
PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2021-2022

1. Datos do centro

Código Denominación

15020544 IES de Ortigueira

Enderezo C.P.

Avenida da Constitución s/n 15330

Localidade Concello Provincia

Ortigueira Ortigueira A Coruña

Teléfono Correo electrónico

881930407 ies.ortigueira@edu.xunta.gal

Páxina web

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

2. Membros do equipo COVID

Teléfono móbil de contacto 638291300

Membro 1 Carlos E. Rodríguez Legarreta Director Coordinador do
equipo COVID

Tarefas
asignadas

- Coordinar o equipo COVID.
- Manter a comunicación dende o instituto cos diferentes órganos
educativos e sanitarios.
- Manter a comunicación co persoal do centro, as familias e o
alumnado.
- Coordinar e revisar as medidas do Plan de adaptación á situación
COVID.
- Xestionar a información dos posíbeis casos do centro na aplicación
informática “EduCovid”.
- En colaboración coa Secretaría do centro, xestionar a adquisición e
distribución do material de protección necesario.
- Asegurarse de que os protocolos de actuación e as medidas de
hixiene e protección son comprendidos por toda a comunidade
educativa.

Membro 2
Raquel López Castro Xefa de

estudos
Membro do

equipo COVID

Tarefas
asignadas

- Coordinar e revisar as medidas do Plan de adaptación á situación
COVID.
- Xestionar a información dos posíbeis casos do centro na aplicación
informática “EduCovid”.
- En colaboración coa Secretaría do centro, xestionar a adquisición e

distribución do material de protección necesario.
- Asegurarse de que os protocolos de actuación e as medidas de
hixiene e protección son comprendidos por toda a comunidade
educativa.

Membro 3 María Antonia Girón Martínez Especialista
de PT

Membro do equipo
COVID

Tarefas
asignadas

- Xestionar a información dos posíbeis casos do centro na aplicación
informática “EduCovid”.
- En colaboración coa Secretaría do centro, xestionar a adquisición e
distribución do material de protección necesario.
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- Asegurarse de que os protocolos de actuación e as medidas de
hixiene e protección son comprendidos por toda a comunidade
educativa.

3. Espazo de illamento

No centro educativo contarase cun espazo de uso individual destinado a illar a
aquelas persoas que presenten síntomas compatíbeis coa COVID-19 mentres non se
xestionan os traslados aos seus domicilios ou aos centros sanitarios pertinentes. Este
espazo será a sala máis afastada das dúas destinadas en anos anteriores á
atención ás familias, pois conta coa ventilación axeitada e localízase preto dun
acceso ao centro diferente ao que utlizará de maneira habitual o alumnado.

Esta aula estará provida de todo o material de protección preciso: máscaras
hixiénicas, xel hidroalcólico, papeleira de pedal e panos desbotábeis.

4. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa

Alumnado de 1.º de Educación Secundaria Obrigatoria   (2 grupos) 40

Alumnado de 2.º de  Educación Secundaria Obrigatoria  (2 grupos) 39

Alumnado de 3.º de Educación Secundaria Obrigatoria   (2 grupos) 36

Alumnado de 4.º de Educación Secundaria Obrigatoria  (2 grupos) 46

Alumnado de 1.º de Bacharelato    (2 grupos) 26

Alumnado de 2.º de Bacharelato (2 grupos) 28

Alumnado de 1.º de Ciclo Formativo de Grao Básico “Carpintaría e Moble” 10

Alumnado de 2.º de Ciclo Formativo de Grao Básico “Carpintaría e Moble” 4

Alumnado de 1.º de Ciclo Formativo de Grao Medio “Carpintaría e Moble” 10

Alumnado de 2.º de Ciclo Formativo de Grao Medio “Carpintaría e Moble” 7

5. Cadro de persoal

Persoal docente 37

Persoal de Administración e Servizos 6
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6. Medidas xerais

- O uso da máscara é obrigatorio para todos os membros da comunidade
educativa en todo momento, con independenza do mantemento da distancia
interpersonal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico.

- Realización diaria e obrigatoria da enquisa de autoavaliación clínica do
COVID. (Anexo I)

- Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca, xa que as mans facilitan a transmisión.
- Ao tusir ou esbirrar, non retirarse a máscara e cubrirse a boca e o nariz co

cóbado flexionado.
- Usar panos refugábeis para eliminar secrecións respiratorias e tiralos tras o

seu uso a unha papeleira con bolsa e, a poder se, con tapa e pedal. A
continuación, deberase realizar unha hixiene de mans.

- A distancia que se debe manter entre os postos escolares será a máxima que
permita a aula, e cando menos de 1,20 metros dentro da aula desde o centro
das cadeiras.

- Os postos escolares estarán todos orientados na mesma dirección.
- Os armarios persoais para o alumnado, colocados en cursos anteriores nos

corredores do centro, pasarán agora a estar dentro das aulas de cada grupo
no espazo ocupado polos colgadoiros, que se suprimen (as prendas de abrigo
colocaranse sobre a cadeira). Con isto conséguese reducir o tránsito do
alumnado polos espazos comúns.

- Prohíbese “personalizar” as portas e o interior dos armarios persoais co fin
de mellorar a súa limpeza e coidado.

- Nas aulas e dependencias comúns retirarase todo o mobiliario prescindíbel
co fin de ampliar o espazo dispoñíbel e mellorar a circulación.

- Limitarase na medida do posíbel os movementos do alumnado dentro da
aula.

- O alumnado e o profesorado efectuará unha desinfección de mans ao entrar
na aula e antes e despois de usar elementos comúns.

- Como medida excepcional, potenciarase que o alumnado realice actividades
individuais, deixando as tarefas por parellas ou en grupos para casos
puntuais. Deste xeito reduciranse as interaccións físicas dentro da aula.

- Cada alumno/a contará co seu propio material (estoxo, bolígrafos, lápis,
gomas…).

- Evitarase compartir material e, de ser o caso, este estará debidamente
hixienizado.

- Nos casos en que se empregue material común (instrumental de laboratorio,
de Tecnoloxía, de Educación Física…) débese recordar ao alumnado a
importancia do lavado de mans antes e despois de empregar dito material.
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- Ao trasladarse de aulas para ir a Música, Tecnoloxía, Educación Física, saír
aos espazos de lecer… o alumnado deberá respectar o percorrido sinalizado
correctamente polo centro.

