
  “PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO
2020-2021” 

 IES PEDRA DA AUGA

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA

1) Denominación do centro, enderezo e teléfonos.

IES Pedra Da Auga
R/Feliciano Barrera s/n
36860 Ponteareas
tel: 886121205

2) Membros do equipo COVID (incluír teléfonos móbiles e posible asignación de tarefas aos 
membros)

Coordinadora: Begoña Vázquez Domínguez. Comunicación co personal do centro, familias, 
alumnado, centro de saúde de Atención Primaria de referencia, Consellería de Educación a través da
canle informática e Xefatura Territoral de Sanidade. Teléfono: 604088538
Óscar Castro. Organización da distribución do material, contabilización e inventario separado. 
Persoa encargada de colgar a información na páxina web do centro. Teléfono: 604088538
Rafael Alonso. Supervisión entradas e saídas, cartelería e sinalización, aforo en espazos comúns, 
asignación dos espazos do recreo aos grupos. Teléfono: 604088538

3) Centro de Saúde de referencia (incluír persoa de contacto e teléfonos).

Centro de Saúde de Ponteareas. Persoa de contacto Raquel Plana y Alfonso Porto, tfno  986 641048

4) Determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe.

Establécese como espazo de illamento a Aula E-14 e conta cos seguintes elementos de protección:
panos desbotables, dispensador de xel hidro alcohólico, líquido de desinfección de mobles, 
papeleira con tapa e caixa de máscaras.

5) Número de alumnos por nivel e etapa educativa

1º ESO 50

2º ESO 52

3º ESO 50

4º ESO 20

1º BACH 55

2º BACH 29

1º CB ELECT 5



2º CB ELECT 13

1º CB ADM 4

2º CB ADM 10

1º CM ADM 14

2º CM ADM 19

1º CS ADM 18

2º CS ADM 31

1º CM ELECT 22

2º CM ELEC 14

1º CM AUTO 22

2º CM AUTO 23

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

· Persoal docente 56
· Persoal de limpeza 3
· Administrativo 1
· Conserxes 2

7) Determinación do grupos estables de convivencia, con asignación da aula, do alumnado, do
profesorado que exerza a titoría e os especialistas que impartan materias ao grupo.

Aula Nº alumnos/
as

Titor/a Materias e Profesores/as

1º ESO A Aula 22 28 Isabel 
Taboada

Bioloxía e Xeoloxía: Cristina Romero 
Lingua Castelá: Nerea Álvarez Educación 
Física: Oscar Castro
 2ª lingua estranxeira francés: Natividad 
Villar 
Lingua Galega: Elena Veiga 
Lingua estranxeira inglés: Patricia Araujo 
Matemáticas: Isabel Taboada
 Educación Plástica e visual: Gloria Iglesias 
Xeografía e Historia: María Dolores Pardo 
Relixión: José Carlos Pérez 
Valores Éticos: Miguel Ángel Veiga



1º ESO B A-21 22 Ares Jiménez Bioloxía e Xeoloxía: Ares Jiménez 
Lingua Castelá: Nerea Álvarez
 Educación Física: Oscar Castro
 2ª lingua estranxeira francés: Natividad 
Villar 
Lingua Galega: Rosario Pastoriza 
Lingua estranxeira inglés: Patricia Araújo 
Matemáticas: Susana Iglesias
 Educación Plástica e visual: Gloria Iglesias 
Xeografía e Historia: Patricia Fernández 
Relixión: José Carlos Pérez 
Valores Éticos: Miguel Ángel Veiga

2º ESO A A-16 y 
A-14

26 Antonio
Nogueira

Física e Química: Pedro Lois Suárez
 Lingua Castelá: Antonio Nogueira 
Educación Física: Oscar Castro
 2ª lingua estranxeira francés: Natividad 
Villar 
Lingua Galega: Mª Mercedes Sanchez 
Desdobre de Lingua Galega: Rosario 
Pastoriza
 Lingua estranxeira inglés: Patricia Araujo 
Desdobre de Lingua Estranxeira Inglés: 
Rosa Isabel Arnoso 
Matemáticas: Susana Iglesias
 Desdobre de Matemáticas: Noemí Sampayo
Música: Paula Carreras 
Tecnoloxía: Eustasio Ignacio Iriondo 
Xeografía e Historia: Xosé Lois Gómez 
Relixión: José Carlos Pérez 
Valores Éticos : Miguel Ángel Veiga

2º ESO B A-15 y 
A-14

27 Noemí Sam-
payo

Física e Química: Pedro Lois Suárez 
Lingua Castelá: Nerea Álvarez 
Desdobre de Lingua Castelá: Antonio 
Nogueira
 Educación Física: Oscar Castro
 2ª lingua estranxeira francés: Natividad 
Villar 
Lingua Galega: Rosario Pastoriza 
Lingua estranxeira inglés: Rosa Isabel 
Arnoso
 Matemáticas: Noemí Sampayo Música: 
Paula Carreras
 Tecnoloxía: Mª del Rocío López 
Xeografía e Historia: Xosé Lois Gómez 
Relixión: José Carlos Pérez
 Valores Éticos: Miguel Ángel Veiga



3º ESO A Bibliote
ca

28 MªMercedes 
Sánchez

Bioloxía e Xeoloxía: Ares Jiménez 
Física e Qu ímica: Marcos Ojea Lingua 
Castelá: Rebeca Núñez 
Educación Física: Oscar Castro 
Educación Plástica y Visual: Gloria Iglesias 
2ª lingua extranxeira francés: Natividad 
Villar 
Cultura Clásica: Carlos Galego
 Lingua Galega: Mª Mercedes Sánchez 
Lingua estranxeira inglés: Maite Troncoso 
Matemáticas Académicas: Ana Belén Graña 
Matemáticas Aplicadas: Isabel Taboada 
Música: Paula Carreras 
Tecnoloxía: Eustasio Ignacio Iriondo 
Xeografía e Historia: Patricia Fernández 
Relixión: José Carlos Pérez 
Valores Éticos: Germán Lago

3º ESO B A-11 22 Patricia Fer-
nández

Bioloxía e Xeoloxía: Ares Jiménez Física e 
Química:Marcos Ojea
 Lingua Castelá: Rebeca Núñez
 Educación Física: Oscar Castro 
Educación Plástica y Visual: Gloria Iglesias 
2ª lingua estranxeira francés: Natividad 
Villar 
Lingua Galega: Mª Mercedes Sánchez 
Lingua estranxeira inglés: Maite Troncoso 
Matemáticas Académicas: Ana Belén Graña 
Música: Paula Carreras
 Tecnoloxía: Eustasio Ignacio Iriondo 
Xeografía e Historia: Patricia Fernández 
Relixión: José Carlos Pérez

