel e toallas 

desinfectantes. 

c) No almacén de limpeza: reposto abondo para garantir o subministro de xel, papel e toallas. 

Ademais, contarán con luvas, produtos para a desinfección das aulas e bolsas de lixo. 

d) Na secretaría: máscaras de reposto, cartelería e medios de sinalización. Ademais, manterá 

reservado un stock de seguridade para unha semana de funcionamento. 

As compras posteriores virán determinadas pola necesidade de reposición ou pola implantación 

de novas medidas de seguridade. 

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

A secretaría encargarase do control de stock e o persoal de limpeza farase cargo de dotar cada 

espazo. 

 

Id. Xestión dos abrochos 

26. Medidas 

Asúmese o protocolo das Consellerías, indicado no apartado 7 do Protocolo de adaptación ao 

contexto COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021.  

27. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e 
educativa 

Os coordinadores de cada edificio comunicarán as incidencias ao centro de saúde de referencia, 

se non foron xa trasladadas directamente polas familias ou polo profesorado afectado. O coordinador 

do equipo COVID fará a comunicación á Xefatura Territorial de Sanidade e máis introducirá a incidencia 

na aplicación establecida ao efecto. 
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Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

28. Procedemento de solicitudes 

Seguirase o procedemento establecido no Protocolo publicado polas Consellerías de Sanidade e 

Educación. 

1. O persoal dirixirá a solicitude á Dirección do centro, de acordo co Anexo III do Protocolo de 

adaptación ao contexto COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 

2020-2021.  

2. A Dirección do centro elaborará o informe correspondente ao Anexo IV do mesmo protocolo e 

dirixirá ambos os dous documentos Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial de 

Ourense. A remisión destas solicitudes informadas realizarase diariamente. 

3. En función da valoración do servizo sanitario, poderanse modificar as condicións de traballo 

ou ben solicitar a súa substitución por incapacidade temporal. 

Os documentos para o procedemento inclúense como ANEXO III deste documento. 

 

Id. Medidas de carácter organizativo 

29. Entradas e saídas 

Dado que unha porcentaxe do alumnado é transportado e que o número de rutas de autobús é 

alto, non parece posible dispoñer entradas escalonadas por cursos ou grupos e, en todo caso, as 

chegadas son paulatinas e pódense realizar utilizando accesos diferenciados para cada ensinanza, 

como se indica no apartado seguinte.  

Para as saídas, utilizarase o procedemento establecido nos planos de autoprotección para casos de 

emerxencia, que establecen itinerarios e orde de saída por aulas. No patio, os alumnos formarán 

ringleiras, con axuda de puntos pintados no chan para indicar a distancia de seguridade entre filas e 

entre alumnos da mesma fila. Darase orde de saída paseniño, de maneira que non se formen 

aglomeracións na paradas dos autobuses. 

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

ENTRADAS AO CENTRO 

No edificio Ribeiro, os alumnos poderán facer uso da cafetería, respectando o aforo máximo do 

espazo.  

Nos dous edificios, o alumnado dirixirase á súa aula de grupo, accedendo pola porta que se indica 

no ANEXO IV, diferenciada por ensinanza e curso e respectando os sentidos de circulación marcados. 
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No caso de ter clase nunha aula específica, procederase así: 

a) Os alumnos de 1º a 3º ESO agardarán na aula de grupo a chegada do profesor titular da materia, 

que os acompañará á aula específica, ordenará a entrada e garantirá a ventilación e a desinfección 

necesaria. Procederase do mesmo xeito no resto dos cursos cando o grupo se desdobre para calquera 

optativa. 

b) Os alumnos de 4º ESO, Bacharelato e FPB, que teñen materias específicas nos que coinciden 

alumnos dos distintos grupos, dirixiranse tamén á aula de grupo e, cando sone o timbre, o delegado 

(ou encargado do subgrupo) organizará a saída conxunta cara á aula específica, seguindo o itinerario 

que se teña indicado en cada caso (véxase máis abaixo o apartado de Intercambios de clase e 

circulación polo centro). 

SAÍDAS DO CENTRO 

Para as saídas do centro utilizaranse os itinerarios e portas xa establecidos no Plan de 

autoprotección de cada edificio.  

CIRCULACIÓN POLO CENTRO 

Os corredores e escaleiras atópanse divididos en carrís sinalados no piso. Circularase sempre pola 

dereita, de acordo co sentido de marcha indicado, de maneira que se cree unha corrente fluída de ida 

e outra de volta, sen colisións.  

En caso de ter que se desprazar á esquerda, o grupo atravesará o corredor (cedendo o paso se hai 

grupos desprazándose) e se incorporará á corrente contraria. No caso de ter que acceder a unha aula 

situada no carril contrario, o grupo agardará para cruzar ata se atopar diante da porta e cederá o paso 

se outro grupo se atopa circulando polo carril contrario. De xurdir aglomeracións nalgún punto, 

revisaranse os percorridos ou os tempos.  

Agás na entrada, que se produce escalonadamente segundo a chegada dos autobuses, o resto dos 

desprazamentos se realizarán en grupos, formando ringleiras polo corredor. 

No ANEXO VIII pódense atopar os planos onde se indican as portas que corresponden a cada 

ensinanza e grupo e os sentidos de circulación. 

31. Cartelería e sinaléctica 

Lembraranse as medidas establecidas mediante cartelería e elementos de sinalización: 

a) Carteis de recordatorio das medidas de protección básicas (lavar as mans, esbirrar no cóbado…) 

b) Carteis indicando a obrigatoriedade de manter as distancias de seguridade. 

c) Carteis indicando o aforo máximo das salas de profesores e despachos. 

d) Sinalización dos puntos de recollida de residuos. 

e) Sinalización dos espazos de illamento COVID. 

f) Sinalización dos postos útiles nas salas de profesores. 

g) Marcación de carrís en corredores e escaleiras, con indicación do sentido de circulación. 

h) Sinalización das portas de acceso correspondentes a cada ensinanza e curso. 
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i) Revisión dos cadros de autoprotección das aulas, nos que consta o itinerario e a orde de saída. 
 

32. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

ENTRADA. O alumnado transportado entrará no centro á súa chegada. No edificio Ribeiro, 

poderá facer uso do servizo de cafetaría, respectando o aforo máximo e as normas de prevención. 

Dirixirase á súa aula de grupo utilizando a porta e o itinerario establecidos no punto 30. O 

alumnado transportado de FPB subirá directamente ao autobús de enlace entre edificios. 

SAÍDA. O alumnado transportado dirixirase ao autobús ordenadamente desde a aula na que se 

atope, seguindo en cada caso o itinerario sinalado no punto 30. O alumnado transportado de FPB 

baixará do autobús de enlace e subirá directamente no bus da ruta que lle corresponda. 

33. Asignación do profesorado encargado da vixilancia 

No edificio Ribeiro, asignaranse catro profesores para as entradas, que se repartirán a 

vixilancia da entrada principal, das entradas do fondo do patio, do corredor inferior (co baño e dúas 

entradas traseiras) e do corredor superior (co baño). Estas gardas, que habitualmente duraban dez 

minutos, pasarán a vinte antes da hora de entrada. 

Para as saídas, asignaranse catro profesores: un na porta principal, outro no corredor que 

desemboca nas portas do fondo do patio e outros dous no espazo de aparcamento dos autobuses.  

No edificio Abrente, o profesor que teña clase co alumnado de FPB agardará na entrada a súa 

chegada. Do mesmo xeito, o profesorado que se atope dando clase aos alumnos de FPB ordenarán 

a saída e acompañarán aos grupos ata a entrada principal. 

 

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA 

34. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao 
servizo de comedor 

Evitaranse as actividades extraescolares mentres dure a vixencia do protocolo.  

Das gardas posteriores ao servizo de comedor encárgase o servizo de catering.  

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

Realizaranse de forma telemática.  
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36. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

As reunións de titorías serán preferiblemente telemáticas. As comunicación serán telefónicas, por 

medio de abalarmóbil o por mensario. En caso de que sexa imprescindible unha reunión presencial, 

citarase á familia de forma que non coincida coas entradas e saídas do alumnado, nin cos recreos. 

37. Normas para a realización de eventos 

Evitaranse na medida do posible. 

 

Id. Medidas para o alumnado transportado 

38. Medidas 

Os autobuses non acceden ao recinto pechado, senón que permanecen nunha zona específica 

de parada e estacionamento. Como se indica no punto 32 desde documento, o alumnado 

transportado entrará no centro ao chegar. Á hora de saída, os autobuses adoitan estar agardando 

hai tempo, de maneira que non se producen esperas. Con todo, evitarase a formación de grupos na 

entrada ou na saída.  

En relación co aforo e cos criterios de priorización, rexe o establecido no punto 13 do 

Protocolo de adaptación ao contexto COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia 

para o curso 2020-2021 e nas medidas que puideran establecer os órganos autonómicos ou estatais 

competentes. Recóllense a seguir: 

13. Medidas xerais en relación co alumnado transportado. 

13.1 O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano 

autonómico ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga 

do emprego de máscara. No caso do uso de taxis ou VTC poderanse ocupar todas as prazas, 

ocupando en último lugar a que está a carón do condutor. 

Os/As acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do 

alumnado, cando resulte obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehículo leven posta a 

máscara durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en todo momento. 

Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para unha realizar unha 

mellor trazabilidade dos contactos., salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades 

sanitarias determinen un uso máis restritivo do mesmo. 

13.2. Con carácter xeral cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos quedan 

suspendidas as autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar a todo o 

alumnado con dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 km). 

No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo o 
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alumnado o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao centro educativo, tendo 

en conta que a administración adoptará as medidas para que o transporte se realice en condicións 

de seguridade. 

13.3. Cando o centro educativo dispoña de espazo para a entrada dos autobuses dentro do 

recinto permitirase a mesma con parada separada do restante alumnado. Este alumnado terá 

prioridade para entrada nas aulas con carácter xeral. No caso de que a parada se estableza na vía 

pública faranse ringleiras coa suficiente separación entre alumnos/as. A saída do alumnado 

transportado organizarase de xeito similar á entrada. 

 

Id. Medidas de uso do comedor 

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

Utilízanse como comedor a aula de 2º BAC-A (creada no espazo da cafetaría) e a aula de 

audiovisuais, contigua á cafetaría. Deste xeito, evítanse as quendas. Realízase unha desinfección do 

espazo ao remate das clases da mañá e antes da entrada dos comensais. 

Os alumnos usuarios saen polas portas asignadas habitualmente e acceden á cafetería pola porta 

do patio. Os alumnos utilizarán postos individuais fixos, separados entre si metro e medio.  

40. Persoal colaborador 

O servizo de comedor ofrécese na cafetaría do centro e é atendido polo persoal de cátering. 

41. Persoal de cociña 

A limpeza da cafetería é responsabilidade do concesionario. 

 
 

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

42. Aulas especiais 

Incluímos neste apartado as aulas especiais que van ser utilizadas neste curso, que son menos 

que as habituais, xa que as medidas de distancia social imposibilitan o uso dalgunhas delas. Son: 

aula de música, aulas de informática, sala de catas, adega, viñedo, laboratorio de CCNN, 

laboratorios de Física e de Química, laboratorios de Industrias alimentarias, cociña, taller de 

Tecnoloxía, talleres e vestiarios de Electromecánica e pavillón deportivo. As aulas de PT e AL van 

referidas no apartado 12. 

AULA DE MÚSICA. A aula conta con espazo abondo para separar a 20 alumnos a metro e medio. 
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Utilizarase unicamente cos grupos de 4º de ESO e 1º BAC, xa que os grupos menores terán a clase 

de música na aula de referencia do grupo. 

A cada alumno asignaráselle o seu propio instrumento que utilizarán ao longo de todo o 

trimestre. Cada un terá as súas propias baquetas co seu nome e axustadas con gomas. Ao chegar á 

aula, cada alumno desinfectará o seu instrumento musical e as baquetas. 

AULAS DE INFORMÁTICA. As aulas de informática contan con anteparos de separación entre 

postos. Con todo, establecerase unha orde de ocupación para cada materia: ocuparanse primeiro 

os postos impares e, en caso de que o número de alumnos sexa máis elevado, ocuparanse os pares. 

En cada materia se asignará sempre o mesmo posto a cada alumno, de maneira que sexa posible 

realizar a trazabilidade dos contaxios, se fora o caso. 

Cada usuario realizará a hixienización do posto ao chegar, para o que contará con toalliñas 

desinfectantes. 

LABORATORIOS DE FÍSICA E QUÍMICA 

Os laboratorios de Física e Química atópanse na 1ª planta do Edificio Ribeiro, son contiguos e 

conectados entre si  mediante unha porta con chave de seguridade. Accédese primeiro a través do 

corredor da 1ª planta ao laboratorio de Física; o laboratorio de Química non ten porta ao corredor. 

Ambos laboratorios teñen grandes fiestras, o que permitirá a súa perfecta ventilación. 

Todas as materias dependentes deste departamento teñen unha parte de actividades prácticas, 

que o ideal é que se leven a cabo nos correspondentes laboratorios polos propios alumnos co fin de 

adquirir certas habilidades, destrezas e/ou coñecementos propios do traballo científico. 

Dada a actual situación sanitaria, as recomendacións son restrinxir ao máximo a mobilidade do 

alumnado polos distintos espazos do centro e a manipulación colectiva de material, neste caso 

concreto de material dos respectivos laboratorios e reactivos. Ante estas recomendacións os 

membros do departamento non empregarán os laboratorios de Física e Química salvo que sexa 

indispensable para a adquisición de determinados estándares de aprendizaxe, ou que a situación 

sanitaria cambie. 

Así, o profesorado do departamento priorizará a realización de prácticas de cátedra na aula de 

referencia, levadas a cabo por o profesor, e fomentarase o visionado e utilización de simuladores  

de prácticas virtuais, empregadas xa en cursos anteriores, co fin de que o alumnado realice as 

prácticas e obteña conclusións. 

No caso de que ,de maneira excepcional, se deba empregar algún dos laboratorios, 

adoptaranse as seguintes medidas: 

 Para evitar aglomeracións nos corredores, será o profesor que vaia a recoller ao seu 

alumnado á aula de referencia , e ao finalizar a sesión tamén o profesor os reconducirá á súa aula 

, sempre respectando as normas de circulación polo centro. O alumnado levará o material 

estritamente necesario – indicado polo profesor- e irá provisto en todo momento – como indican 

as normas do centro- de máscara hixiénica ou cirúrxica -salvo as excepcións sinaladas pola 

autoridade sanitaria competente-. 
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 Será o profesor quen manipule portas, ventas, interruptores, frasco con desinfectante, co 

fin de evitar posibles contaminacións. 

 Á entrada e saída do laboratorio todo o alumnado deberá limpar as mans con xel 

hidroalcólico (situado á entrada). 

 O profesor asignará a cada alumno un posto de traballo FIXO no laboratorio, que non se 

poderá cambiar baixo ningún concepto. 

 Á entrada no laboratorio cada alumno desinfectará a súa cadeira e mesa de traballo co 

papel e desinfectante proporcionados polo profesor. Así mesmo o profesor tamén deberá levar a 

cabo a desinfección de todo o material que manipule ( mesa, cadeira, ordenador, cables de 

conexión , interruptores, ventá, etc) co fin de evitar posibles contaminacións. 

 En caso de ser posible e haxa material e instrumentos suficientes, darase prioridade á 

realización de tarefas individuais fronte ás colectivas que supoñan diminuír a distancia de 

seguridade aínda máis e compartir material. 

 Se o alumnado do mesmo grupo ou parella, ten que compartir material e instrumentos, o 

alumnado deberá extremar as medidas de hixiene e evitar tocarse a cara (boca, nariz, ollos) en todo 

momento. 

 Os materiais e instrumentos non poden estar a pasar de man en man sen control algún. Ao 

final do uso dun material ou instrumento, leste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por 

outro alumno. 

 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 solución para hixienizar de auga e lixivia. 

o Uso de spray de alcol de 70º. 

 Tamén se deberá establecer o seguimento do alumnado que utilizou cada material e cada 

instrumento de laboratorio para favorecer o rastrexo en caso dun posible contaxio. 

 Non se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lapis, goma, regra, 

calculadora...). 

 Para hixienizar as mans pódese utilizar a billa que hai no laboratorio (debendo no seu caso 

evitar aglomeracións de alumnado ao redor del). 

 lavado de mans na pila pódese substituír polo uso de xel hidroalcohólico. 

 Unha vez finalizado o lavado de mans, pecharase a billa usando papel (á hora de abrilo 

non fai falta porque imos lavarnos as mans con auga e xabón inmediatamente). 

 A billa do laboratorio utilizarase de maneira exclusiva para a actividade práctica a realizar 

e para a hixiene de mans, quedando terminantemente prohibido utilizalos para beber auga, nin para 

encher botellas. 
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 Ao final de cada hora, as mesas utilizadas polo alumnado deben quedar totalmente libres 

para proceder a unha correcta desinfección posterior por parte doutra clase (ou ao final do día polo 

persoal de limpeza). 

 Ao final da xornada escolar, extremarase a limpeza desta dependencia, especialmente 

naquelas zonas que máis estivesen en contacto coas persoas.  

 

En canto aos equipos de protección, o profesorado e o alumnado no laboratorio, deberá utilizar 

os seguintes equipos de protección individual: 

 Uso de bata (é recomendable lavala de maneira diaria por encima dos 60º ou deterxentes 

desinfectantes). 

 Máscara cirúrxica ou hixiénica. 

 Lentes de protección. 

 Luvas para desbotar (aínda que se deberá seguir mantendo as medidas de hixiene 

correspondentes).  

 Mentres os laboratorios estean ocupados, as portas deberán estar abertas para a súa 

correcta ventilación , e se as condicións ambientais o permiten o profesor abrirá as ventás, para 

manter a máxima ventilación posible. 

 

Para desenvolver estas medidas será preciso que en cada laboratorio haxa: 

- Xabón de mans (é a mellor recomendación hixiénica).  

- Dispensador de xel hidroalcóholico. 

- Dispensador de papel individual. 

- Limpador desinfectante multiusos de pistola (que estará baixo supervisión e sempre lonxe do 

alcance do alumnado) para o seu uso por parte do profesorado. 

- Caixa de luvas para desbotar. 