- Reorganízanse os horarios para diminuír os contactos entre os diferentes
grupos clase, de maneira que non coincidan os períodos de lecer de todos
os estudantes. Deste xeito, haberá un horario base A e un horario base B, cada
un deles para a metade do alumnado do centro, considerando a posibilidade de
saír do alumnado de ensinanzas postobrigatorias.
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- Non se pasarán chamadas a teléfonos compartidos do centro. O persoal de
administración e servizos anotará o teléfono e avisara á persoa interesada para
que esta, cando o considere oportuno, poida devolver a chamada.

- Os postos do alumnado nas aulas serán estabelecidos polo centro e non
poderán intercambiarse. No caso excepcional de que haxa algún cambio
tomaranse as medidas hixiénicas de protección oportunas.

- As probas escritas realizaranse no espazo e tempo asignado para a
impartición de cada materia. No 2º curso de Bacharelato permitiranse outros
horarios para a realización de probas finais. Prohíbese a confluencia de
alumnos/as de dous ou máis grupos nun mesmo espazo, así como o
emprego do salón de actos para a realización destas probas.

- Aínda que os espazos do IES de Ortigueira permiten o cumprimento do
estabelecido no protocolo, resérvase o salón de actos para impartir aulas
concretas no caso de que a dirección do centro, unha vez organizados os
horarios, considere que esta medida pode incrementar a seguridade colectiva.

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

ALUMNADO, PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS, E PROFESORADO
Vía telefónica (a un membro do equipo COVID):

638291300

8. Procedemento de rexistro de ausencias

PERSOAL NON DOCENTE E PROFESORADO
No caso de que o persoal non docente e profesorado presente sintomatoloxía

compatíbel coa COVID-19, estes non acudirán ao centro educativo e
inmediatamente darán coñecemento ao equipo COVID. Como criterio xeral,
manterase en illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co seu
centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos da mutua.

ALUMNADO

No caso de que se detecte sintomatoloxía compatíbel coa COVID-19 na casa, o
alumnado non acudirá ao instituto, a súa familia contactará inmediatamente co centro
de saúde de referencia e con algunha das persoas membros do equipo COVID. Para
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a xustificación da ausencia non será preciso ningún certificado médico, abondará
co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais.

En caso de que un alumno/a que estea no centro teña algún síntoma compatible
coa infección por SARS-CoV-2 de acordo coa enquisa de autoavaliación, deberá
permanecer no espazo de illamento habilitado no centro ata que o responsable
veña a recollelo.

Se un alumno/a ou alguén do persoal do centro convive cunha persoa cun
diagnóstico positivo da Covid-19 non poderán acudir ao centro, en virtude de ser
considerados contactos estreitos.

Un alumno ou profesional do centro que conviva cunha persoa con síntomas
compatibles coa Covid que se encontre á espera do resultado, evitará as
interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado, pero
non será necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto á
escola como ao seu posto de traballo.

Todas as ausencias rexistraranse na aplicación informática Xade.

Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico,
abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias
derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo
de prevención de absentismo escolar.

9. Procedemento de comunicación de incidencias ás autoridades sanitarias e
educativas

No caso de que se confirme un caso positivo de COVID-19 o equipo COVID deberá
comunicalo a través da canle informática, “EduCovid”, habilitada dende a
Consellería de Educación. Alén diso, incorporaranse nesta aplicación os datos dos
contactos estreitos, dos compañeiros/as afectados/as tanto de aula como de
transporte, e do seu profesorado.

Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co centro educativo
o antes posible, recomendase que o caso confirmado ou a persoa de referencia
notifique o resultado positivo ao centro. Deste xeito, o Equipo Covid poderá
comezar a recompilar a información necesaria para a identificación dos contactos
estreitos.

- Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun
diagnostico confirmado de Covid-19 no centro de ensino, deberá pórse en
contacto coa Central de seguimento de contactos (CSC) para identificar os
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contactos estreitos do ámbito educativo. Poderá facelo a través do número de
teléfono específico para educación, habilitado de 9 a 22h todos os días da
semana e que estará dispoñible en EduCovid na Axuda da aplicación, así como
tamén nos apartados Equipo e Centro médico.

- A CSC porase en contacto co caso confirmado para facilitarlle as indicacións
de illamento, realizar a enquisa epidemiolóxica e identificar os contactos
estreitos do ámbito persoal do caso. Durante esta enquisa epidemiolóxica
identificase ao caso confirmado como estudante ou traballador dun centro de
ensino. Deste xeito, unha vez localizado o centro, a CSC envía unha
notificación ao Equipo Covid, a través da aplicación EduCovid solicitando os
contactos estreitos do caso que se produciran no ámbito educativo.

- Neste momento, se previamente non se fixo, o Equipo Covid deberá pórse en
contacto coa CSC a través do número de teléfono dispoñible en EduCovid, na
Axuda da aplicación, así como tamén nos apartados Equipo e Centro médico.

- Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCovid,
para o que identificará ao caso coa correspondente IdOrixe. Se a CSC atopa
dificultades para localizar ao caso no centro concreto, facilitaralle a IdOrixe ao
Equipo Covid e pediralle que realice a súa carga en EduCovid. En ningún
caso se notificarán contactos estreitos por medios diferentes a EduCovid.

- O persoal da CSC axudará ao Equipo Covid a identificar e elaborar a listaxe
de contactos estreitos do caso. Estes contactos estreitos poderán
seleccionarse da “Rede de contactos” proposta por EduCovid, na que se
inclúen compañeiros de clase, de comedor, de transporte, profesorado e outros
(coma os recreos, etc...). Para esta determinación terase en conta o previsto no
Anexo I BIS.

● Existe a posibilidade de que algún contacto estreito do caso non se atope
dentro desta rede de contactos, polo que o Equipo Covid deberao incorporar
de forma manual. Unha vez definida a listaxe de contactos estreitos que
precisan corentena, e tras ser acordada co persoal asignado da CSC, o Equipo
Covid enviará a listaxe de contactos estreitos á CSC a través da aplicación
EduCovid. No caso de que, conxuntamente coa CSC, non se identifiquen
contactos estreitos no centro, premerase igualmente o botón “Notificar a
Sanidade” sen seleccionar a ningunha persoa. Deste xeito, o estado do
expediente pasará de “Petición de contactos” a “Contactos comunicados”, coa
correspondente traza temporal.