4º ESO A-26 20 Mª Teresa 
Troncoso

Bioloxía e Xeoloxía: Cristina Romero Física
e Química: Pedro Lois Suárez Economía: 
Miguel Angel Veiga
 Latín: Carlos Gallego 
Lingua Castelá: Antonio Nogueira 
Educación Física: Oscar Castro
 2ª lingua estranxeira francés: Natividad 
Villar
 Lingua Galega: Elena Veiga
 Lingua estranxeira inglés: Maite Troncoso 
Matemáticas : Ana Belén Graña Música: 
Paula Carreras 
Xeografía e Historia: Xosé Lois Gómez 
Relixión: José Carlos Pérez
 Valores Éticos: Germán Lago



1º BACH 
A

E-01 26 Rosario Pas-
toriza

Filosofía: Germán Lago
 Lingua Castelá: Javier Costas Lingua 
Galega: Rosario Pastoriza
 Lingua estranxeira inglés: Begoña Vázquez 
TIC: Mª del Rocío López 
2º lingua estranxeira francés : Juan B. 
Martínez
 Anatomía aplicada: Ares Jiménez
 Música: Paula Carreras
 Tecnoloxía Industrial:Eustasio Ignacio 
Iriondo 
Relixión Católica: José Carlos Pérez 
Matemáticas I : María José Fernández Físice
e Química: Pedro Lois Suárez Bioloxía e 
Xeoloxía: Cristina Romero
Educación Física: Oscar Castro

1º BACH 
B

Salón de
Actos

29 Miguel Ángel
Veiga

Filosofía: Germán Lago 
Lingua Castelá: Javier Costas
 Lingua Galega: Rosario Pastoriza
 Lingua estranxeira inglés: Patricia Araujo 
Lingua estranxeira francés: Juan B. Martínez
TIC: Eustasio Ignacio Iriondo
 2º lingua estranxeira francés: Juan B. 
Martínez 
Anatomía aplicada: Ares Jiménez
 Música: Paula Carreras
 Tecnoloxía Industrial: Eustasio Ignacio 
Iriondo 
Educación Física: Oscar Castro
Relixión Católica: José Carlos Pérez 
Matemáticas aplicadas as CCSSI: María 
José Fernández
 Historia do mundo contemporáneo: Mª 
Dolores Pardo
 Economía: Miguel Angel Veiga



2º BACH 
A

C-13 12 Javier Costas Historia de España: Mª Dolores Pardo 
Lingua Castelá: Javier Costas 
Lingua Galega: Mª Mercedes Sánchez 
Lingua estranxeira inglés: Begoña Vázquez 
Lingua estranxeira francés: Juan B. Martínez
Música: Paula Carreras
 Psicoloxía: Germán Lago 
TIC: Eustasio Ignacio Iriondo
 Métodos estatísticos: Susana Iglesias 
Matemáticas II: Susana Iglesias
 Física: Pedro Lois Suárez 
Química: Marcos Ojea 
Bioloxía: Ares Jiménez

2º BACH 
B

C-14 17 Germán Lago Historia de España: Mª Dolores Pardo 
Lingua Castelá: Javier Costas 
Lingua Galega: Mª Mercedes Sánchez 
Lingua estranxeira inglés: Begoña Vázquez 
Lingua estranxeira francés: Juan B. Martínez
Música: Paula Carreras
 Psicoloxía: Germán Lago
 TIC: Eustasio Ignacio Iriondo
 Métodos estatísticos: Susana Iglesias 
Lingua estranxeira inglés: Begoña Vázquez 
Lingua estranxeira francés: Juan B. Martínez
Relixión Católica; José Carlos Pérez
 Latín II: Carlos Galego 
Grego II: Carlos Galego 
Economía: Miguel Ángel Veiga 
Historia da Arte: Patricia Fernández

CICLOS

Aula Nº 
alumnos/as

Titor/a Materias e Profesores/as

1º CB ADM E-12 4 Juan José 
Rivas

Tratamento informático de datos : Juan José
Rivas
Técnicas administrativas básicas: Rosa 
González
Arquivo e comunicación: Eva María 
Rodríguez



Ciencias aplicadas: Profesor PS de 
electricidad. Pendiente adjudicación
Comunicación e sociedade: Elena Veiga 
Inglés: Maite Troncoso

1º CB 
ELECT

A-03 5 Profesor 
PS de elec-
tricidad. 
Pendiente 
adjudi-
cación

Instalaciones eléctricas e domóticas: María 
Rita Rodríguez
 Equipamientos eléctricos e electrónicos: 
Heriberto Diaz 
Ciencias aplicadas: Profesor PS de 
electricidad. Pendiente adjudicación
 Comunicación e sociedade: Elena Veiga 
Inglés: María Teresa Troncoso

1º CM ADM B-11 14 Ana 
Alonso

Operacións administrativas de compra-
venta: Ana Alonso
 Tratamento informático da información: 
Técnica contable: María Rosa Sánchez 
Operacións auxiliares de xestión e 
tesorería:María Rosa Sánchezhez
 FOL: Rubén Constenla
 Inglés: Rosa Isabel Arnoso

1º CM 
ELECT

B-03 22 Rafael 
Alonso

Automatismo industrial: Heriberto Diaz 
Electrónica: Rafael Alonso 
Electrotecnia: Rafael Alonso 
Instalacións eléctricas de interiores: 
Purificación Rodríguez FOL:

1º CM 
AUTO

Auto 1 22 Victor Soto Sistemas de transmisión e frenada: David 
Barreiroç
 Mecanizado básico: David Barreiro 
Motores: Victor Soto
 Circuítos de fluídos: José Antonio Romero 
Sistemas de carga e arranque: Braulio Ávila
FOL: Rubén Constenla

1º CS ADM B-14 18 María Rosa
Sánchez

Inglés:Mª Teresa Troncoso 
Xestión da comunicación xurídica e 
empresarial: María Rosa Sánchez 
RRHH: 
Ofimática e procesos da información PIAC:
Marisa Lodeiro
 Comunicación e atención a clientela:Ana 
Alonso FOL: Rubén Constenla

2º CB ADM E-13 10 Rosa 
González

Aplicaciones básicas de ofimática 
Atención á clientela: Natalia Gómez 
Preparación de pedidos e venta de 
productos:
 Ciencias aplicadas: Ana Belén Graña 
Comunicación e sociedade: Xosé Lois 
Gómez Inglés: Rosa Isabel Arnoso



2º CB 
ELECT

B-04 y 
A-05

13 Sonia Díaz Comunicación e sociedade: Patricia 
Fernández 
Ciencias aplicadas: M.ª Rocío López 
Instalacións de telecomunicacións: Sonia 
Díaz 
Instalacións e mantemento de redes: 
Profesor PS de electricidad. Pendiente 
adjudicación
Inglés: Rosa Isabel Arnoso

2º CM ADM B-13 19 Natalia 
Gómez

Operacións administrativas de RRHH: 
Sonia Gil
 Comunicación empresarial e atención á 
clientela: Natalia Gómez
 Empresa e administración: Ana Alonso 
Tratamento da comunicación contable: 
Marisa Lodeiro
 Empresa na aula: Eva María Rodríguez