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

 

Para o uso excepcional de ambos laboratorios o profesorado, unha vez coñecidos os seus 

horarios, porase de acordo para que non coincidan grupos seguidos e así se poidan levar a cabo as 

tarefas de ventilación, limpeza e desinfección pertinentes dos mesmos. 

O profesorado que faga uso de xeito excepcional dos laboratorios cumprirá e fará cumprir este 

protocolo, e deberá ter en conta o aforo de cada un deles: 

- aforo máximo laboratorio de Física: 16 

- aforo máximo laboratorio de Química: 8.  
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Agora ben, priorizarase a realización de prácticas de cátedra polo profesor e as prácticas virtuais. 

Ademais na medida do posible a entrega e recepción de tarefas farase por medios telemáticos, 

evitando a manipulación e intercambio de calquera tipo de material, xa sexa profesor-alumno ou entre 

o alumnado. No caso de que sexa indispensable a entrega/recepción de papel, deixarase en corentena 

o tempo que as autoridades estiman como preciso. 

LABORATORIO DE CIENCIAS NATURAIS 

Material de desinfección necesario: xel hidroalcohólico, toalliñas, bolsas de lixo e papeleira de 

pedal. 

Normas:  

 Respecto de aforo.  

 Adxudicación de postos fixos mediante un croque para os grupos de alumnado de cada 

docente que use o laboratorio.  

 Non levar material innecesario ó laboratorio.  

 Levar o material escolar e de uso persoal necesario para a estancia no laboratorio.  

 Acudir axeitamente abrigado.  

 Entrar ordenadamente mantendo a distancia.  

 Desinfectar as mans.  

 Ocupar o posto fixo asignado.  

 Non se pode circular polo laboratorio. Hai que entrar e ocupar o posto asignado e non 

moverse do sitio a non ser que o profesorado o indique.  

 Desinfectar o posto individual coas toalliñas desbotables ou material de limpeza facilitado 

polo profesorado, quen tamén o recollerá nunha bolsa para desbotar na papeleira de pedal.  

 O traballo realízase de xeito individual. No se poden xuntar en grupos.  

 Non se pode compartir material escolar nin de ningún outro tipo.  

 Ao inicio da actividade o alumnado será informado sobre as medidas e recomendacións a 

seguir. Respectaranse en todo momento as normas do profesorado.  

 O material de laboratorio que vai ser utilizado estará previamente hixienizado.  

 Previamente a cada práctica, o profesorado organizará o xeito e a orde nos que o 

alumnado interaccionará co material.  

 No caso de empregar material do laboratorio: Usar soamente o material autorizado polo 

profesorado e con guantes dun só uso. Isto asegura que non se contamine por contacto directo 

coas mans de ninguén.  

 O profesorado tratará de utilizar o material indispensable para o correcto 

desenvolvemento da práctica e desinfectarao el mesmo. Tratarase de que o alumnado manipule o 
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mínimo material, sendo preferentemente o profesorado o que desenvolva a práctica ante os 

alumnos. 

 O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización 

da práctica supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados despois de cada 

actividade para o seu uso polo seguinte grupo ou profesor. Alternativamente poderían facerse as 

prácticas de xeito virtual.  

 Ventilarase cando as condicións meteorolóxicas o permitan durante o uso do laboratorio 

o maior tempo posible, e despois de cada sesión por espazo duns 10-15 minutos. Do mesmo xeito, 

ventilarase ao finalizar a xornada escolar.  

 Deixarase totalmente recollido o posto asignado. 

LABORATORIO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (FPB) 

A actividade experimental é un dos aspectos clave no proceso de ensino-aprendizaxe de FPB 

de Industrias alimentarias, tanto pola fundamentación teórica que pode aportar aos estudantes, 

como polo desenvolvemento de certas habilidades e destrezas para as que o traballo experimental 

é esencial.  

O IES O Ribeiro dispón no edificio Abrente de dous laboratorio, un para FPB de Industrias 

alimentarias (situado no 2º andar) e outro para os ciclos formativos medio e superior (situado no 1º 

andar). No laboratorio de FPB impartirase unicamente o módulo de Operacións Básicas de 

laboratorio, evitando o desprazamento continuo do alumnado, a coincidencia polo corredor e a 

ocupación das mesas e cadeiras por distintos alumnos.  

Cómpre sinalar que as actividades desenvolvidas no laboratorio favorecen o traballo 

cooperativo, cun papel importante do traballo en pequenos grupos, o que supón unha diminución 

substancial da distancia de seguridade, ademais de ter que compartir a instrumentación de 

laboratorio (balanza, pHmetro, axitador-calefactor, etc.), material de vidro (buretas, pipetas, vasos 

de precipitados, vidros de reloxo, etc.), reactivos, etc. Para evitar estes inconvenientes, 

recoméndase que, mentres as condicións sanitarias non o permitan, as clases prácticas de 

Operación Básicas de Laboratorio se substitúan por actividades prácticas na aula, mediante emisión 

de vídeos que recreen a práctica, o uso de aplicacións java ou a realización da propia práctica (en 

caso de ser posible), polo profesor. 

En caso de que, de xeito excepcional, deba utilizarse o laboratorio, a dotación hixiénica mínima 

debe ser:  

 Xabón de mans. 

 Dispensador de xel hidroalcóholico. 

 Dispensador de papel individual (non rollo de papel hixiénico). 

 Limpador desinfectante multiusos de pistola (que estará baixo supervisión e sempre lonxe 

do alumnado) para uso exclusivo do profesorado. 

 Spray de alcohol ao 70%. 



 

 

 

 

Páxina 30 de 50  

 Caixa de luvas desbotables. 

 Papeleiras con bolsa protexidas con tapa e accionadas por pedal. 

 Mampara de separación en la mesa del profesor/a que intentará deixar una zona limpa 

entorno á mesa do profesorado. 

 

Para traballar no laboratorio débense observar estas medidas: 

 

1. Distribución de espazos 

Como norma xeral: 

 Os tres principios básicos no laboratorio: espazo - claridade - limpeza. 

 A distribución do alumnado nas mesas debe respectar a distancia de seguridade 

decretada pola Administración Educativa.  

 Débese utilizar sempre a máscara, coas excepcións previstas.  

 Asignarase ao alumnado un posto de traballo fixo. 

 Eliminarase do laboratorio o mobiliario prescindible, coa finalidade de aumentar a 

superficie útil.  

 O laboratorio deberá estar sempre correctamente ventilado durante o tempo que estea 

utilizado. Sempre que as condicións ambientais o permitan, a porta e as fiestras deben estar 

abertas para provocar unha ventilación natural. Con esta medida tamén se evita a manipulación 

dos mecanismos de apertura e peche de portas.  

 Establecerase unha zona limpa de traballo para o profesorado no laboratorio. A 

intención é que este espazo quede libre de posibles infeccións indirectas. En caso necesario 

habilitarase algún sistema que ille este espazo do resto da dependencia, como pode ser o uso de 

anteparos. 

 

2. Actividade diaria 

 Evitarase a aglomeración do alumnado nas portas na entrada e saída, debendo manter 

sempre a distancia de seguridade. Recoméndase que o profesorado recolla ao grupo na clase e os 

acompañe ao laboratorio e, ao remate da sesión, acompañe ao grupo á súa clase.  

 O alumnado levará ao laboratorio só o estritamente necesario (como a bata de laboratorio, 

que se recomenda lavar diariamente por riba dos 60ºC), debendo deixar mochila, libros e o resto do 

material na clase. Unha vez no laboratorio, non voltará a clase a recoller material esquecido 

 O alumnado realizará hixiene de mans á entrada e á saída do laboratorio.  

 En caso de que sexa posible e haxa material e instrumentos abondo, priorizarase a 
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realización de tarefas individuais fronte ás colectivas, que diminúan a distancia aínda máis e que 

supoñan compartir material.  

 Se o alumnado do grupo ou parella ten que compartir material e instrumentos (o que é 

habitual no laboratorio), extremaranse as medidas de hixiene e evitarase tocarse a cara (boca, 

nariz, ollos).  

 Evitarase a aglomeración do alumnado durante o reparto de material e instrumentos de 

laboratorio. 

 Os materiais e instrumentos de laboratorio deberán estar controlados en todo momento, 

sen que o alumnado teña acceso directo a eles.  

 Os materiais e instrumentos non poden pasar de man en man. Ao final do uso de un 

material ou instrumento, deberá desinfectarse antes de ser utilizado por outro alumno.  

 O proceso de desinfección dependerá do obxecto, podendo realizarse mediante varios 

procedementos:  

o Limpeza directa con auga e xabón. 

o Limpeza con una solución hixienizante de auga e lixivia. 

o Uso de sprays de alcohol de 70º. 

 Realizarase un seguimento do alumando que teña utilizado cada material e instrumento para 

favorecer o rastrexo en caso de contaxio.  

 Priorizarase a entrega de materiais de maneira telemática. 

 Se o profesorado recolle algunha tarefa en formato papel, deixarao en corentena o tempo 

necesario antes de o corrixir.   

 Non se permitirá o intercambio de material entre os alumnos e as alumnas (bolígrafo, 

lapiseiro, goma, regra, calculadora...). 

 Para a hixienización das mans pódese utilizar a billa do laboratorio, evitando aglomeracións.  