No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á CSC
que no centro existe unha persoa cun diagnostico confirmado de Covid-19, a CSC
pode verificar esta información. Pode ocorrer que á CSC aínda non dispoña da
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información necesaria para facelo, polo que nesta circunstancia procederase do
xeito seguinte:

1. Unha vez recibida a notificación, á CSC axudará a buscar indicios que
verifiquen que se trata dun caso confirmado de Covid. Se hai información
abondo, ou non é posible desbotar a información como resultado dun erro,
o Equipo Covid cargará o caso en EduCovid co IdOrixe 0000. Isto indicará
que o caso aínda non está verificado.

2. Despois, procédese a identificar aos posibles contactos estreitos coma en
calquera outro caso confirmado e gárdanse, pero non se notifican. Deste
xeito, á CSC non lle chegará a listaxe de contactos estreitos e será a persoa
directora do centro quen adiante esta información aos posibles contactos
estreitos (a eles e só a eles). A dirección informará ás persoas afectadas que,
conxuntamente coa CSC, determinouse que moi probablemente son contactos
estreitos dun caso confirmado de Covid-19, polo que deben quedarse na casa
en corentena.

3. Entre tanto, o resultado positivo chegará á CSC e haberá unha IdOrixe
válida. Nese momento, a CSC chamará ao centro e facilitaralle esta IdOrixe,
para que o Equipo Covid modifique o Id 0000 polo IdOrixe real. Unha vez
feito isto, o centro educativo notificará a listaxe de contactos estreitos a través
da aplicación e procederase de forma habitual, onde a CSC chamará aos
contactos estreitos para enquisalos e iniciar o seguimento.

Resulta fundamental que os datos de contacto do alumnado e as súas familias
estean actualizados en XADE. En caso contrario a CSC non podera contactar co
alumnado e familias afectadas. O profesorado e persoal non docente deberán manter
os seus datos de contacto actualizados aos mesmos efectos.

En todo este proceso, esixirase extremar a confidencialidade profesional acerca da
información da persoa diagnosticada da Covid.

O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das
actividades extraescolares non vinculadas ao centro, terán que ser recollidos pola
autoridade sanitaria.

Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse, en todo momento, as
instrucións da Autoridade Sanitaria. A CSC encargarase da vixilancia evolutiva das
persoas identificadas como contactos.
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Id.  Medidas xerais de protección individual

10. Situación de pupitres

Nas aulas sinalizarase a correcta colocación do mobiliario, de maneira que os/as
profesores/as poidan controlar o desprazamento accidental ou intencionado deste.

O profesorado, no inicio de cada sesión, comprobará que o mobiliario continúa na
orde estabelecida nos planos tipo.

A distancia que se debe manter entre postos escolares será a máxima que permita
a aula, e cando menos de 1,20 metros dentro da aula desde o centro das cadeiras.
No chan das aulas haberá referencias para a ubicación de cada mesa. No caso dos
grupos con menos alumnado retirarase o mobiliario de ubicacións intermedias,
repartindo o espazo restante entre a primeira e a última referencia, de xeito
proporcional.

A mesa destinada ao profesorado poderá estar na segunda, terceira, ou cuarta
posición en función da disposición do mobiliario ABALAR, do encerado tradicional ou
da pizarra interactiva. Non se poderá realizar ningunha modificación á
configuración inicial sen a autorización do equipo directivo.

11. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo
cuestionario de avaliación (determinación das medidas para o uso de espazos
de PT e AL, departamento de orientación ou aulas especiais do centro e modelo
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de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un
semellante ao que figura no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19
nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022)

Os espazos de PT e o departamento de orientación utilizaranse como se viñan
empregando, pois garantízanse as distancias de seguridade.

12. Titorías coas familias

Na realización de reunións de titorías priorizarase o recurso á reunión non
presencial mediante videochamada ou teléfono. Cando a reunión teña que ser
presencial adaptaranse espazos para este tipo de reunións onde se garantirán os
criterios de seguridade xunto coa dispoñibilidade de produtos de limpeza de
mans.

No caso de que a climatoloxía o permitira, o profesorado podería decidir facer a titoría
nun espazo exterior afastado do tránsito do alumnado, tal e como se indica no mapa:

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

COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS
Reforzaranse as vías de comunicación dixitais. A páxina web do instituto seguirá a
ser o principal medio para difundir a información de interese xeral. Tamén se
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empregará a aplicación abalarMóbil. Nos casos en que as familias non dispoñan
desta aplicación, utilizarase o correo electrónico ou o teléfono.

COMUNICACIÓN CON PERSOAS ALLEAS AO CENTRO
Empregarase o correo electrónico ou o teléfono.

14. Uso da máscara no centro

O uso da máscara será obrigatorio por todos os membros da comunidade educativa
en todo momento (entradas e saídas do centro, corredores, dentro da aula,
recreos…), salvo aquel legalmente exento. A imposibilidade do uso da máscara
deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a, ou polos servizos
de prevención de riscos, no seu caso, para persoal docente e non docente.

O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigatorio, mais non se prohíbe a súa
utilización.

Por outra banda, os membros da comunidade educativa deberán ter unha máscara
de reposto, así como un estoxo de tela (lavábel) ou papel (desbotábel) para gardar a
máscara cando sexa preciso (para comer nos períodos de lecer, por exemplo).

A máscara non poderá ser retirada en ningún momento ao longo da xornada lectiva,
agás no caso de ser necesario para alimentarse ou hidratarse. Aquelas persoas que
teñen necesidade de retirala temporalmente aproveitarán os necesarios períodos
para o consumo de alimentos ou bebida, mais en ningún caso deberán facelo no
interior dos aseos, por constituír isto un risco notábel para toda a comunidade
educativa. O profesorado de garda, coa colaboración do persoal de administración e
servizos, controlará o funcionamento desta medida.

Estabeleceranse puntos estáticos e individuais suficientes en espazos
descubertos para o consumo de alimentos ou bebidas. Só cando a climatoloxía
non permita o seu uso, poderán empregarse os semicubertos (tamén debidamente
sinalizados). Todos estes puntos deberán ser abandonados (non sen antes recolocar
a máscara) cando o/a alumno/a remate de comer ou beber para que poidan ser
utilizados por outro/a alumno/a. O profesorado de garda explicará nos primeiros días
lectivos o procedemento de entrada e saída nestes espazos. O alumnado deberá
desprazarse para ocupar sempre o punto máis afastado á entrada que vaia quedando
baleiro.
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Tómanse medidas para minimizar a circulación e o consumo no interior da
cafetaría respectando o aforo estabelecido e coas necesarias medidas de ventilación.