2º CM 
ELECT

B -02 14 Mª Rita 
Rodríguez 
Ipiña

Máquinas eléctricas: Mª Rita Rodríguez 
Instalacións de distribucións: Rafael Alonso
Infraestructuras comúns de 
telecomunicaciones: Sonia Díaz 
Instalacións solares fotovoltáicas: Profesor 
PS de electricidad. Pendiente adjudicación
 Instalacións domóticas: Purificación 
Rodríguez
 Empresa e iniciativa empresarial: Rubén 
Constenla

2º CM 
AUTO

Auto 2 23 Jose Anto-
nio 
Romero

Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo: 
Braulio Ávila
 Sistemas de seguridade e confort: José 
Antonio Romero
 Sistemas auxiliares do motor: Victor Soto 
Empresa e iniciativa empresarial: Miguel 
Ángel Veiga

2º CS ADM B-12 31
Eva Ál-
varez

Xestión de RRHH:Mª Rosa Sánchez 
Xestión financieira: Marisa Lodeiro 
Contabilidade e fiscalidade: Eva Álvarez 
Sinulación empresarial: Eva Álvarez 
Xestión Comercial: Natalia Gómez

8) Medidas específicas para os grupos estables de convivencia, con inclusión de medidas que 
xa figuren no protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e do 
grupo.
Durante as clases en todas as aulas  o alumnado estará sentado en pupitres todos orientados nun 
mesmo sentido cara o posto do profesor e se  establecerá unha distancia física mínima de 1’5 
metros con uso obrigatorio de máscara.



Para as materias con aula específica o profesor da materia anterior acompañará ao alumnado no 
cambio asegurándose que se cumpren todas as medidas de seguridade (distancia, máscaras) 
despois de facer a desinfección da cadeira e da mesa. O alumnado terá un profesor asignado 
para volver á aula de referencia.

9) Canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía 
compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das
 familias co equipo COVID para comunicar incidencia e ausencias.
A persona responsable será a coordinadora do equipo COVID Begoña Vázquez, a través do 
número de teléfono  604088538 ou e-mail bvdominguez@edu.xunta.gal 

10)  Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado.

O profesorado que teña que ausentarse avisará por teléfono ao centro  e ao equipo COVID a 
través dos canles especificados no punto 9, e os profesores de garda rexistrarán as faltas do 
profesorado no libro de gardas. 
Se algunha falta do alumnado é por sintomatoloxía COVID-19 avisará ao equipo COVID-19 
segundo a canle facilitada no punto 9.
As ausencias por calquera outro motivo seguirá o protocolo establecido no Reglamento de 
Réxime Interno.

11)Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e educativas.
Unha vez a coordinadora do equipo COVID é informada dalgunha ausencia no centro por 
sintomatoloxía COVID seguirá as instrucción facilitadas no protocolo. A través da canle 
informática facilitada pola Consellería de Educación notificará a incidencia. Tamén 
contactará con Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo e ao centro de saúde de 
referencia.

12)Croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croques xenérico 
que sexa reproducible nos restantes espazos.

mailto:bvdominguez@edu.xunta.gal






13)Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas identificación de espazos ou 
salas para asignar a grupos.
O salón de actos, a Biblioteca o taller de Tecnoloxía e a aula de plástica son os espazos 
alternativos para aqueles grupos máis numerosos.  No caso do taller de Tecnoloxía e o Salón de 
Actos serán os dous grupos de  Primeiro de Bacharelato os  asignados a eses dous espazos. 
Primeiro da ESO ocupará a aula de plástica e terceiro da ESO na Biblioteca.

14)Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de 
orientación ou aulas especiais do centro. Modelo de cuestionario avaliación de medidas 
como anexo ao Plan (pódese utilizar un semellante ao que figura neste protocolo).

É obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. O material que sexa 
compartido debe ser desinfectado ao inicio da actividades e unha vez terminada a clase. 
Evitarase que o alumnado estea encarado a unha distancia inferior a un metro e medio. O 
alumnado ao terminar a clase fará tamén a desinfección da mesa e a cadeira no caso de que as 
use.  

15)Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias.

Na realización de reunións de titorías utilizarase, siempre que sexa posible, o recurso á reunión 
non presencial mediante videochamada ou teléfono. No caso de  que a reunión teña que ser 
presencial, farase nun espazo onde se poidan manter as distancias de seguridade e que teña 
ventilación. Dito espazo contará tamén con dispensador de xel hidro alcohólico, solución 
desinfectante e panos desbotables. 

16)Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, 
persoal do concello ).
A páxina  web do centro usaráse como medio principal de información e novidades para todas 
aquelas persoas alleas ao centro. Tamén encontrarán información no número de teléfono 
886121205 a través da Conserxería.

17)  Uso da máscara no centro.
O Alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras  en 
todo momento.

18)Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

O presente plan Covid será un documento a disposición de toda a comunidade educativa a través da 
páxina web do centro.

MEDIDAS DE LIMPEZA

19)Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito 
frecuente.
A persoa asignada de mañá limpará os baños según as horas establecidas no cadro. Encargarase 
tamén da desinfección de zonas comúns (portas e mostradores do hall, sala de profesores, 
pasamáns das escaleiras, pomos das portas das aulas e das portas de entrada aos pavillóns).



As dúas persoas asignadas pola tarde farán a desinfección de todo o centro coa excepción das 
mesas e cadeiras do alumnado que será o encargado de facelo ao terminar a súa xornada lectiva.

20)Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal ou mensual de 
tarefas. (no caso de que existan dúas ou mais persoas de limpeza polo menos unha delas 
realizará o seu traballo en horario de mañá).

 Haberá un limpiador/a que se encargue da limpeza e deinfección de todas as zonas comúns 
incluidos aseos en horario de mañá. O resto do persoal de limpeza fará o turno de tarde.

21)Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza.
Todo o material de proteccións, así coma o de realización das tarefas de limpeza derivados da 
situación da pandemia da Covid-19, será proporcionado polo centro educativo tendo en conta o 
plan de actuación do equipo Covid segundo o protocolo establecido.

22)Cadro de control de limpeza dos aseos.