 O lavado de mans na pía pódese substituír polo uso de xel hidroalcohólico. 

 A billa do laboratorio utilizarase exclusivamente para a práctica e para a hixiene de mans, 

quedando prohibido utilizala para beber ou encher botellas.  

 Ao final da sesión, o espazo utilizado polo alumnado debe quedar totalmente libre para que 

o persoal de limpeza poda proceder a unha correcta desinfección. 

 Ao final da xornada escolar extremarase a limpeza desta dependencia, especialmente 

naquelas zonas que teñan estado en contacto coas persoas.  

 

3. Equipos de protección para o profesorado 

O profesorado deberá utilizar os seguintes equipos de protección individual: 
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 Uso de bata (é recomendable lavala diariamente por riba dos 60º). 

 Máscara (recoméndase tipo FFP2 sen válvula). 

 Gafas de protección ou pantalla facial se hai pouca distancia de seguridade co alumnado. 

 Luvas desbotables. 

LABORATORIO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (CM E CS) 

No laboratorio haberá sempre hidroxel, toalliñas desinfectantes e guantes desbotables. Cada 

alumno/a debe traer:  

 Máscara e máscara de reposto.  

 Xel hidroalcohólico para realizar sempre a hixiene das mans. 

 Luvas desbotables de uso persoal. 

 Gafas de seguridade. 

 

Normas de seguridade: 

 Este curso non se poderán deixar as batas no laboratorio nin na aula, cada alumno deberá 

traer e levar todos os días a súa.  

 A bata deberá lavarse unha vez por semana. 

 Os usuarios (profesora e alumnos) deberán usar máscara e gafas de seguridade. 

 A entrada o laboratorio, os usuarios lavaranse as mans e desinfectaranas con hidroxel. A 

continuación colocaranse luvas. 

 Cada usuario (profesora e alumnos) desinfectará o seu lugar de traballo, empregando 

desinfectante ou unha toalliña desinfectante. 

 Tanto os alumnos como a profesora manterán a distancia de seguridade. Para facilitar 

isto, marcaranse os lugares que se poden ocupar e cales non. 

 Os alumnos traballarán de xeito individual; de non haber material para todos, un alumno 

traballará e outro estará de observador mantendo a distancia de seguridade ata que o primeiro 

alumno remate a tarefa que está a desenvolver ou realizará outra tarefa no lugar que lle indique o 

profesor, mantendo sempre a distancia de seguridade. Unha vez rematada, o alumno que está a 

realizar a tarefa de prácticas farase cargo do material que empregou e lavarao segundo as indicación 

establecidas no laboratorio, e sempre evitando aglomeracións na zona de lavado de material e 

mantendo as distancias de seguridade. A continuación, procederá a desinfectar o posto de traballo. 

 Á saída do laboratorio deixaranse as ventás abertas para ventilar, se é posible. 

SALA DE CATAS 

Material de desinfección: hidroxel, toallas de papel dun só uso e una papeleira tipo pedal. 
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Normas de uso e limpeza: 

 Alumnado e profesorado respectarán as distancias de seguridade. Para facilitar isto, o 

alumnado ocupará os lugares asignados e respectarán a sinalización de seguridade posta na aula. 

Ocuparán a mesma cadeira e PARTE DE MESADO durante todo o curso escolar. 

 Ao comezo da sesión o alumnado e o profesorado procederán á desinfección das mans, 

ademais; cando abandonen a aula e cando volten á mesma.  

 Unha vez rematada a sesión ca profesora procederase á ventilación da aula, abrindo 

portas e fiestras. Se o alumnado se levanta para saír ao corredor ou baño, debe levar a máscara e 

manter a distancia de seguridade co resto de persoas. 

 alumnado terá asignado material de cata individual co seu nome que non pode 

compartir e tampouco transferir. 

 Durante a cata o alumnado poderá retirar a máscara para poder realizar a práctica de 

cata, una vez finalizada, debe proceder a súa colocación novamente. 

 Unha vez finalizada a práctica individual, o alumnado procederá á limpeza e desinfección 

do mesado de traballo e do material empregado. 

 A limpeza e desinfección do material empregado será individual, respectando a distancia 

de seguridade entre o alumnado e con produtos adecuados. 

 Na medida do posible o material será funxible (pratos de plástico), tras o seu uso será 

retirado ao lixo correspondente.  

 Será a profesora de cata quen accederá unicamente á neveira onde están os viños.  

 Na práctica de interpretación de posibles olores e sabores no viño, está prohibido a 

rotación de mostras. Cada persoa terá asignado un bote ou mostra e despois do seu uso se 

procederá á limpeza e desinfección. A preparación das mostras farase por parte da profesora e do 

alumnado con luvas desbotables. 

ADEGA 

Material de desinfección: hidroxel, toalliñas desinfectantes e guantes desbotables.  

Material que cada alumno/a debe traer:  

 Máscara e máscara de reposto.  

 Xel hidroalcohólico para realizar sempre a hixiene das mans.  

 Guantes desbotables de uso persoal. 

 Bata de traballo e calzado axeitado.  

 

Normas de uso e limpeza: 

 Non se poderá deixar a vestimenta de prácticas nas taquillas ou na aula, cada alumno 
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deberá traer elevar todos os días a súa. A roupa de traballo deberá lavarse unha vez por semana.  

 Os usuarios (profesora e alumnos) deberán usar máscara. 

 Á entrada na adega será pola porta de acceso interior, e manterase aberta durante o 

tempo de traballo. Así mesmo abrirase o portón da adega para manter a ventilación continuada. 

 A entrada á adega, os usuarios lavaranse as mans e desinfectaranas con hidroxel. A 

continuación colocaranse luvas.  

 Cada usuario (profesora e alumnos) desinfectará o seu lugar de traballo e/ou 

equipamento, empregando desinfectante ou unha toalliña desinfectante.  

 Tanto os alumnos como a profesora manterán a distancia de seguridade. Para facilitar 

isto indicaranse os lugares que se poden ocupar e cales non.  

 Os alumnos traballarán de xeito individual sempre que sexa posible, e de non poder 

facer o traballo de xeito individual farase por grupos burbulla de dúas ou tres persoas (serán 

sempre os mesmos alumnos durante todo o curso). De non poder traballar todos a un tempo, un 

alumno traballará (ou un grupo se fose preciso) e os demais estarán de observadores mantendo a 

distancia de seguridade ata que os primeiros rematen a tarefa encomendada ou realizará outra 

tarefa no lugar ou aula que lle indique o profesor mantendo sempre a distancia de seguridade. 

Unha vez rematada, o alumno que está a realizar a tarefa de prácticas farase cargo do material que 

empregou e lavarao segundo as indicación, e sempre mantendo as distancias de seguridade. A 

continuación, procederá a desinfectar o posto de traballo e/ou equipamento. O alumno sacarán os 

guantes e desbotaranos por orde e evitando aglomeracións, aplicarán o xel hidroalcohólica e sairán 

de forma ordeada. 

 Á saída da adega farase sempre polo portón de acceso ao exterior e unha vez remata a 

sesión ou sesións deixarase o portón aberto para ventilar. 

COCIÑA 

As instalacións que posúe o IES O Ribeiro no edificio Abrente para desenvolver as tarefas 

prácticas dos módulos específicos de FPB de Industrias Alimentarias corresponden a un espazo 

situado no soto do devandito edificio. Cabe destacar que este espazo estará en obras ao longo do 

curso académico 2020-2021, o cal dificultará aínda máis se cabe o acceso a estas instalacións. 

Concretamente, en ditas instalacións impartiranse, na medida do posible, os módulos de 

“Elaboración de produtos alimentarios” e “Operacións auxiliares na industria alimentaria”, 

correspondentes a 1º FPB; e “Limpeza e mantemento de instalacións e equipamentos” de 2º FPB.  

Cómpre subliñar que as actividades que alí se desenvolven favorecen o traballo cooperativo, 

xogando un papel moi importante o traballo en pequenos grupos, o que supón unha diminución 

substancial da distancia de seguridade, ademais de ter que compartir materiais ou o desprazamento 

continuo de alumnado que entra e sae da instalación (ademais do correspondente movemento a 

través dos corredores e cruces continuos con outro alumnado). Tamén supón que as cadeiras e 

mesas están ocupadas cada vez por alumnado distinto (1º e 2º de FPB), o que provocaría a 

necesidade de limpeza e desinfección das instalacións cando sexa utilizado. Xa que isto supón ir 

contra os principios xerais de conseguir a menor mobilidade de alumnado polos corredores, cruces 



 

 

 

 

Páxina 35 de 50  

innecesarios e o uso de cada mesa por distinto alumnado dunha maneira frecuente, recoméndase 

que mentres as condicións sanitarias non o permitan, as clases prácticas substitúanse por actividades 

prácticas na aula mediante a emisión de vídeos que recreen a elaboración do produto alimentario en 

cuestión, técnicas de despezamento, etc.; así como a realización da propia práctica (en caso de ser 

posible), polo profesor. 

No caso de que de maneira excepcional se deban utilizar as instalacións de cociña, a dotación 

hixiénica mínima debe ser:  

 Xabón de mans (é a mellor opción desde o punto de vista hixiénico).  

 Dispensador de xel hidroalcohólico.  

 Dispensador de papel individual (non rolo de papel hixiénico).  