- Habilítase, como dependencia anexa á cafetaría do centro, un punto de
subministración ao alumnado orientado a un espazo exterior
semidescuberto e estabelécese un percorrido para a realización segura da
ringleira que se poida formar.

- Cando a climatoloxía o permita, autorízase á empresa concesionaria a
instalación dunha pequena terraza exterior de ata 3 mesas no espazo verde
situado no aparcadoiro. Será de uso exclusivo para o persoal do centro.

Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se
desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da
comunidade educativa en materia de convivencia escolar entenderanse incluídas nos
supostos do artigo 42 letras a), b) e d) coa consideración de condutas leves
contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo alumnado do uso da
máscara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento das
instrucións do profesorado en aplicación do presente protocolo. Polo que se respecta
ao profesorado e persoal non docente estarase ao previsto na súa normativa.

15. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa
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O Plan de adaptación ao contexto COVID será presentado ao claustro do IES de
Ortigueira e difundirase a toda a comunidade educativa a través da páxina web do
centro.

A dirección do centro poderá detallar a explicación dalgún dos seus apartados co fin
de mellorar a súa comprensión, unha vez detectada esa necesidade. Para iso, a
maiores da páxina web do centro, aproveitará o servizo de mensaxaría que presta o
ESPAZO  ABALAR.

Id.  Protocolo de limpeza e ventilación

16. Distribución do persoal de limpeza

O centro educativo disporá de tres persoas de limpeza coa seguinte
organización:

Persoal de limpeza en horario de mañá: Unha persoa
Persoal de limpeza en horario de tarde: Dúas persoas

17. Ventilación

Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo
de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, 15 minutos ao remate de cada
xornada (mañá e tarde), durante a totalidade dos recreos, cando menos 5 minutos
entre clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos durante a duración
destas. As portas das aulas deberán permanecer sempre abertas, coas ventás
abertas para favorecer a circulación de aire e, especialmente se as ventás se atopan
pechadas. As ventás dos corredores deberán permanecer abertas para facilitar a
ventilación.

Coas medidas de prevención de accidentes necesarias:

- Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan,
manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible.
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- Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar
a función de recirculación do aire interior.

18. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas

En cada aula haberá un modelo de checklist para anotar as ventilacións realizadas
e a duración destas.

O personal del limpeza, en colaboración co persoal de conserxaría, realizará as
primeiras e as últimas ventilizacións da xornada e as dos recreos.

As ventilacións entre os cambios de clase corresponderán ao profesorado.

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

19. Tarefas asignadas ao persoal de limpeza

- Nas aulas será suficiente con realizar a limpeza unha vez ao día, incluído
mobiliario (mesas e outras superficies de contacto, etc). No caso de que se
establecesen quendas nas aulas, comedor ou outros espazos, cando cambie
o alumnado, indicase a limpeza, desinfección e ventilación entre quenda e
quenda.

- Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o
precisen en función da intensidade de uso.

- Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de
contacto máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns,
teléfonos, perchas, e outros elementos de similares características, así como
de billas elementos das cisternas e outros dos aseos.

- Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha
limpeza de superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo
menos dúas veces na xornada. En todo caso nos aseos existirá xaboeiras
ou material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente.
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- Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recen preparada
ou calquera dos desinfectantes con actividade viricida autorizados e rexistrados
polo Ministerio de Sanidade. No uso destes produtos sempre se respectarán as
indicacións da etiquetaxe.

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

- Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras (todas con bolsa interior e protexidas
con tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de
evitar calquera contacto accidental.

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

O persoal de limpeza contará con elementos de protección para levar a cabo as
súas tarefas como luvas e máscaras. As luvas serán postas e retiradas segundo a
instrucións previstas na infografía e refugaranse na fracción resto.

Ademais, recoméndase o emprego de medidas de protección ocular como lentes ou
viseiras protectoras. Ao finalizar cada quenda de limpeza, o material empregado e os
equipos de protección desbotaranse de maneira segura.

Empregaranse distintivos móbiles para sinalizar a presenza do persoal de limpeza
na dependecia que estea a ser desinfectada. Desta maneira, deberase agardar ao
remate das tarefas para poder entrar e volver a utilizala.

21. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas

En cada aula haberá un modelo de checklist para anotar as ventilacións realizadas
e a duración destas.

O personal de limpeza, en colaboración co persoal de conserxaría, realizará as
primeiras e as últimas ventilizacións da xornada e as dos recreos.

As ventilacións entre os cambios de clase corresponderán ao profesorado.
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Cando un/ha profesor/a presta asistencia no mesmo espazo con diferentes grupos
de alumnos/as de xeito consecutivo (orientadora, profesor/a especialista, ou calquera
outro) ventilarase a aula ou a sala polo menos 15 minutos logo de cada sesión.

22. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

Os espazos para a xestión dos residuos serán as papeleiras habilitadas en cada aula,
departamentos, despachos, sala do profesorado, corredores e exteriores. As
papeleiras contarán cunha bolsa e, de ser posíbel, serán accionadas con pedal. Os
residuos de hixiene persoal depositaranse na fracción resto, mentres que o resto de
material recollido derivarase ao seu contedor correspondente (plástico, papel,
orgánico…).

Cando se detecte un caso con síntomas no centro educativo, será preciso illar o
contedor onde se depositen os seus panos ou outros produtos usados por dito caso.
Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con
peche, para o seu depósito na fracción resto.

Id.  Material de protección

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

O equipo COVID, en colaboración coa secretaría, levará rexistro e inventario
específico do material dispoñíbel de protección, limpeza e desinfección, tanto do
aprovisionamento inicial facilitado pola Consellaría de Educación (elementos de
sinalización e máscaras) coma do resto de material necesario (dispensadores,
materiais de desinfección, xel hidroalcohólico…).

24. Determinación do sistema de compras do material de protección

Tendo en conta o aprovisionamento inicial da Consellaría de Educación, o instituto
garantirá en todo momento a existencia de máscaras suficientes para posíbeis
emerxencias.

Correrá a conta das familias o aprovisionamento diario de máscaras para o
alumnado, e o do profesorado e persoal non docente será individual, pois actualmente
a máscara é un elemento de uso obrigatorio para saír da casa.