REVISION DIARIA DE LIMPEZA DE BAÑOS
Servizos/Aseos zona: pabellón A, planta 0                            semana

do ...... ao .... de .........de 2020

Hora Luns, Nome: Martes, Nome: Mércores, Nome: Xoves, Nome: Venres, Nome:

 11:50

limpez
apapel

xabón

hidrox
el

12:40

limpez
apapel

xabón

hidrox
el

18:00

limpez
apapel

xabón

hidrox
el

REVISION DIARIA DE LIMPEZA DE BAÑOS
Servizos/Aseos zona: pabellón A, planta 1                            semana

do ...... ao .... de .........de 2020

Hora Luns, Nome: Martes, Nome: Mércores, Nome: Xoves, Nome: Venres, Nome:

 11:50 limpez
a



papel

xabón

hidrox
el

12:40

limpez
apapel

xabón

hidrox
el

18:00

limpez
apapel

xabón

hidrox
el

REVISION DIARIA DE LIMPEZA DE BAÑOS
Servizos/Aseos zona: pabellón A, planta 2                             semana

do ...... ao .... de .........de 2020

Hora Luns, Nome: Martes, Nome: Mércores, Nome: Xoves, Nome: Venres, Nome:

 11:50

limpez
apapel

xabón

hidrox
el

12:40

limpez
apapel

xabón

hidrox
el

18:00

limpez
apapel

xabón

hidrox
el

Servizos/Aseos zona: pabellón c, planta 1                             semana
do ...... ao .... de .........de 2020

Hora Luns, Nome: Martes, Nome: Mércores, Nome: Xoves, Nome: Venres, Nome:

 11:50 limpez
a



papel

xabón

hidrox
el

12:40

limpez
apapel

xabón

hidrox
el

18:00

limpez
apapel

xabón

hidrox
el

REVISION DIARIA DE LIMPEZA DE BAÑOS
Servizos/Aseos zona: pab. A, planta 0 (sala de profesores)      sem-

ana do ...... ao .... de .........de 2020

Hora Luns, Nome: Martes, Nome: Mércores, Nome: Xoves, Nome: Venres, Nome:

 11:50

limpez
apapel

xabón

hidrox
el

12:40

limpez
apapel

xabón

hidrox
el

18:00

limpez
apapel

xabón

hidrox
el

REVISION DIARIA DE LIMPEZA DE BAÑOS
Servizos/Aseos zona: pabellón D, planta 0                             semana

do ...... ao .... de .........de 2020

Hora Luns, Nome: Martes, Nome: Mércores, Nome: Xoves, Nome: Venres, Nome:

 11:50 limpez
a



papel

xabón

hidrox
el

12:40

limpez
apapel

xabón

hidrox
el

18:00

limpez
apapel

xabón

hidrox
el

REVISION DIARIA DE LIMPEZA DE BAÑOS
Servizos/Aseos zona: pabellón F, planta 0                             semana

do ...... ao .... de .........de 2020

Hora Luns, Nome: Martes, Nome: Mércores, Nome: Xoves, Nome: Venres, Nome:

 11:50

limpez
apapel

xabón

hidrox
el

12:40

limpez
apapel

xabón

hidrox
el

18:00

limpez
apapel

xabón

hidrox
el

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

ESO         AULA: ................... DATA:.................................................

HORA QUEN ABRE
HORA APERTURA

HORA PECHE
(VOLUNTARIO)



08:00h CONSERXE NON ANTES DE 15’

09:35h Prof........................................... ........................ ........................

10:25h Prof........................................... ........................ ........................

11:00h abrir para comer bocadillo     Non pechar
11:15 RECREO

11:45h Prof........................................... Xa está aberto .......................

12:35h Prof........................................... ........................ ........................

13:25h. Prof........................................... ........................ Non pechar
MEDIODÍA

14:25h. Prof........................................... Xa está aberto ........................

15:10h Prof........................................... ........................ ........................

BAC. E CICLOS         AULA: ................ DATA:............................................

HORA

08:00h

QUEN ABRE

CONSERXE 

HORA APERTURA
HORA PECHE
(VOLUNTARIO)
NON ANTES DE 15’

09:35h Prof........................................... ........................ ........................

10:25h Prof........................................... ........................ ........................

11:15h Prof........................................... ........................ ........................

11:50h abrir antes de comer bocadillo     Non pechar
12:05 RECREO

12:35h Prof........................................... Xa está aberto .......................

13:25h. Prof........................................... ........................ Non pechar
MEDIODÍA

15:30h Prof........................................... Xa está aberto ........................

14:25h. Prof........................................... ........................ ........................

15:10h Prof........................................... ........................ ........................

24)Determinación dos espazos para a xestión de residuos.

Cada aula dispón de papeleira com bolsa e tapa para xestión de residuos Covid que se depositarán 
regularmente na fracción resto situada na entrada do pavillón A.

MATERIAL DE PROTECCIÓN

25)Rexistro e inventario do material do que dispón o centro.
O rexistro e inventario do material do centro será responsabilidade do Secretario do centro coa 
colaboración de Óscar Castro Sousa do equipo Covid-19 

26)Determinación do sistema de compras do material de protección.



O material que se precise (para a xestión da situación derivada da pandemia Covid-19) será 
solicitado ao secretario do centro por escrito especificando as necesidades e o uso que se lle 
vai dar polo equipo Covid-19.      

27)Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición.
Entregarase a cada profesor que así o solicite o pac  que lle servirá para utilizalas durante o 
primeiro trimestre mascaras entregados pola Xunta de Galicia.
Ao personal non docente entregaráselles un pack de mascarillas quirúrxisas. O equipo directivo

será o encargado de nomear semanalmente o persoal encargado de volver a encher os 
dispensadores de hidrogel e os panos desbotables.

XESTIÓN DOS GROMOS

28)  A determinación das medidas pode ser referida a xenérica do protocolo das consellerías, 
unha propia do centro ou unha remisión ao Plan de continxencia.

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas 
compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de 
COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa 
con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centro  as persoas en espera 
de resultado de PCR por sospeita clínica.
      Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a 
desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase o seguinte 
protocolo de actuación : levarase á aula E-14 cosa medidas de seguridade pertinentes (uso de 
máscara cirúrxica para a persoa con síntomas e para a persoa que quede ao seu coidado) e 
contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. A persoa ou o seu titor deberán chamar ao 
seu centro de saúde de Atención primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do 
SERGAS e seguiranse as instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade 
respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de
traballo protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa 
situación médica sexa valorada por un profesional sanitario

29)  Deben determinarse as persoas que realizarán as comunicacións das incidencias á 
autoridade sanitaria e educativa.
No suposto da aparición dun caso confirmado de coronavirus no centro educativo tanto sexa do 
alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na 
COVID-19 , Begoña Vázquez, remitirá a través da aplicación EduCovid á Central de 
Seguimento de Contactos a listaxe dos contactos estreitos  que incluirán: compañeiros de clase, 
de transporte,  profesorado e outras persoas da comunidade escolar que mantivera contacto. 
Informará ao Equipo Covid-escola do centro de saúde de Ponteareas e informará  a  Xefatura 
Territorial de Sanidade durante a semana ou Servizo de alerta epidemiolóxica durante os fins de 
semana

XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE

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



De acordo co establecido no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19, cando un/unha 
traballador/a se atope dentro dun grupo vulnerable dos sinalados en dito protocolo  deberanse seguir
os seguintes pasos:
- A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir a súa 
solicitude á dirección do centro educativo onde presta os seus servizos, na que exprese que 
concorren as causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e susceptible de ser 
considerado persoal sensible 
- A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se indiquen as 
tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de 
protección existentes. 
- A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes unha relación das 
peticións de valoración da sensibilidade do/a traballador/a e do posto, xunto cos informes emitidos, 
á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación do ámbito 
provincial onde radique o dito centro de traballo.
-A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante correo 
electrónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte procedente 
para resolver a adaptación do posto de traballo ou a declaración de persoal como sensible. Coa 
análise da devandita documentación e da relativa aos posibles riscos existentes no centro de traballo
da persoa solicitante, o facultativo emitirá informe.
- A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un informe preventivo adicional 
de carácter complementario ao Servizo de Prevención de Riscos laborais da Consellería de 
Educación, quen, a súa vez, o recadará do servizo sanitario preventivo contratado.
A actuación do servizo sanitario non suporá a necesidade de desprazamento nin do/da traballador/a 
nin do facultativo e realizarase a través da análise da documentación que aquel/a lle achegue.
Resulta obrigatorio para o/a traballador/a achegar toda a documentación requirida polo servizo 
sanitario nun prazo máximo de 3 días hábiles ; no caso contrario, entenderase que desiste da súa 
petición.
O acceso á información médica de carácter persoal limitarase ao persoal médico e ás autoridades 
sanitarias que leven a cabo a vixilancia da saúde dos traballadores.
A petición de persoal sustituto será a través da aplicación que a Consellería ten para estes casos.
 

MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO

31)Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o caso. 
Regulación da entrada de acompañantes do alumnado. (Cando o centro dispoña de planos 
poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo de ser o 
caso os das distintas etapas educativas, no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar 
acomodados a realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao presente 
documento).
 Co fin de separar o máximo posible ao alumnado, establécense distintos percorridos para 
entradas e saídas de cada grupo según se especifica no seguinte plano:



ENTRADAS

A 1º hora da mañá a entrada será directa á aula, o horario do profesor que teña clase a 1ª hora, 
comezará ás 8:30 ata as 8:45 (hora de comezo da clase) cunha garda dentro da aula para que o 
alumnado ao chegar, poida subir e sentarse na súa cadeira tendo vixiancia en todo momento.

SAÍDAS
Antes de saír, o alumnado desinfectará a súa mesa e cadeira. As saídas serán escalonadas, 
comezando a saír o alumnado dos grupos da ESO  ás 14:20, os de ciclos e Bacharelato ás 14:25. A 
orde de saída das aulas será según o plan de evacuación.
O profesor deixará sair ao seu grupo unha vez que saia o grupo anterior, será o último que abandone
a aula, deixando as ventás abertas, a súa mesa desinfectada e a porta pechada. O alumnado deberá 
sair de un en un e coa distancia de seguridade suficiente. Os profesores de garda de última hora 
terán asignado un corredor para apoio destas saídas.

32)Determinación das portas de entrada e saída, das circulacións no centro educativo, uso de 
elevadores, núcleos de escaleiras, etc (Cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar 
sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles 
poderanse utilizar acomodados a realidade do centro os que figuran como tipoloxías 
anexos ao presente documento).

Polas características do centro, o alumnado da ESO, Bacharelato e Ciclos están en pavillóns 
diferentes polo tanto o acceso e a saída dos edificios son diferentes nestas tres etapas educativas.



Nas escaleiras a sinalización establece a circulación obrigatoria pola dereita, o mesmo que nos 
corredores e resto de accesos.

33)Previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de que a de 
prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa ubicación.
Colocarase cartelería no chan para sinalizar o sentido da circulación polos corredores e as 
escaleiras e para marcar a distancia de seguridade. Do mesmo xeito, nas aulas marcaráse a 
posición das cadeiras establecendo a distancia dun metro e medio como sinala o protocolo. 
Nas aulas específicas e talleres haberá un protocolo de hixiene e desinfección que estará 
exposto.

34)  Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado.
O alumnado transportado entrará na aula unha vez que chegue ao centro, o profesorado de 1ª 
hora que teña clase co grupo estará a partir das 8:30 nas aulas, facendo a garda correspondente.
Á saída, o alumnado transportado irá directamente aos autobuses. Recomendamos a 
puntualidade dos mesmos para que o alumnado poda subir ao seu asento ao chegar.
Non é posible ter un control exhaustivo do alumnado transportado posto que os autobuses non 
chegan ata a porta do centro, deixando ao alumnado a unha distancia de 300 metros.

35)Asignacións do profesorado encargado da vixilancia.

A 1º hora da mañá a entrada será directa á aula, o horario do profesorado que teña clase a 1ª hora, 
comezará ás 8:30 ata as 8:45 (hora de comezo da clase)  para que o alumnado ao chegar, poida subir
e sentarse na súa cadeira.

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS
36)Previsións en relación co programa de madrugadores ou de actividades previas ao inicio 

da xornada. As medidas e determinacións que figuren no plan deberán ser coordinadas 
coa ANPA ou concello que preste ou organice  o servizo e incorporaranse ao presente Plan.

Non temos programa de madrugadores
37)  Previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou 

posteriores ao servizo de comedor. Deberán ser coordinadas co organizador do servizo.
Non están previstas actividades extraescolares ata que a situación sexa segura

38)  Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar.

Aconséllase que as reunións da ANPA sexan telemáticas. No caso de querer facer reunións 
presenciais poremos a disposición da ANPA o salón de actos, que conta con xel hidro alcohólico, 
solución  desinfectante, panos desbotables e con mesas e cadeiras a 1’5m  de distancia e 
debidamente sinalizadas cunha capacidade de 55 postos.
As reunións de consello escolar serán telemáticas

39)Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias.

A comunicación coas familias será a través da aplicación ABALAR e as titorías faranse 
telefónicamente ou por videoconferencia tal como se sinala no punto 15.
Antes do comezo das clases está previsto unha chamada individual a cada familia por parte dos 
titores e con apoio de profesorado do grupo para informar de todas as medidas de seguridade ante a 
COVID-19.
 



40)Normas para a realización de eventos.

Non se organizarán eventos ata que a situación sexa segura

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO

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

Tal como se sinala no punto 34, os autobuses deixan ao alumnado a 300 metros do centro.

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR

O centro non conta con servizo de comedor
42)  Establecemento de quendas para o uso de comedor. Determinación dos lugares ocupados 

polos comensais. Priorización do alumnado sobre o resto do persoal do centro.

43)Previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe de ser o mesmo 
durante as diferentes quendas.

44)    Previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma.

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS

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

Os espazos a utilizar como aulas ordinarias son o taller de tecnoloxía, o salón de actos, a biblioteca 
e a aula de plástica. Nelas se seguirán as normas do resto das aulas.

46)Existirán determinacións específicas para a materia de educación física.

Establecerase unhas normas do uso do PAVILLÓN (Sala escolar tipo 3 de 28x15m) :

· Ao chegar ao pavillón, os alumnos desinfectarán as mans, como no resto de
aulas.

· Os pavillón estará equipado con alfombra desinfectante, que se utilizará ao en-
trar e ao saír.

· Haberá 32 lugares marcados para que o alumnado se sente, en cuadrículas
de 3x3,5 metros. 10m2 mínimo por alumno, en espazo ventilado e con altura
mínima de 7m.