 Limpador desinfectante multiusos de pistola (que estará baixo supervisión e sempre 

lonxe do alcance do alumnado) para o seu uso por parte do profesorado.  

 Spray de alcol ao 70%.  

 Caixa de luvas desbotables. 

 Papeleiras con bolsa protexidas con tapa e accionadas por pedal.  

 Biombo de separación na mesa do profesor/a que tentará deixar unha zona limpa 

contorna á mesa do profesorado.  

As medidas que se deberían adoptar nos módulos impartidos nas devanditas instalacións serían 

as seguintes:  

1. DISTRIBUCIÓN DE ESPAZOS. Como norma xeral, na situación especial na que nos atopamos 

débese establecer o seguinte:  

 Os tres principios básicos na cociña: espazo - claridade - limpeza.  

 A distribución do alumnado nas mesas de traballo debe respectar a distancia de 

seguridade decretada pola Administración Educativa.  

 O alumnado e o profesorado deberá permanecer en todo momento coa máscara, salvo 

as excepcións previstas. 

 Á hora de asignar mesa de traballo por parellas ou por grupos, establecerase de tal 

forma que o alumnado situado en cada mesa teña sempre a mesma disposición, estando prohibido 

que o alumnado poida cambiarse de sitio baixo ningún concepto.  

 Das instalacións de cociña eliminarase todo aquel mobiliario que non achega nada, coa 

finalidade de non diminuír a superficie útil da dependencia.  

 As instalacións deberán estar correctamente ventiladas durante todo o tempo que 

estean a ser utilizadas. Sempre que as condicións ambientais o permitan, as portas e xanelas deben 

estar abertas para provocar unha ventilación natural. Con esta medida tamén se evita a 

manipulación de mecanismos de apertura e peche de portas.  

 Establecer unha zona limpa de traballo para o profesorado. Dita zona pode ser a 
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propia mesa de traballo. A intención é que devandito espazo quede libre de posibles infeccións 

indirectas. En caso de ser necesario habilitarase algún sistema que ille este espazo do resto da 

dependencia como pode ser o uso de biombos.  

 

2. ACTIVIDADE DIARIA. En relación á actividade diaria débese ter en conta o seguinte:  

 Débense evitar as típicas aglomeracións de alumnado nas portas esperando entrar ou saír 

(que poden afectar tamén a a circulación de alumnado doutras clases), debendo manter a distancia 

de seguridade en todo momento. Recoméndase que o profesorado recolla ao grupo de alumnos e 

alumnas na clase e acompáñeos ás devanditas instalacións. Á hora de finalizar a clase, o 

profesorado tamén acompañará ao alumnado á súa clase polos mesmos motivos.  

 alumnado só levará a cociña o estritamente necesario (tal como mandil ou bata, sendo 

recomendable lavala diariamente por encima dos 60 º C), debendo deixar mochila, libros e resto de 

material na clase. Unha vez en cociña, non se poderá volver a clase a recoller material esquecido. 

 A hixienización de mans do alumnado realizarase á entrada e saída das instalacións. 

 Cando o alumnado entre en cociña, sendo esta utilizada previamente por outro grupo 

(sistema de tarxetas limpo/sucio), procederase a limpar co limpador desinfectante a parte do 

mobiliario que vaia a utilizar (dependendo da idade, será o profesorado ou o alumnado baixo a 

vixilancia do profesorado quen o faga). Sempre será á entrada a clase cando se realice dita 

operación co obxectivo de garantir que o mobiliario que se vai a utilizar está desinfectado. Tras a 

limpeza, os materiais empregados refugaranse de forma segura, procedéndose posteriormente á 

desinfección de mans. 

 En caso de ser posible e haxa material e instrumentos suficientes, priorizaranse a 

realización de tarefas individuais fronte ás colectivas que supoñan diminuír a distancia de 

seguridade aínda máis e compartir material. 

 Se o alumnado do mesmo grupo ou parella, ten que compartir material e instrumentos 

(situación moi habitual na cociña), o alumnado deberá extremar as medidas de hixiene e evitar 

tocarse a cara (boca, nariz, ollos) en todo momento. 

 Débese evitar a aglomeración de alumnado durante a repartición de material e 

ingredientes. 

 Os instrumentos e ingredientes deben estar controlados en todo momento, non podendo 

estar nun sitio onde o alumnado teña acceso directo a eles. 

 Os instrumentos e ingredientes non poden estar a pasar de man en man sen control 

algún. Ao final do uso dun instrumento ou ingrediente, este deberá ser desinfectado antes de ser 

utilizado por outro alumno. 

 proceso de desinfección vai depender do tipo de obxecto a desinfectar, o tipo de material 

do que está feito, etc., podendo realizarse mediante varios procedementos: limpeza directa con 

auga e xabón. ou limpeza cunha solución hixienizante de auga e lixivia. ou Uso de sprays de alcol de 

70º.  
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 Tamén se deberá establecer o seguimento do alumnado que utilizou cada instrumento ou 

ingrediente para favorecer o rastrexo en caso dun posible contaxio. 

 Priorizarase a entrega de actividades de maneira telemática. 

 Se o profesorado recolle algunha tarefa en formato papel deberá deixalo en corentena o 

tempo pertinente antes da súa corrección. 

 Non se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lapis, goma, regra, 

calculadora...). 

 Para a hixienización das mans pódese utilizar a billa que hai en cociña (debendo no seu 

caso evitar aglomeracións de alumnado ao redor del). 

 lavado de mans no vertedoiro pódese substituír polo uso de xel hidroalcohólico. 

 A billa da cociña utilizarase de maneira exclusiva para a práctica para realizar e para a 

hixiene de mans, quedando terminantemente prohibido utilizalos para beber auga, nin para encher 

botellas. 

 Ao final da sesión ou sesións, a superficie utilizada polo alumnado debe quedar 

totalmente libre para proceder a unha correcta desinfección ao final do día polo persoal de limpeza. 

 Ao final da xornada escolar, extremarase a limpeza desta dependencia, especialmente 

naquelas zonas que máis estivesen en contacto coas persoas.  

 

3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA O PROFESORADO. En canto aos equipos de protección, o 

profesorado do laboratorio deberá utilizar os seguintes equipos de protección individual:  

 Uso de bata ou mandil (recomendable lavalos de maneira diaria por encima dos 60º).  

 Máscara (recoméndase tipo FFP2 sen válvula). 

 Lentes de protección ou pantalla facial se hai pouca distancia de seguridade co 

alumnado. 

 Luvas desbotables cando sexa necesario. 

 Gorro de cociña desbotable.  

VIÑEDO 

Normas de uso e limpeza: 

 A roupa e o calzado de traballo do alumnado é de uso persoal, non podendo 

compartirse ningunha das prendas nin o calzado. A roupa non poderá permanecer no centro: o 

alumnado deberá tráela e lévala todos os días. Ao finalizar as sesión, o alumnado meterá a roupa 

de traballo nunha bolsa de plástico exclusiva para o seu traslado e deberá mantela no seu sitio de 

traballo na aula.  

 En canto aos equipos de traballo (tesoiras de vendima, tesoiras de poda, luvas, lentes de 

protección, casco, máscara, fundas, mochila aplicación fitosanitarios, caixas, fío plástico de 
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titorizar, etc.): 

o Serán proporcionados ao alumnado trala súa desinfección.  

o Cada alumno/a disporá do mesmo equipo (tesoiras, luvas, lentes) durante a 

duración das actividades. 

o alumnado deberá responsabilizarse dos equipos mentres os está a empregar, non 

poderá compartilos e deberá limpalos e desinfectalos tralo seu uso. 

o Os equipos gardaranse no almacén en bolsas individuais identificadas co nome do 

alumno/a. 

 O alumnado deberá achegarse ao viñedo a pé, sempre que sexa posible, respectando 

unha distancia mínima de 2 metros co resto do alumnado e coa docente. No caso de ser preciso 

un maior desprazamento para achegarse ao viñedo, o alumnado empregará o seu vehículo propio 

e desinfectará as mans antes e despois de subir o vehículo. Se o alumnado non dispón de vehículo 

propio, poderá compartir vehículo respectando sempre o uso de máscara e tendo en conta o 

aforo e a distancia de seguridade. Deberá desinfectar as mans antes e despois de subir o vehículo. 

 A circulación do alumnado no viñedo será comunicada pola docente ao alumnado, de 

xeito que en ningún caso exista cruce do alumnado, existindo áreas de traballo específicas para 

cada alumno/a e mantendo sempre a distancia mínima de seguridade 

TALLER DE TECNOLOXÍA 

Na medida do posible, e en xeral, minimizarase o uso aula-taller, botando man de 

simuladores dixitais e traballo individual, evitando o traballo físico en grupos na aula-taller. Cabe 

recordar que aínda que a aula-taller ten un gran volume pola tremenda altura do teito, ten 

escasas posibilidades de ventilación ao non ter fiestras, e isto supón un inconveniente importante 

que debe terse presente sempre. Porén, pasado o primeiro trimestre, e se a situación e o tamaño 

dos grupos permite a realización de traballos (proxectos) en grupos, teranse sempre presentes 

estas normas: 

 Tratarase sempre de que a aula-taller só sexa usada por un docente cada día. 