Páxina 18 de 36



O centro, con cargo aos gastos de funcionamento, mercou equipos de protección: xel
hidroalcohólico, dispensadores, máscaras, panos desbotábeis, material para
desinfectar…

O instituto realizará unha contabilización dos custos deste material de maneira
individualizada para coñecer os sobrecustos das medidas de prevención e hixiene
ante a COVID-19.

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

O equipo COVID, en colaboración co resto de profesorado e persoal non docente,
será o encargado de comprobar as existencias do material, mentres que o persoal
de limpeza e conserxaría realizarán as reposicións do xel.

No tocante á sinalización, será o equipo COVID, en colaboración coa conserxaría,
quen deberá colocalo no seu lugar correspondente antes do inicio do curso escolar.

Por outra banda, en cada aula e espazo do centro haberá sempre xel hidroalcólico e
unha papeleira con tapa e pedal.

Id.  Xestión dos abrochos

26. Medidas

A continuación plantéxanse unha serie de medidas para a xestión dos gromos no
centro educativo:

- Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais
que teñan síntomas compatíbeis coa COVID-19, así como aqueles que se
atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de
corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con
síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centro as
persoas en espera do resultado dunha PCR.

- Ante un caso de síntomas compatíbeis coa COVID-19 no centro educativo
seguirase o protocolo estabelecido polo SERGAS: levarase a un espazo
separado de uso individual, sempre coa máscara posta, e contactarase coa
familia, no caso de afectar a un/unha alumno/a. O/A traballador/a que inicie
síntomas debe abandonar o centro protexido por máscara cirúrxica e pedirá cita
telefónica co seu MAP. De confirmarse o positivo, o equipo Covid do centro
escolar comunicarao ao centro de saúde de referencia.
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- No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, a persoa coordinadora
do equipo COVID incluirá na aplicación informática a información do
afectado/a, así como dos seus contactos estreitos dentro do centro.

- As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun
diagnóstico confirmado deberán permanecer en corentena ata que obteñan o
resultado negativo da PCR que se solicitará transcorridos 10 días do último
contacto co caso confirmado. Se, polo motivo que fose, pasan 14 días do
último contacto co caso confirmado e non se realiza a PCR, a corentena
finalizará igualmente.

- A familia dun alumno/a con sospeita de contaxio deberá solicitar unha
consulta telefónica co seu pediatra ou médico de cabeceira para que este
avalíe a necesidade de solicitude dunha proba diagnóstica.

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

- A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a
corentena dun grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o
peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo
na súa totalidade.

- A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de
Continxencia ante peches aprobado pola resolución que dite para a regulación
do Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos no
contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario sostidos con
fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022,
que desenvolverá as medidas previstas no presente protocolo relativas ao
ensino a distancia.

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

O responsábel de realizar as comunicacións das incidencias será o coordinador do
equipo COVID, tal e como se estabelece no apartado 2 deste protocolo.

Id.  Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

28. Procedemento de solicitudes

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os
traballadores vulnerábeis para COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa

Páxina 20 de 36



condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección
de forma rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais
deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente sensíbeis á infección
por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e
protección necesarias, seguindo o estabelecido no Procedemento de actuación para
os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2.

Id.  Medidas de carácter organizativo

29. Entradas e saídas do alumnado non transportado

ENTRADA: Co fin de evitar reunións na entrada e nos espazos exteriores ao recinto
escolar, o alumnado non deberá presentarse no centro antes das 8 horas e 10
minutos, no horario de mañá nin antes das 15 horas e 55 minutos no horario de
tarde. As persoas responsábeis do alumnado menor colaborarán na consecución
deste obxectivo. O profesorado deberá chegar ao instituto antes que o alumnado (8h
10 minutos no horario de mañá e 15 horas e 55 minutos no horario de tarde).

SAÍDA: Dous timbres entre as 14h 02 minutos para o horario A e as 14 h 07
minutos para o horario B, e tamén entre as 17h 38 minutos e as 17h 43 min para
os horarios A e B respectivamente.

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

A circulación polo edificio realizarase de xeito similar á dos vehículos pola
estrada. Empregarase esta idea para que o alumnado aprenda nos primeiros días o
"código de circulación" no interior do centro.

Utilizaranse sinais similares ás que deben respectar as persoas condutoras en
relación ás distancias, ceda o paso para entrar e saír nas diferentes dependencias,
prohibido o paso e paso obrigatorio.

Nos corredores haberá unha liña media, descontinua, de cor vermello. Os sinais
desa cor, xa existentes estes anos, empregaranse só no caso de emerxencia
(evacuación do edificio).
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O sentido de circulación estará sinalizado en cor azul. No interior das
dependencias con dúas entradas estabeleceranse tamén sentidos de circulación, de
xeito que unha das portas será a de entrada e outra a de saída.
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31. Cartelería e sinaléctica

Deberase colocar a cartelaría informativa coas medidas de seguridade básicas
nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos comúns. Tentarase buscar os
espazos máis visíbeis (retirando na medida do posíbel calquera outra cartelaría) para
que destaquen todo o posíbel.

Dentro dos baños haberá cartelaría recordando a técnica correcta do lavado de
mans.

Os corredores estarán marcados con frechas sinalando o sentido de circulación,
tal e como se comentou no apartado anterior. Tentarase adaptar esta sinalización ao
alumnado dos primeiros cursos da ESO para que lles resulte máis atraente e doado
de aprender.

32. Determinacións sobre a entrada e saída do alumnado transportado

ENTRADA: Escalonada a medida que van chegando os autobuses. O profesorado
deberá chegar á clase antes que o alumnado (8h 10 minutos). As empresas de
transporte retrasarán na medida do posíbel as chegadas da mañá, non antes das 8h
08 minutos e as da tarde do luns, non antes das 15h 53 minutos.

SAÍDA: Dous timbres entre as 14h 02 minutos para o horario A e as 14 h 07
minutos para o horario B, e tamén entre as 17h 38 e as 17h 43 min para os horarios
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A e B respectivamente. Os autobuses deberán estar na parada con anterioridade á
saída do alumnado.

Non se permiten desvíos do alumnado entre o autobús e a aula, e entre a aula e o
autobús. A cafetaría do centro pechará as portas antes da hora de saída do
alumnado, agás o luns para a prestación do servizo de comedor ao alumnado
beneficiario de dito servizo.