· O alumnado cambiará as zapatillas ao chegar.
· Combinarase o traballo NO EXTERIOR e no INTERIOR sempre de maneira

individual coa máscara e mantendo a distancia de seguridade. En caso de uso
de materiais compartidos, estes serán desifectados no momento tras o seu uso.
No  pavillón haberá unha zona específica de desinfección e corentena de mate-
riais e obxectos varios.

· Cando a situación epidemiolóxica o permita poderá facerse algunha activi-
dade de grupo, procurando aumentar a distancia mínima,  realizando o tra-
ballo en pequenos subgrupos que se relacionen fora do centro e sempre coa
máscara e os mesmos membros..

· Crearanse materiais de elaboración propia en colaboración con Plástica, para
fomentar o uso de materiais non compartidos.

· Deberán traer a indumentaria posta da casa xa que o vestiario non pode
usarse (só ir ao servicio se fose necesario)

· O alumnado terá que ter a súa propia mochila     de     Educación     Física  , no
que deberá levar:

1) as zapatillas para usar no ximnasio.

2) a súa máscara de reposto.

3) así como a auga individual. Non se poderá beber das billas dos baños  en
ningún momento.

4) tamén unha esterilla ou toalla para poñer no chan.

· Na materia de Educación Física traballarase de forma recurrente a información
sobre o COVID-19, porque é un contido da propia área relacionado coa saúde:
a prevención, o coñecemento da doenza, as causas, os síntomas, as consecuen-
cias, etc.

· O IES Pedra da Auga conta cun enlace sanitario no centro de saúde de Pon-
teareas. Dende a materia de EF (O departamento é parte do equipo COVID)
estarase en contacto estreito con esta persoa para resolver dúbidas ou procurar
asesoramento sobre aspectos que poidan mellorar a seguridade no desenrolo
da materia.

· PLANO DISTRIBUCIÓN ALUMNOS NO XIMNASIO.



47)Regularase o proceso de cambio de aula ou a visita á aula especial ou espazos de uso 
educativo.

Para o cambio de aula deberán deixar a aula desinfectada e irán acompañados polo profesor que 
deixa a aula ata a nova aula onde os recibirá o profesor da seguinte hora. Se un/unha profesor/a ten 
dúas clases moi seguidas o profesorado de garda apoiará o cambio de aula. Haberá un profesor 
asignado para acompañalos á aula de referencia.

48)  As persoas responsables da biblioteca establecerán unas normas de uso acomodadas as 
xerais establecidas no protocolo.

Tendo en conta que a biblioteca será usada como aula, establecerase un protocolo para o préstamo 
de libros (cita previa, aula virtual,ou a través dos titores/as) e se comunicará ao equipo directivo. Só 
se poderá facer uso da biblioteca para este fin.

49)  Poderanse asignar grupos de aseos a alumnado de etapas educativas con carácter 
exclusivo en atención á realidade do centro
1 y 4 ESO:  aseos 2ª planta pavillón A
2 y 3 ESO: aseos 1ª planta pavillón A.
Bacharelato: Aseos pavillón C

Automoción: aseos talleres
Electricidad e Adminstración: aseos entrada hall.



MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS

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

Distinto marco horario: un para ESO e outro para ciclos formativos e Bacharelato.
Marco A ESO: Tres sesións e un recreo de 20 min ás 11:25 acompañados polo profesor e na zona 
asignada. Na terceira sesión que durará 60 minutos o profesorado deixará tempo para comer o 
bocadillo. Os primeiros 15 minutos o alumnado permanecerá na aula co profesor para comer a 
merenda.
Marco B ciclos e bacharelato : Catro sesións e un recreo ás 12:15 de 20 min. A cuarta sesión durará 
60 minutos e o profesorado deixará tempo para comer o bocadillo. Saída escalonada acompañados 
polo profesor..

51)Nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia. 
Existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable.

 En todos os grupos de ESO e Bacharelato, una das premisas é que debido a optatividade, e ao fluxo
de profesorado especialista, tentarase que cada materia sexa impartida por un docente en cada nivel;
desta forma o número de persoas en contacto entre alumnado e profesorado será menor que si hai 
variaos docentes impartindo o mesmo nivel. Todo esto farase sempre que sexa posible para a 
configuración de horarios. Ao inicio da xornada haberá un docente de garda en cada aula e un na 
entrada de cada pavillón, nos espazos de recreo o centro contará con X profesores/as de garda, e na 
finalización da xornada lectiva o profesorado de cada aula acompañará ao alumnado na saída co 
apoio do profesorado de garda asignado.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS DOUS
PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA

52)Incluiranse previsións sobre a metodoloxía na aula, o uso de baños que están situados na 
mesma. Tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material 
da aula.
Non contamos con eses niveis.

53)  A maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica para os 
xogos e actividades a realizar no tempo de recreo. Incluirase unha previsión sobre o tempo 
de merenda.
Non contamos con eses niveis

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL

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



PROTOCOLO DE SEGURIDADE DO LABORATORIO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
ESTABLECIDO PARA A COVID-19.

 Haberá un horario coa ocupación do laboratorio na porta da entrada. Será o profesor o encargado 
de controlar o acceso ao mesmo. Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais por 
simulacións virtuais con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material ou serán 
realizadas polo profesor. Esta será a metodoloxía prioritaria. O número máximo de alumnos que 
permite a distancia de seguridade de 1.5 m é de 10. De ser posible encargarase un membro do 
departamento de impartir as prácticas en todos os cursos, así controlará todo o material unha soa 
persoa. E o uso do laboratorio para a realización de prácticas limitarase a unha práctica por día. De 
tal xeito que o profesor revise e desinfecte o laboratorio antes de cada uso diario. O profesor é o 
encargado da desinfección e ventilación do mesmo. Non obstante os alumnos repetirán o proceso de
desinfección do material ao inicio e ao final da práctica. Nas práctica realizadas polos alumnos 
traballarán individualmente respectando a distancia de seguridade e non compartirán o material 
baixo ningún concepto. Os alumnos atenderán e cumprirán en todo momento as indicacións do 
profesor durante a entrada e saída, así como durante a realización da mesmas. As fiestras 
permanecerán abertas en todo momento. Os alumnos non poden manipulalas. Os días en que o 
tempo meteorolóxico non permita a apertura das fiestras, durante a realización das prácticas, non se 
realizaran. O protocolo se detalla a continuación segundo sexa o alumnado ou o profesor o que 
realice a práctica.