 Durante o 1º trimestre evitarase, na medida en que sexa posible, o uso da aula-taller cos 

alumnos en xeral. Desta forma poderase ir avaliando a posibilidade de usala máis adiante, xa con 

datos un pouco máis claros dos riscos. 

 Fomentarase na medida do posible o uso de alternativas dixitais: simuladores, vídeos, 

animacións... 

 Cando se estime conveniente ou necesario a realización de traballos prácticos, 

priorizarase o traballo individual e con material propio, e o que se fará será traballar 

posteriormente a posta en común das distintas solucións e pormenores dos traballos individuais.  

 Se se realizan traballos prácticos na aula taller, ben sexa individuais ou en grupo (sempre 

que sexa posible manter as normas xerais de profilaxe (distancia, máscaras, desinfección de 

mans,..)), acoutaranse espazos específicos para as operacións comúns, e se dotarán eses espazos 
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de xel hidroalcólico e toalliñas específicos para desinfección anterior e posterior das mans e dos 

materiais usados (por exemplo: zona de corte con serras e coitelas, zona de pegado con pistola de 

pegamento termofusible, zona de lixado con limas e papeis de lixa, zona de tradeado, ...). Tanto á 

entrada como en cada posto comentado se disporían de avisos-recordatorios de desinfección, 

tanto de mans como da desinfección do material e posto, tanto os postos de operacións comúns 

procesado, coma os postos de traballo individuais. 

 En calquera caso, e tanto para os traballos individuais como para eses hipotéticos 

traballos en grupo, durante este curso, se fomentará o traballo con materiais que simplifiquen o 

máximo posible os procedementos de fabricación e que eviten o máximo posible o uso común 

dunha mesma ferramenta: así, en caso por exemplo de facer un proxecto de vivenda unifamiliar, se 

proporía usar cartón en vez de madeira, e que o alumn@ use sos seus propios materiais (tesoira, 

“cutter”, pegamento, cartón ...) de xeito que se minimicen o uso de espazos e ferramentas de uso 

común. 

 De forma xeral se recomenda que, priorizando alomenos na primeira parte do curso o 

traballo individual, tamén se priorice nese marco de traballo individual, e na medida do posible, o 

traballo no sitio habitual d@ alumn@ na súa aula ordinaria, evitando os desprazamentos e o uso en 

xeral, da aula-taller. 

TALLERES E VESTIARIOS DE ELECTROMECÁNICA 

 A separación mínima entre o alumnado será de 1,5m. 

 Ademáis dos EPIS necesarios. Será obrigatorio o uso de máscara. 

 Subministraráselle a cada alumno un maletín de ferramenta básico para desenvolver a 

maioría dos traballos. Esta ferramenta será exclusiva de cada alumno e velará polo seu coidado e 

garda. 

 Disporase de produtos desinfectantes para a limpeza de ferramenta e postos de 

traballo. 

 A ferramenta específica necesaria será desinfectada e colocada no seu lugar cada vez 

que se use. 

 No final da sesión cada alumno deixará o posto de traballo desinfectado. 

Para os vestiarios, establécense estas normas específicas: 

 Respectarase en todo momento o aforo máximo. 

 Será obrigatorio o uso de máscara. 

 Cada alumno terá asignada unha taquilla na que procederá a garda da ferramenta e os 

EPI´S usados. Será obrigatorio o ordeno e o coidado da taquilla, procedendo a gardar todo no 

interior. 

 O acceso os vestiarios será controlado e consensuado polo profesor o cargo en ese 

momento. 
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PAVILLÓN DE DEPORTES 

Co fin de favorecer as distancias de seguridade e garantir a limpeza axeitada dos vestiarios, 

adóptanse as seguintes medidas: 

a) Estableceranse sesións dobres para, alomenos, oito grupos. 

b) A pesar de que o pavillón conta con dúas aulas, de xeito que se podan impartir dúas clases 

simultáneas, favorecerase que cada grupo conte cun uso exclusivo do pavillón para cada grupo, de 

maneira que podan contar con dobre espazo. 

b) Establecerase unha alternancia de uso dos vestiarios, de maneira que cada vestiario só se 

utilice unha vez antes de que se realice a limpeza no recreo e ao remate das clases. En caso de que 

nalgunha franxa horaria non poda realizarse así, garantirase sempre a intervención do persoal de 

limpeza antes de que entre un novo grupo nos vestiarios. 

O resto das medidas para a docencia de EF están establecidas no apartado seguinte. 

43. Educación física 

RECOMENDACIÓNS XERAIS.  

 Durante o primeiro trimestre procurara seleccionar contidos segundo aqueles factores que 

poidan diminuír o risco de contaxio: espazos ao aire libre e actividades sen material ou material 

mínimo. 

 Priorizar actividades sen contacto físico e nas que se poida manter o distanciamento físico 

mínimo de 1,5 metros. 

 Xuntar as dúas horas de clase de EF para evitar que o alumnado faga tantos 

desprazamentos. 

 Departamento considera que os grupos de 3º e 4º de ESO, así como Bacharelato é 

preferible que tiñan as sesións antes do recreo para que poidan ducharse antes de continuar a 

xornada. No caso doutros cursos, a última hora ou preto desta, para que se poidan duchar na casa e 

non volvan á aula. 

 No caso de introducir actividades nas que non se poida respectar as distancias de 

seguridade que marca a normativa, todo o alumnado deberá levar máscara. 

 Adaptar as regras dos xogos e deportes colectivos para controlar mellor o acercamento 

físico entre participantes.. As actividades con implemento poden ser unha boa alternativa para 

manter as distancias de seguridade (sticks, palas, raquetas, etc). 

 Cando a intensidade e alta ou a velocidades de desplazamiento é alta, as distancias deben 

ser maiores. As recomendacións din: camiñando rápido (5 m) e correndo rápido (10 m). 

 Empregar e organizar todos os espazos libres que disporemos no centro. 

 Evitar actividades nas que teñan que tocar superficies. 
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 Prioriza o uso de material que sexa mais sinxelo empregar. 

 Evitar compartir material. Deberíase enumerar e asignar a cada estudante o seu propio 

número, letra ou cor, quedando rexistrada esa asignación. 

 Cando o uso de material sexa individual, o Departamento debe dispoñer de tantas unidades 

como estudantes. 

 No caso de facer actividades grupais, tratarase de organizar ao alumnado en subgrupos 

estables (mesmos ao longo de todo o curso). 

 Departamento informará as familias de todas as medidas que se levarán a cabo na materia 

de EF. 

 Emprego dos vestiarios so se se pode garantir a distancia de 1,5 m. 

 

INSTALACIÓNS  

 Organizar e limitar a circulación. Debera haber:  

 Áreas exclusivas para docentes e os almacéns de material.  

 Puntos de saída e entrada diferenciados, tanto de acceso á instalación como aos 

vestiarios. 

 Delimitar con sinais zonas individuais de traballo. 

 Dotar á instalación de papeleiras con tapa e pedal para respectar o protocolo despois do 

uso de material hixiénico, como máscaras, panos, etc. 

 Colocar varios dispensadores de xeles hidroalcohólicos para a limpeza de mans, 

separados, en diferentes puntos do pavillón, para evitar aglomeracións. 

 Sinalizar unha área para que o alumnado poida depositar as mochilas e chaquetas sen que 

estas entren en contacto, e que o proceso poida facerse de maneira ordenada, evitando 

aglomeracións. 

 

MATERIAL OBRIGATORIO PARA AS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA  

Roupa deportiva cómoda. 

Máscara, máscara de reposto. 

Botella pequena de auga para hidratarse. 

 

MATERIAL RECOMENDABLE PARA AS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Bote pequeno de xel hidroalcohólico. 

Toalliñas para o aseo persoal. 
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Roupa para cambiarse. 

 

ALTERNATIVA: Poncho de tea ou toalla. Este será no caso de que nos se pida empregar os 

vestiarios. Este poncho poderase empregar para cambiarse. 

 

ANTES DA SESIÓN 

 Departamento disporá de máscaras empaquetadas individuais dispoñibles e suficientes 

(para o alumnado en caso de necesidade ou esquecemento) garantindo así a seguridade de todos. 

 Todos os lavabos disporá de auga, xabón e papel. 

 Nas primeiras sesións daranse a coñecer os novos hábitos para un funcionamento seguro e 

preventivo durante as clases de educación física. 

 Valorarase a posibilidade de que o alumnado poderá abandonar a aula de referencia  nas 

sesións de     ), sendo o encargado do traslado do grupo o mesmo que será encargado nos cambios 

das materias optativas, cumprindo as indicacións en canto a circulación polo centro educativo, 

recollidas no plan de adaptación do centro. 

 Como referencia para o mantemento da distancia de seguridade (1.5 metros), ensinarase 

un forma sinxela de comprobar a separación correcta: dous alumnos enfrontados e cos brazos en 

ángulo recto, cóbados e dedos estirados. NON PODEN TOCARSE AS PUNTAS DOS DEDOS 

 O acceso aos diferentes espazos dentro do ximnasio e do patio exterior (bancadas, aseos, 

almacén...) farase baixo a autorización, supervisión e seguindo as indicacións de seguridade e 

prevención indicadas polo profesado da materia. 

 Antes de cada sesión, o alumnado terá unha zona para deixar o material necesario para a 

práctica así coma a roupa de abrigo. Estes puntos estarán sinalizados no ximnasio. Isto plantéxase no 

caso de que nos vestiarios non se garanta a separación adecuada entre eles. 