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

Cada entrada e cada saída será controlada por un membro do equipo docente. O
persoal de conserxaría asegurarase de abrir a porta e de substituír ao docente no
caso de calquera imprevisto.

Id.  Medidas en relación coas familias

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

Nas actividades extraescolares e complementarias levarase a cabo unha serie
de pautas:

- Deben manterse os grupos de convivencia estable ou gardarse as
distancias de seguridade previstas nos protocolos con carácter xeral.

- Cómpre priorizar as actividades no exterior pero evitando igualmente
aglomeracións.

- Deberase levar rexistro das persoas que participan nestas actividades, así
como o lugar que ocupan, non podendo cambiar de compañeiros/as para limitar
as interaccións e facilitar a localización de posibles contactos estreitos.

- É preciso extremar as medidas de hixiene e ventilación antes, durante e
despois da actividade.

- Cando a actividade implique saída do centro e visita a algún lugar deberá
coñecerse con antelación o protocolo COVID da instalación.

- O número de profesorado acompañante debe ser tal que permita garantir as
medidas de seguridade sanitarias nas visitas e saídas do centro educativo.
Pódese tomar como referencia o establecido no ROC e axustalo á situación da
actividade para garantir a seguridade sanitaria: os alumnos serán
acompañados polo profesorado correspondente na proporción como mínimo
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dun profesor por cada unidade. Poderá un profesor acompañar máis
dunha unidade sempre e cando o total de alumnos non pase os 30.

- Cando a actividade implique uso de transporte deberán extremarse as
medidas de hixiene, por suposto será obrigatorio o uso de máscara e
anotarase o lugar que ocupa o alumnado que será fixo nos dos sentidos do
traxecto.

- Cando as actividades supoñan a entrada no centro de persoal alleo este
deberá coñecer previamente e asumir na súa totalidade o protocolo COVID e
o Plan de adaptación do centro e asinar o compromiso de realizar a enquisa de
autoavaliación antes da actividade.

- Estas persoas alleas extremarán a hixiene á entrada e saída do centro,
gardarán o uso de máscara e distancia de seguridade.

- No caso de acceso ao centro de persoas alleas ao persoal deberán estar
sempre acompañadas de persoal do centro.

35. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

As titorías levaranse a cabo no horario estabelecido por cada docente, sempre
con cita previa empregando as canles habituais: abalarMóbil, chamada telefónica,
correo electrónico ou axenda do alumnado.

Preferentemente serán telemáticas, mais no caso de que o profesorado considere
necesaria a presencialidade terán lugar en espazos exteriores habilitados polo
centro no caso de que a climatoloxía o permita. Se non o permite, levaranse a cabo
na sala interior destinada a titoría coas seguintes medidas:

- Emprego obrigatorio de máscara.
- Desinfección de mans con xel hidroalcohólico ao entrar e saír da sala de

titorías.
- Respectar a distancia de seguridade mínima.
- Ventilar a aula mínimo 15 minutos despois da titoría. Se as condicións

climatolóxicas o permiten, recoméndase ter a fiestra aberta durante parte da
sesión de titoría.

- No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita ou de calquera outro
documento, solicitarase previamente para ter unha copia e evitar a súa
manipulación conxunta.
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Id.  Medidas para o alumnado transportado

36. Medidas

O alumnado transportado por medios privados será desembarcado e recollido
fóra do recinto escolar. Recoméndanse os desprazamentos a pé do alumnado
residente no núcleo de Ortigueira, agás en situacións climatolóxicas adversas.

Id.  Medidas de uso do comedor

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

O comedor (situado na cafetaría do centro) contará con tres quendas de 5 ou 6
alumnos/as, agrupados/as na medida do posíbel por grupos clase e tipo de horario.
Os espazos destinados a este alumnado terán garantida a distancia de seguridade.

38. Persoal colaborador

Haberá un/a profesor con presenza física no comedor escolar acompañando ao
servizo de vixilancia da empresa concesionaria. Tamén se contará coa colaboración
do persoal da cafetaría do centro.

39. Persoal de cociña

A empresa concesionaria do servizo de comedor servirá os menús elaborados en
instalacións exteriores ao IES de Ortigueira ao tratarse dun servizo de catering.

Id.  Medidas específicas para o uso doutros espazos

40. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas, laboratorios

Por norma xeral, o alumnado realizará a súa actividade lectiva na súa aula ordinaria,
agás para ir ás aulas de Música, Tecnoloxía, Laboratorio de Física e Química,
Debuxo, Idiomas, a biblioteca, aula de informática e ao pavillón.

Todos estes espazos deben ofrecer as mesmas garantías de seguridade que as
aulas ordinarias, polo que terán a mesma dotación, como dispensadores de xel, que
permitan realizar as rutinas de limpeza antes, durante e despois das sesións.
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A dirección do centro, proporá aos departamentos con materias cunha carga
importante de actividades manipulativas (Tecnoloxía, Física e Química, Plástica e
Visual) a posibilidade de agrupar dous períodos lectivos co obxectivo de reducir o
tránsito de alumnado entre aulas e facer posíbel a limpeza de mesas e cadeiras
compartidas por máis dun alumno ou alumna ao longo da xornada lectiva.

Ao ser espazos compartidos por varios grupos, entre cada sesión será preciso realizar
unha ventilación axeitada un mínimo de 5 minutos tras cada sesión ou, en función
dos parámetros citados, que garantan unha ventilación axeitada e os labores de
limpeza e desinfección oportunos. O material que sexa compartido debe ser
desinfectado ao inicio da actividade e unha vez rematada a clase. O profesorado debe
concienciar ao alumnado da importancia que ten a limpeza dos elementos comúns.
Alén diso, deberase adaptar a metodoloxía na aula para minimizar o contacto cos
materiais e evitar crear grupos de traballo (fomentarase o traballo individual).

Na materia de Música, para o emprego de instrumentos de vento como a frauta
doce, o distanciamento persoal deberá ser maior de 1,2 metros. Para o canto con
máscara estabelécese tamén unha distancia de 1,2 metros que deberá ser maior no
caso de que o permitan as posibilidades da aula.

No tocante a aula de informática, estabelecerase un horario de reservas, de tal
maneira que se permita a súa correcta desinfección e ventilación.

41. Educación física

Os espazos nos que se desenvolverán as clases de Educación Física serán,
preferibelmente, ao aire libre. As medidas de desinfección e limpeza, así como de
protección e hixiene persoal serán as mesmas que as estabelecidas para o resto de
materias.