Protocolo para a realización de prácticas polo profesor ou simulacións virtuais
Preparación do laboratorio polo profesor:
 Diariamente, o profesor abrirá as fiestras ao principio da súa xornada laboral permitindo unha boa 
ventilación da aula. O profesor terá preparado todo o material necesario para a práctica no sitio do 
profesor e no sitio do alumno un boletín de prácticas introducido nunha bolsa de plástico.
 Chegada ao laboratorio do alumnado:
 O alumnado estará esperando ,respectando a distancia de seguridade, na porta do laboratorio. Non 
se permitirá a entrada ao mesmo sen a máscara de seguridade. Na porta da entrada haberá un 
semáforo (cartel), a cor verde indica que está desinfectado e se pode pasar e a cor vermella que non 
está desinfectado e non se permite o acceso ao mesmo. Só o profesor pode manipular dito cartel. 
Para acceder ao laboratorio pasarán por unha alfombra impregnada en solución desinfectante que 
estará na entrada. Os alumnos entrarán de un en un respectando 1.5 m de distancia entre eles. 
Desinfectaranse as mans e deixarán o material (mochila, abrigo,...) de cada alumno nunha bolsa de 
plástico que levarán consigo. Só está permitido acceder ás mesas cun bolígrafo, un lapis e unha 
goma de borrar. Este material debe ser desinfectado previamente na entrada. A orde de acceso 
establecida e do 1 ao 10. Respectando a sinalización de circulación accederase as mesas pola súa 
dereita. Se deixará 1.5 m de distancia entre os alumnos. Durante a realización da práctica o profesor
realizará a práctica e ningún alumno poderá tocar o material do laboratorio.
 Saída da aula :
A orde de saída será: 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 3, 1, 2. Os alumnos desinfectarán o seu sitio (mesa e 
cadeira). Nas mesas horizontais ao encerado se sairá pola parte esquerda da mesa, seguindo o 
sentido de circulación e respectando a distancia de seguridade. Cada alumno recollerá o seu 
material e tirará a bolsa de plástico ao lixo. Desinfectarase as mans a súa saída. 
Recollida do material polo profesor:
 Será o profesor o que desinfecte o material, o garde limpo e seco nos armarios, e desinfecte as 
mesas novamente tras recollelos.

PROTOCOLO COVID DE TRABALLO NO LABORATORIO DE FÍSICA E QUÍMICA

Importante: Traer ó laboratorio únicamente o caderno e o estoxo. Deixar na clase as mochilas, 
cazadoras e abrigos.



Ocupación e ventilación:
 Haberá un horario coa ocupación do laboratorio na porta da entrada. O número máximo de 
alumnos que permite a distancia de seguridade de 1.5 m é de 10. No caso de haber máis dunha 
sesión de prácticas nun día estas deberán ser en horas alternas para asegurar unha correcta 
ventilación. O profesor é o encargado da correcta ventilación do laboratorio así como de asegurar 
que os materiais a empregar se atopan desinfectados. 
Entrada ó laboratorio:
 No laboratorio empregárase en todo o momento a mascariila. Antes de entrar no laboratorio, débese
facer a hixiene de mans no dispensador de xel hidroalcólico que hai na porta. No laboratorio existen
dez postos numerados do 1 ó 10. O alumnado, o primeiro día de asistencia ó laboratorio situarase 
nun posto e anotará na etiqueta do seu caderno o numero de posto que ocupa, para así manter 
sempre o mesmo posto durante todo o curso. 
Traballando no laboratorio:
 En todo momento procurarase gardar a distancia de seguridade cos compañeiros. Traballar 
únicamente co material indicado polo profesor e non tocar nos materiais dos compañeiros. Non 
manipular persianas, fiestras nin as chaves dos radiadores. Para desprazarse a coller material nas 
estanterías debemos ter en conta circular cara adiante pola dereita e cara a tras pola esquerda, 
segundo as frechas indicadas no chan.
As estanterías estarán sempre abertas para evitar a manipulación de portas, pomos ou vidros 
corredeiros, etc. Priorizarase a realización de prácticas a nivel individual para reducir a 
compartición material. Nos casos que se deba compartir algún material ou instrumento prestarase 
especial atención a desinfección das mans coa solución hidroalcólica presente en cada mesa de 
traballo. O material de vidro empregado será lavado con auga e xabón nos fregadeiros de cada mesa
de traballo non podendo estar maís dunha persoa ó mesmo tempo. No caso de material que non sexa
fácil lavar no fregadeiro da mesa, o alumnado empregará os fregadeiros do final do laboratorio, 
pedindo sempre permiso o profesor. Unha vez rematada a práctica procederase a desinfección da 
mesa de traballo coa solución desinfectante e un pano desbotable. Saida do laboratorio A saída do 
laboratorio será ordenada, comezando sempre pola persoa situada no posto número 10 e a 
continuación de xeito descendente os postos 9, 7, 8, 5, 6, 3, 4, 1 e 2.

TALLERES DE ELECTRICIDADE
 NOTA: Este protocolo funcionará se todos actuamos con responsabilidade persoal, tanto dentro 
dos talleres como na nosa vida persoal, porque se nos contaxiamos, as prácticas non se poden facer 
de maneira telemática e aínda que poidamos titular, as carencias profesionais que imos ter serán 
importantes.
• Esporase dito protocolo na páxina do centro no apartado departamentos: electricidade e ciclos: 
electricidade, e físicamente en formato papel á entrada dos talleres (1ºCM, 2ºCM e 1º FP Básica) e á
entrada da aula de 2º FP Básica (antiga aula Unesco).
 • Todo o alumnado e profesorado dos talleres de electricidade estará todo o tempo con máscara ben 
posta (tapando en todo o momento o nariz e a boca), sen estar a tocala e en bo estado de hixiene. 
Traerase na mochila outra máscara de reposto, por si xurde algún problema coa que se trae, poder 
sustituila. 
• Antes da entrada no corredor de electricidade, porase unha mesa con xel hidroalcólico e un dos 
profesores de electricidade supervisará que a primeira horá da mañá e á volta do recreo todo o 
alumnado de 1ºCM, 2ºCM e 1º FP Básica desinfecta as súas mans. O alumnado de 2º FP Básica 
desinfectará as súas mans co xel hidroalcólico situado na parede á entrada da súa aula.
• Cada alumno/a sentarase sempre no mesmo sitio coa súa cadeira xusto debaixo da pegatina 
habilitada no chan e desinfectará o seu posto de traballo (cadeira + mesa) cada vez que o abandoa 
(ir o recreo, posible cambio de clase, última hora da mañá ou última hora da tarde). 



• Para evitar aglomeracións nas taquillas, estas permanecerán pechadas, polo cal, cada alumno/a 
traerá unha mochila que situará debaixo da súa mesa na que traerá todo o material escolar necesario 
e que será para o seu uso particular, incluida a ferramenta básica para facer as prácticas e o 
polímetro ou pinza amperimétrica.
 • Debido ao estado de pandemia no que nos atopamos, proporáselle ao alumnado que o pequeno 
material de electrónica de baixo custo, se o alumno/a pode mercalo, simplificarase moito as labores 
de desinfección, aparte de posibles confinamentos, poder seguir facendo as prácticas na casa. O 
alumnado que non poida mercalo, así como ferramenta e equipos de custo máis elevado se lles 
facilitará e non poderán ser usados por máis dun alumno/a sen mediar polo menos un día entre 
ambos.