 No acceso ao ximnasio seguirase a circulación descrita no gráfico do ANEXO VIII: plano do 

pavillón. 

 O alumnado lesionado (xustificación médica) deberá quedar nun punto destas zonas 

observando a sesión e cubrindo a folla de ALUMNADO NON PARTICIPANTE que terán á súa 

disposición na Aula Virtual e que tamén lle poderá facilitar o profesorado da materia. Contémplanse 

outro tipo de roles dentro da sesión pero sempre que o posibilite a organización prevista e os 

criterios de seguridade. 

 O alumno/a que teña prescrito o uso de broncodilatadores deberá traelos a todas as clases, 

así como coñecer a manipulación e a posoloxía indicada polos facultativos para o seu caso. 

 Para un bo funcionamento dos plan AntiCovid establecidos, terase en conta, sobre todo nas 

primeiras sesións, os tempos suficientes para a desinfección de material, para o aseo e/ou cambio de 

roupa e para o traslado a aula. É fundamental garantir a adquisición dos novos hábitos do alumnado 

así como do riguroso cumprimento do horario establecido e non interferir nas clases dos diferentes 
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grupos. 

 

DURANTE A SESIÓN 

 O uso de máscara será OBRIGATORIO en todas as sesións da materia agás nas que se 

realicen no exterior, de forma individual, a máis de 2 metros e cando o uso da máscara resulte 

inadecuado ou imposibilite a práctica. (NON OBRIGATORIA PARA PERSOAS CON ENFERMIDADES 

RESPIRATORIAS ACREDITADAS POLO MÉDICO OU PEDIATRA). 

 Para facilitar a dinámica das sesións e as indicacións do profesorado descríbense dúas 

disposicións espaciais que cumpren coa distancia preventiva recomendada (1,5 metros). No caso do 

patio exterior, empregaranse os puntos ou cuadrículas marcadas no chan. No caso do ximnasio 

establécese un sistema de cuadrículas de 5 x 5 se é posible e con 1 m de separación entre eles. (ver 

plano do ximnasio). 

 Priorizarase na medida do posible, o uso de material individual polo que se contempla a 

solicitude do mesmo ao longo curso, de coste reducido e para uso exclusivo e non compartido nas 

clases de educación física. O alumnado será o responsable da desinfección antes, durante e despois 

do uso así como da custodia e transporte do mesmo. 

 O material empregado será desinfecto ao rematar o seu uso e almacenado na zona 

habilitada (Zona material desinfecto). 

 O departamento contará con 2 pulverizadores con líquido desinfectante facilitado pola 

dirección do centro e papel (Maxirrollos). 

 O alumnado deberá respectar a distancia interpersoal durante toda a sesión de EF. Para a 

realización de actividades, xogos, tarefas ou exercicios o profesorado definirá o espazo persoal para 

cada practicante. 

 Contémplase para o alumnado máis vulnerable e baixo informe médico a modificación de 

actividades ou tarefas para posibilitar igualmente a consecución dos estándares de aprendizaxe 

correspondentes. 

 En situacións extraordinarias de malestar, ansiedade ou dificultades respiratorias o 

alumno/a poderá, con permiso do profesor/a, retirarse da sesión ata as zonas sen máscara e 

recuperarse. En ningún caso poderá haber máis dun practicante por zona. 

 

DESPOIS DA SESIÓN 

 Se se usan materiais e equipamento, o alumnado estará implicado no proceso de limpeza 

e desinfección, sempre e cando non entrañe riscos. 

 Desinfección de mans ordenadamente. Mellor lavar con xabón. 

 Recoller as mochilas e chaquetas de maneira ordenada e evitando aglomeracións. 

 No pavillón (espazo pechado) abrir portas para ventilar durante o maior tempo posible. 
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 Nos vestiarios (máx. 5 persoas por ronda). As duchas deberían ser pechadas para maior 

seguridade. 

 No caso de que non se poidan empregar os vestiarios, proponse como recomendable o 

uso toalliñas hixiénicas para un lixeiro aseo despois da sesión. Aconséllase así mesmo o uso de 

ponchos cambiadores de toalla ou tea para o cambio de roupa.  

 O Departamento deberá contar con produtos e equipos de protección para a desinfección 

rápida e suficiente dos materiais, equipamentos, áreas de mochilas e chaquetas, despois de cada 

clase. 

 Evitar devolver ao almacén o material usado sen que fora desinfectado. 

 

CONSIDERACIÓNS METODOLÓXICAS 

 Salvo nas sesións no exterior, deberán deseñarse tarefas, actividades e xogos de 

intensidade media-baixa e tendo en conta que os tempos de recuperación poden ser superiores. 

 Na medida do posible deberanse definir micro e/ou macropausas ao longo das sesións 

onde o alumnado poida acceder ás zonas sen máscara. 

 Priorizarase o uso de material individual, non compartido e aproveitando ao máximo as 

posibilidades pedagóxicas en cada sesión. 

 Nas sesións ou tarefas ao exterior e sen máscara deben considerarse distancias maiores 

das marcadas pola propia consellería. Deberanse ter en conta estudos que concretan distancias 

superiores (5 metros) entre corredores ao aire libre. 

 O proceso de traslado, desinfección de material e aseo/cambio de roupa precisará dunha 

cantidade de tempo que irá en detrimento do adicado á parte principal da sesión. Faise necesario un 

exhaustivo deseño da mesma para optimizar os tempos de práctica. 

 Terase en conta que a maioría do alumnado pode presentar baixos niveles de actividade 

desde meses atrás polo que se deben respectar principios de progresión tanto na intensidade como 

na complexidade das tarefas/actividades. 

 As actividades sen contacto, deportes de cancha dividida, tarefas e formas xogadas de 

técnica individual, actividades rítmicas, ximnasias suaves, hábitos saudables ou SVB (Soporte Vital 

Básico) poden ser as máis idóneas para o comezo do curso. Se houbera un cambio das indicacións das 

autoridades sanitarias ou da Consellería de educación valorarase o cambio a aquelas relacionadas cos 

deportes colectivos, xogos de interacción e sen distancia, actividades deportivas colaborativas, etc. 

 

44. Cambio de aula  

Os cambios de aula respectaran as normas de circulación indicadas no apartado 32. Ademais, 

establecese que: 
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1. Na xornada de mañá, ao remate de cada sesión, contarase con cinco minutos de recreo na 

aula, no que se aproveitará para recoller, ventilar e organizar unha saída ordenada. Deste xeito, 

pódese manter a duración habitual de cada sesión. Nas sesións de tarde, rematarase cinco 

minutos antes a clase para poder realizar estas tarefas de protección. 

2. Como xa se explicou no apartado 30 a propósito das entradas, o profesorado recollerá na 

aula de grupo ao alumnado (a todo o grupo ou a un desdobre) para desprazarse ata unha aula 

específica. No caso de 4º de ESO e Bacharelato, no que se xuntan alumnos de distintos grupos 

nunha mesma materia específica, nomearase un encargado do subgrupo para organizar as saídas 

conxuntas. 

3. Os alumnos realizarán os intercambios e saídas en grupo, formando ringleiras continuas. Se 

un grupo (A) vai saír da aula e atopa circulando outro grupo (B), deberá agardar ata que pase todo 

o grupo B, sen se intercalar no medio. En caso de que varios grupos coincidan na saída da aula, 

respectarase a orde de saída establecida no plano de autoprotección para as emerxencias. 

4. Se ao chegar á nova aula, aínda está ocupada, agardarán a que saia o grupo anterior. O 

profesor entregará a cada alumno o material de desinfección do seu posto; mentres o alumnado 

realiza esta tarefa, o profesor comprobará a ventilación da aula e hixienizará o seu posto e o 

material compartido. 

5. Se á primeira hora (da quenda de mañá ou de tarde) ou á volta de un recreo, o alumnado tivera 

clase nunha ou varias aulas específicas, acudirá igualmente á súa aula de grupo. Cando todo o grupo 

estea reunido, o delegado (ou encargado do subgrupo no caso de específicas simultáneas) organizará a 

saída (nunha ringleira continua e respectando as distancias).  

6. Ao remate dunha clase nunha aula específica, poden darse varios supostos: 

a) Que o grupo ou subgrupo teña que voltar á aula de grupo para depositar o material. O grupo 

regresará con orde á súa aula polo itinerario sinalado e quedará aí para a seguinte sesión ou se 

reagrupará para se dirixir ao recreo ou a outra aula específica. 

b) Que o grupo ou subgrupo non precise material específico para esa clase. O grupo voltará á 

súa aula só no caso de que teña outra sesión (na aula de grupo ou noutra específica). Poderá 

saír directamente ao recreo ou marchar a casa (a última hora), sempre con orde. 

A principio de curso, na explicación das medidas deste protocolo, os titores indicarán expresamente 

ao grupo como deben realizar cada desprazamento, á vista do horario de clases que se estableza.  

45. Biblioteca 

Nun primeiro momento, arbitrarase o procedemento que garanta o servizo básico de préstamo, por 

medio dos profesores de linguas. Máis adiante, segundo se creen hábitos nos desprazamentos do 

recreo, estudarase a posibilidade de retomar as actividades de dinamización. 
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46. Aseos 

Os aseos utilízanse durante os recreos ou en caso de forza maior. Respectarase sempre o aforo 
máximo do 30% e agardarse respectando as distancias de seguridade. O profesorado de garda velará 
por que se respecte o aforo máximo durante os recreos. 