Porén, tomando como referencia o protocolo FISICOVID-DXTGALEGO para o deporte
federado en Galicia, propóñense as seguintes normas específicas para esta materia:

Medidas xerais de limpeza de superficies e material:

- Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan
persoais e intransferíbeis, ou que as partes en contacto directo co corpo da
persoa dispoñan de elementos substituíbeis. No caso daqueles equipamentos
que deban ser manipulados por diferente persoal, procurarase a dispoñibilidade
de materiais de protección ou o uso de forma recorrente de xeles
hidroalcohólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu uso.
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- Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e, como
mínimo, de forma diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación
do aire. Na medida do posíbel, manter as portas abertas con cuñas e outros
sistemas para evitar o contacto das persoas cos pomos, por exemplo. Durante
as actividades en recintos pechados, na medida do posíbel, realizar os tempos
de descanso e/ou recuperación en zonas ao aire libre ou ben ventiladas.

Medidas para o alumnado durante a práctica de actividade física e deportiva:

- O uso da máscara será obrigatorio agás que se realice no exterior, de
maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte
inadecuado ou imposibilite a práctica.

- Cando a máscara non se utilice, é importante gardala axeitadamente nun
estoxo ou nun sobre.

- Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Iso significa cubrirse a
boca e o nariz co cóbado flexionado ou cun pano desbotábel ao tusir. Neste
caso, desbotar de inmediato o pano usado e lavar as mans.

- Lavar con frecuencia as mans con agua e xabón ou con xel hidroalcohólico.
- Na medida do posíbel, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de

facelo, prestar atención ao lavado previo de mans.

Medidas organizativas:

● Evitar o uso de materiais compartidos durante a actividade. Se isto non fora
posíbel, garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso
continuado por parte dos axentes participantes e estabeleceranse os
mecanismos de desinfección correspondentes. Cando ese material vaia ser
empregado en dúas sesións consecutivas, deixarase un tempo para que a
actuación dos produtos desinfectantes sexa efectiva, polo que ao inicio das
sesións non se debe empregar ese material.

42. Cambios de aula

Por norma xeral, o alumnado permanecerá na súa aula. Non está permitido que
os/as alumnos/as saian ao corredor durante o cambio de sesión. Cando teñan
que desprazarse a outra aula ou a un espazo de uso educativo deberá facerse en
reingleira de un e respectando sempre a distancia de seguridade. En caso de que
haxa outro grupo dentro da aula, deberán agardar mantendo a fila a que saia por
completo, evitando a formación de aglomeracións, e a que o profesor lles indique que
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xa poden entrar. Cando o alumnado precise dun cambio de aula, deberá proceder a
desinfectar o seu posto, en caso de ter sido usado con anterioridade.

43. Biblioteca

O aforo da biblioteca será de 20 persoas. Sinalizaranse nas mesas aqueles sitios que
poden ser utilizados mantendo a distancia de seguridade e optimizando os postos
dispoñíbeis.

Na biblioteca seguiranse as mesmas normas que no resto do centro. Ao entrar e
saír da biblioteca o alumnado deberá hixienizar as mans con xel hidroalcohólico.

O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual.

44. Aseos

O alumnado do centro empregará os aseos da planta baixa, como viña utilizando en
cursos anteriores. O aforo de cada un dos aseos estará limitado a 4 alumnos/as.

Respectaranse os labores de limpeza e desinfeción, polo que nos tempos que
estean sinalizados con eses distintivos non poderán ser empregados.

Os aseos terán a correspondente cartelaría indicativa do correcto procedemento
de lavado de mans.

Reitérase a importancia de non retirar nunca a máscara nos aseos. As persoas
responsábeis do alumnado insistirán na importancia desta medida hixiénica
fundamental.

Id.  Medidas especiais para os recreos

45. Horarios e espazos

Haberá dúas quendas de recreos:

1.º Quenda de recreo para o alumnado de 1.º e 2.º da ESO: 10.45 a 11.35
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2.ª Quenda de recreo para o alumnado de 3.º, 4.º da ESO, 1º. e 2.º de BAC e Ciclos
Básico e Medio: 11.35 a 12.25.

Para evitar aglomeracións, o alumnado sairá ao recreo en ringleira de 1 mantendo
en todo momento a distancia de seguridade. Nunha das pistas exteriores
habilitaranse puntos estáticos e individuais, con distancia entre eles, para que o
alumnado poida retirar a máscara e merendar (vid. Apartado 16).

Só en días nos que a climatoloxía non permita o emprego de espazos descubertos o
alumndo poderá alimentarse nos espazos semicubertos sinalizados, acortando o
tempo para permitir que sexan empregados por todo o alumnado que o precise (vid.
Apartado 15).

Alén diso, poderase empregar a biblioteca no período de lecer, ás ordes do
profesorado de garda, respectando sempre o aforo máximo de 15 persoas e
mantendo as medidas de hixiene e distancia.

Nas horas nas que o pavillón deportivo e as pistas de pádel estean libres poderán
organizarse actividades deportivas, despois de seren aprobadas específicamente
pola dirección do centro. Sempre se levarán a cabo baixo a supervisión do
profesorado de garda que se determine e co respecto das normas específicas de
seguridade de cada unha delas.

46. Profesorado de vixilancia

Para realizar as gardas de vixilancia do recreo haberá o seguinte profesorado en cada
una das dúas quendas:
1 profesor/a de garda nas quendas de acceso aos aseos e á cafetaría exterior.
1 profesor/a de garda de biblioteca.
2 profesores/as de garda nos espazos de lecer.

O persoal de conserxaría colaborará cando sexa posíbel, en función das necesidades
e imprevistos que poidan acontecer.

Id.  Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

47. Emprego do equipamento
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Nas aulas de Música, Tecnoloxía e no Laboratorio de Física e Química
estabeleceranse as medidas de hixiene e protección oportunas para que o
alumando poida levar a cabo a súa aprendizaxe de maneira segura. Os equipos de
protección individual que non formen parte do equipamento propio do alumnado
deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso, favorecendo os de
material desbotábel. O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificaranse
de xeito que a realización da práctica supoña a mínima manipulación posíbel.
Deberán ser hixienizados despois de cada actividade para o seu uso polo seguinte
grupo ou alumno/a.