 
 

Id. Medidas especiais para os recreos 

47. Horarios e espazos 

Modifícase o horario habitual do centro, co fin de garantir a orde nos cambios de clase e durante os 

recreos. Así, o horario do queda como sigue: 

8:40-9:30 Primeira sesión 

9:30-10:20 Segunda sesión 

10:20-11:10 Terceira sesión 

Recreo no patio 

11:40-12:30 Cuarta sesión 

12:30-13:20 Quinta sesión 

13:20-14:10 Sexta sesión 

Os cursos de ESO e Bacharelato contan con dúas sesións máis o luns (de 16:00 a 16:45 e de 16:45 a 

17:40) 

Os alumnos de ES adultos, que contan cun ensino semipresencial, asumen o horario anterior 

durante o tempo que permanecen no centro. 

Para os Ciclos medios e para o primeiro curso do Ciclo superior, implántase de xeito experimental a 

docencia telemática na franxa horaria das tardes (luns e martes, de 16:00 a 18:30). 

O segundo curso de Ciclo Superior conta cun horario exclusivo polo mañá, comezando o mércores 

ás 7:10 e rematando todos os días ás 15:00. 

 

ORGANIZACIÓN DOS RECREOS 

As saídas ao recreo en patio seguirán a orde de saída indicada no plan de autoprotección para as 

emerxencias, e máis as normas de circulación xerais. O profesorado da hora anterior asegurará que a 

saída se produce de maneira ordenada. Os patios distribuiranse deste xeito: 

 Os alumnos de 1º e 2º ESO realizarán o recreo no patio superior e, se chove, no pavillón de 

deportes do edificio Ribeiro. 
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 Os alumnos de 3º e 4º ESO e Bacharelato sairán ao patio dianteiro do edificio Ribeiro e, se 

chove, poderán permanecer no patio cuberto. Poderán facer uso da cafetaría, respectando sempre 

o aforo máximo. 

 Os alumnos de ciclos permanecerán na cafetaría do Abrente ou no patio cuberto, agás que 

sexan maiores de idade, en cuxo caso tamén poderán saír do recinto. 

48. Profesorado de vixilancia 

GARDAS DE RECREO NA AULA:  

O profesorado da clase anterior acompañará ao alumnado durante o tempo de recreo na aula, 

garantindo que se realizan as tarefas de desinfección e ventilación e ordenando a saída. 

GARDAS DE RECREO NO PATIO: 

No edificio Ribeiro, asignaranse seis profesores, tres para cada un dos patios. 

No edificio Abrente, asignaranse dous profesores: un para a cafetaría e outro para a entrada. 

 

 
 

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

49. Emprego do equipamento 

Indícase nas normas de uso do das aulas especiais (apartado 42 deste documento). 

 
 

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE 

50. Medidas  

Non se precisan. 

51. Medidas e tarefas. Seguimento  

Non se precisan. 
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Id. Previsións específicas para o profesorado 

52. Medidas  

SALA DE PROFESORES 

Co fin de garantir a distancia de separación de 1,5 metros, retírase parte do mobiliario, sepáranse 

mesas, establécese o aforo máximo e márcanse os postos útiles. Actualmente, o aforo da sala do 

edificio Ribeiro conta cun aforo máximo de 17 persoas (que pode chegar a 22 se se utilizan mamparas) 

Abrente. 

CAFETEIRAS das salas de profesores. Poderá utilizarse a cafeteira da sala de profesores, sendo 

responsabilidade dos usuarios a súa limpeza e desinfección. 

MÁQUINA DE VENDING da cafetería do edificio Abrente. A empresa propietaria é responsable da 

hixienización dos produtos. Existirá material de limpeza a carón dela para que os usuarios realicen a 

desinfección despois de cada uso. 

53. Órganos colexiados 

As reunións de profesores e dos órganos colexiados celebraranse telematicamente con carácter 
xeral. 

 

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

54. Formación en educación en saúde 

O equipo COVID asistirá ás xornadas de formación programadas especificamente para eles. Este 

equipo encargarase de transmitir a información básica ao resto da comunidade educativa. 

Os titores repasarán as normas básicas con cada grupo a principio de curso, tal como se indicou 

con anterioridade: medidas básicas de protección; entradas e saídas; circulación no centro; recreos na 

aula e no patio; cambios de clase; nomeamento dos encargados de subgrupo, se os hai, etc. 

Máis adiante, estudarase o plan de formación de profesorado e alumnado en coordinación co 

centro de saúde de referencia e máis co departamento de Orientación.  

55. Difusión das medidas de prevención e protección 

Utilizaranse infografías coas medidas básicas de prevención e protección. 

Publicaranse na web as infografías coas medidas de prevención e protección. 

Inclúense na axenda escolar que proporciona o centro a alumnado e profesorado. 
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En colaboración co centro de saúde de referencia, incluiranse sesións formativas de prevención 

e protección. 

56. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais 

Co fin de xestionar e dinamizar as aulas virtuais, establécese o seguinte profesorado que, en 

función dos seus coñecementos, experiencia e dispoñibilidade, será encargado de coordinar a 

implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas asesoras Edixgal e coa UAC. Este 

persoal colaborará cos compañeiras que teñan máis dificultade na implantación das aulas e divulgará 

as accións de formación e os contidos dispoñibles para o conxunto do persoal docente. Estudarase 

tamén a solicitude dun plan de formación no centro. 

Coordinador EDIXGAL: Ibán Cao Velasco 

Dinamizadora TIC: Mª Concepción Ramos Méndez 

Dinamizadora TIC: Aida Arias Ucha 

Dinamizador TIC: Luis Enrique Álvarez Deza. 

Dinamizadora TIC: Mª del Valle Rapela Blanco. 

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

ORGANIZACIÓN DE ENSINANZAS E CONFIGURACIÓN DE GRUPOS 

Favorecerase a redución de ratio de grupo, cun dobre fin de atender mellor á diversidade e de 

ampliar ao máximo as distancias entre pupitres. 

Buscarase que os grupos sexan o máis estables posible, evitando a formación de desdobres e 

materias específicas de opción con alumnos procedentes de distintos grupos, alomenos de 1º a 3º de 

ESO. 

Estableceranse sesións dobres de EF en, alomenos, oito grupos, co fin de favorecer tanto o 

rendemento académico do tempo, como as medidas de hixienización de vestiarios e material. 

 

ASIGNACIÓN DE ESPAZOS 

Na asignación de espazos, tentarase evitar os desprazamentos e, en caso de que sexan 

imprescindibles, reducilos ao máximo. Con este fin, adóptanse estes criterios: 

1. Reducirase ao máximo o uso de aulas dedicadas. Prevese que as recomendacións de utilizar 

materias dixitais en lugar de recursos físicos e de evitar actividades manipulativas conlevará unha 

redución do uso de aulas específicas, con excepción das aulas de informática. 

2. En caso de que sexa imprescindible o uso dunha aula distinta da do grupo, procurarase asignar 

aulas próximas á de referencia, co fin de reducir os desprazamentos, como é habitual.  
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3. Primarase o reforzo dentro da aula sobre o desdobre. 

 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

Adaptaranse as programacións didácticas, incorporando as aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas no curso anterior. Tendo en conta os informes individualizados a finais do curso pasado e a 

avaliación inicial, as programacións incluirán un plan de reforzo e recuperación, que se desenvolverán 

alomenos durante o primeiro trimestre. 

Ademais, as programacións contemplarán unha posible transición ao ensino non presencial ou 

semipresencial, se esta fose necesaria.  

A metodoloxía favorecerá o uso de recursos dixitais sobre as actividades manipulativas, tanto nas 

materias de ESO e BAC, como nos ciclos de formación profesional. 

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

As programacións didácticas e o Plan de atención á diversidade precisarán as medidas para a 

recuperación e apoio do alumnado que, tanto polas súas necesidades persoais como pola fenda dixital, 

se viron máis prexudicados polo paso abrupto a un ensino non presencial no curso pasado. 

Do mesmo xeito, estes documentos incluirán o apoio ao alumnado que promocionou con carencias 

obvias e que, de seguro, atopará máis dificultades este curso. 

Solicitarase o Programa ARCO para o nivel de 1º ESO, que conta con alumnado absentista, 

alumnado con adaptacións curriculares e necesidades específicas segundo os informes de Primaria e 

para 4º ESO, co fin de aumentar as posibilidades de titulación do alumnado que promocionou con 

carencias no curso anterior. 

58. Difusión do plan 

O Plan de adaptación á situación COVID-19 darase a coñecer no Claustro e máis no Consello 

Escolar e publicarase na web do centro.  

No Plan de acollida de principio de curso, os titores realizarán a transmisión dos contidos deste 

plan nos grupos, axudando a comprender os itinerarios específicos que debe seguir o grupo en cada 

situación e nomeando encargados de subgrupos para favorecer a circulación cando o grupo-clase 

se subdivide para as materias de opción. Na axenda escolar que se entrega o primeiro día de clase 

recóllense as principais medidas de prevención, hixiene e protección. 

 