No tocante as aulas de informática, haberá un horario de uso que permita a
correcta desinfección dos equipos para poder ser utilizados polos diferentes grupos.

Id.  Medidas especificas para alumnado de NEE

48. Medidas

O alumnado que precise atención individualizada recibirá esta atención coas
medidas de protección específica en espazos de dimensión e ventilación suficiente
para garantir o respecto das distancias de seguridade.

Ao longo do curso, o departamento de orientación colaborará estreitamente co equipo
COVID na identificación das necesidades específicas de protección e hixiene
para o alumnado con NEE.

49. Seguimento

Realizarase o seguimento e revisión necesario sobre as tarefas de atención ao
alumnado con NEE para a súa modificación no caso de ser precisa para o correcto
seguimento do do proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Id.  Previsións específicas para o profesorado

50. Medidas
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Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento
das medidas de protección. Ademais, de acordo coas capacidades do grupo,
aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación sobre o
carácter social da pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas.

En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas
mans e do material de uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e
de lembrar as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado.

Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e
o aforo dos locais, cando non sexa posíbel deste xeito usaranse medios telemáticos,
tal e como se recolle no seguinte apartado.

A sala de profesorado, cun aforo reducido a 10 persoas persoas, é un espazo que
debe ser hixienizado e ventilado constantemente polo profesorado que o use, tanto o
lugar que se ocupe en cada cambio de profesor coma os elementos de uso común
como teclados, pantallas ou calquera material compartido. Animarase ao profesorado
a empregar o espazo do patio nas súas horas libres no canto da sala de profesores se
as condicións climatolóxicas o permiten.

Na realización de reunións (nos departamentos, biblioteca, aulas ordinarias…)
utilizaranse espazos que reunan as condicións estabelecidas para o aforo convocado.
Se non é posíbel, realizaranse de maneira telemática. En todo momento garantirase
a distancia de seguridade mínima, a dispoñibilidad de xel hidroalcohólico e unha
correcta ventilación.

51. Órganos colexiados

Tendo en conta o artigo 17 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do
Sector Público os órganos colexiados poderanse constituír, convocar, celebrar a súas
sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia, agás nos supostos nos que o seu
regulamento interno recolla expresa e excepcionalmente o contrario e que, de ser este
o caso, poderá revisarse e realizar as modificacións e adaptacións oportunas.

Como consecuencia, nas sesións que se celebren a distancia (mediante o emprego
da plataforma Cisco Webex) debe garantirse a identidade dos membros que
participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos
considérase validamente emitido o voto formalizado na propia sesión da
videoconferencia ou o emitido por correo electrónico.

Por outra banda, as reunións do Claustro e do Consello Escolar que se celebren de
maneira presencial terán lugar en espazos amplos (o pavillón, o salón de actos ou
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o patio) no que se garanta unha boa ventilación e a posibilidade de manter a distancia
de seguridade entre todos os seus membros.

A dirección do centro velará por garantir a confidencialidade de todas as reunións,
tomando as precaucións e realizando as advertencias necesarias no caso daquelas
que se relicen de xeito telemático.

Id.  Medidas de carácter formativo e pedagóxico

52. Formación en educación en saúde

O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación
e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros
educativos chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa.

- Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre
as medidas de prevención e hixiene aos traballadores/as do centro
educativo, que á súa vez facilitarán a comunicación ao resto da comunidade
educativa.

- Comunicarase a información a todas as familias, mantendo unha canle
dispoñíbel para a solución de dúbidas que poidan xurdir.

- Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o
cumprimento e comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase
que esta información sexa actualizada no caso de que cambien as indicacións
das autoridades sanitarias.

- Deseñaranse e implementaránse actividades de educación para a saúde que
inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte.

- Todas as materias, en menor ou maior medida, desenvolverán o elemento
transversal de educación para a saúde e hábitos de vida saudábeis.

53. Difusión das medidas de prevención e protección

O equipo COVID asegurarase de que a información sobre os protocolos de actuación
e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros
educativos chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa.

- Proporcionarase información e facilitarase adquisición e habilidades sobre
as medidas de prevención e hixiene aos traballadores do centro educativo.

- Enviarase a información a todas as familias.
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- Potenciarase o uso de infografías e carteis de sinalización.

54. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais

Todo o profesorado do centro deberá acadar unha formación básica dixital que lle
permita empregar a aula virtual e ferramentas dixitais como Webex.

O/A coordinador/a Tic será o/a responsábel do traballo de mantemento e
administración da aula virtual. Facilitarase ao alumnado a inscrición na aula virtual e
o profesorado asegurarase de que o seu alumnado coñece o funcionamento da
mesma e a metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que realizar o ensino a
distancia.

Os titores identificarán ao alumnado que, por mor de falta de recursos ou de
conexión no seu fogar, puidese perder o acceso á educación telemática no caso de
ensino a distancia, e o notificarán ao equipo directivo, que fará unha listaxe dese
alumnado e as súas necesidades.

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

As programación didácticas dos diferentes departamentos deberanse adaptar ás
tres posíbeis modalidades de docencia que se poden dar coa situación sanitaria
actual: presencial, telemática, semipresencial.

56. Difusión do plan

Na páxina web do centro estará este Plan de adaptación do IES de Ortigueira á
situación COVID-19, á disposición das autoridades sanitarias e educativas, e poderá
ser consultado por calquera membro da comunidade educativa.
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ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª ________________________________________________________, con DNI número
________________________, como pai/nai/titor legal do alumno/a
______________________________________________, matriculado no curso _________, do
centro educativo _______________________________________

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE COÑECE O PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO
CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS de ensino non universitario DE GALICIA PARA O
CURSO 2021-2022 e que, polo tanto coñece a necesidade de obriga de realizar diariamente a
enquisa de autoavaliación da Covid-19 ao alumno/a e a obriga de NON envialo/a ao centro e
contactar cos servizos sanitarios e seguir as súas indicacións en caso presentar cando menos un
síntomas previstos. De igual xeito coñece a obriga de seguir as indicacións da autoridade sanitaria
no caso de que o/a alumno/a conviva cunha persoa con diagnóstico positivo de Covid-19. O
alumno/a non poderán acudir ao centro ata que así llelo indiquen os servizos
sanitarios.

A persoa afectada ou a súa familia comunicarán estas circunstancias ao Equipo Covid do centro.

En __________________________________, a ___ de __________ de 2020.
ASDO. ______________________________________________________
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