•As fiestras permanecerán abertas para asegurar a ventilación nos talleres mentres o tempo o 
permita. Cando esto non poida ser posible polas baixas temperaturas que se alcanzan en inverno, 
ventilarase durante 15 minutos cada 50 minutos e durante o recreo.
 • Cada alumno/a desinfectará as súas mans cada 50 minutos co xel hidroalcólico de cada taller 
dunha maneira ordenada e supervisada polo profesor/a.
 • Baños: o alumnado de electricidade irá ao baño dunha maneira ordenada que están situados no 
pabillón principal enfronte da biblioteca.
•Uso de ordenadores: cada alumno/a antes de tocalos deberá desinfectar as súas mans, empregará 
sempre o mesmo e o acabar de utilizalo deberase desinfectar o teclado e o rato polo que estarán 
protexidos con celofán.
       ▪ Alumnado de 2ºCM (que son 10), utilizarán os portátiles HP numerados do 1 ao 10 que están 
situados no taller B02 segundo o seu número de orde no listado do grupo.
       ▪ Alumnado de 1ºCM (que son 13 + matrícula de setembro), utilizarán os portátiles HP 
numerados do 11 ao 14 e os Lenovo numerados do 1 ao 6 que están situados no taller B02 segundo 
o seu número de orde no listado do grupo. Dito grupo por superar o número de 10 alumnos/as estará
acollido ao réxime de semipresencialidade polo que 1 portátil será compartido por 2 alumnos/as en 
semanas alternas.
       ▪ Alumnado de 1º FP Básica (que son 5) empregarán 1 portátil para cada un que estarán 
ubicados no seu taller de referencia (B04) segundo o seu número de orde no listado do grupo.           
▪Alumnado de 2º FP Básica (que son 10) empregarán 1 portátil para cada un que estarán ubicados 
no seu taller de referencia (antiga aula Unesco) segundo o seu número de orde no listado do grupo.

▪Tableiros de prácticas: por non poder desinfectar os tableiros de prácticas porque se danarían os 
equipos, establécese o seguinte protocolo: 
        ▪ Un alumno/a por tableiro para poder manter a distancia de seguridade de 1,5m. 
        ▪ Antes de tocar o tableiro de prácticas, o alumno/a debe desinfectar as súas mans e a súa 
ferramenta con xel hidroalcólico.
        ▪Mentres está a realizar as prácticas o alumno/a non pode tocarse a cara nin a máscara, en caso 
contrario deberá de volver a desinfectar as mans e a ferramenta. 
        ▪ Se necesita ferramenta específica facilitada polo profesor/a, esta deberá ser desinfectada antes
e despois do seu uso. 
        ▪ Como o alumnado vai rotando polos tableiros para facer as prácticas, asegurarase que sempre
haberá un marxe de polo menos un día entre alumnado nos tableiros.  
        ▪ Manterase a distancia de 1,5 metros nos posibles movementos dentro dos talleres.

PROTOCOLO DEPARTAMENTO DE AUTOMOCIÓN 

 TALLERES E AULAS.



Tanto o grupo de primeiro coma o de segundo vanse dividir en dous grupos cada un co fin
de reducir a presenza de alumnos en talleres e aulas. Polo tanto, teremos os seguintes gru-
pos:
-1º de electromecánica A
-1º de electromecánica B
-2º de electromecánica A
-2º de electromecánica B

Unha semana estarán os grupos A presencialmente no centro e os grupos B estarán nas
súas  casas  facendo traballos  indicados  polos  seus profesores,  apoiándose en ferramentas
coma a aula virtual. Ademais, unha vez a semana, os grupos que lles toca estar na casa terán
que vir un día enteiro ao centro para recibir formación presencial. Na seguinte semana faise
o cambio de grupos. O que estaba na casa ven ao centro, e o que estaba no centro continúa a
súa formación na casa.
            O departamento vai facer uso de 3 aulas que se lles asignarán os seguintes grupos:

-Aula taller 2º asignada para o grupo presencial de 2º de electromecánica.
-Aula Charca asignada para o grupo presencial de 1º de electromecánica.
-Aula contigua a 2º de electromecánica asignada para os grupos que lles toca estar na casa e
veñen 1 día a semana. Vai ter unha ocupación de dous días (un día para cada grupo).

A entrada os talleres farase da seguinte maneira:

Os alumnos de primeiro teñen que entrar polo portal traseiro do taller e para saír poden fa-
celo pola porta principal do acceso as instalacións de automoción, esperando previamente a
que salgan todos os alumnos de segundo curso.
Os alumnos de segundo, entrarán e saírán pola porta principal das instalación de automo-
ción. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Salvo os equipos de protección individual que se empregan nos procesos de soldadura, to-
dos os demais teñen que ser de uso exclusivamente para cada alumno. Como en anos ante-
riores, o comezo do curso,  daráselles os alumnos un listado de epi´s que teñen que mercar
para uso individual. Os epi´s correspondentes os procesos de soldadura seguirán as normas
do apartado 23.3 do protocolo.

USOS DE FERRAMENTAS E EQUIPOS ESPECÍFICOS

Durante as prácticas nos talleres os alumnos van a estar en grupos de dous alumnos. A cada
grupo se lle asignará un maletín de ferramenta que non poderán intercambiar con outros
alumnos de outros grupos. En cada grupo, os alumnos teñen que respetar a distancia de se-
guridade entre eles marcada no protocolo, e a ferramenta durante un mesmo día, soamente a
pode utilizar un alumno do grupo. O final do día, o alumno que utilizou a ferramenta  ten
que a limpar e desinfectar. O día seguinte, o maletín de ferramenta  utilizarala o seu compa-
ñeiro e o que a utilizou o día anterior non pode facer uso desa ferramenta, e dicir, intercam-
biaranse os maletíns en días alternos de maneira que cada día soamente a poida utilizar un
único alumno. As mesas  limparanse e desinfectaránse segundo o protocolo e o chan  limpa-
rase e desinfectarase todos os días ao rematar cada xornada.

USOS DOS ASEOS.



Nos aseos poden estar como máximo dúas persoas e deberán cumprir as normas descritas
no apartado 19 do protocolo da Xunta. O aseo dos profesores teñen unha capacidade máx-
ima dun profesor.

USO ESPACIO ORDENADORES DE CONSULTA. (Taller)

No espazo adicado para a consulta de información con ordenadores, soamente poden estar
alumnos de segundo de electromecánica e ata un máximo de dous alumnos. En cada orde-
nador non pode estar mais de un alumno.

USOS DE MAQUETAS E VEHÍCULOS

As maquetas soamente as pode utilizar un grupo respetando as distancias entre eles mar-
cadas no protocolo e dentro dos vehículos soamente pode estar un alumno.

DESINFECCIÓN DE MANOS TALLERES.

Os talleres, igual que o resto dos espazos, contan con dispensadores de xel hidroalcóholico
para a desinfección das mans coa periodicidade que marca o protocolo e sempre que o pre-
cisen. 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE

55)O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación establecerá as medidas
concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NE

O alumnado NEE escolarizado no centro deberá seguir as normas xerais  marcadas para todo o
alumnado e terá unha atención individualizada/pequeno grupo por parte do Mestre de Pedagoxía
Terapéutica recibindo os apios e reforzos que precise segundo cada caso fora da aula ordinaria no
espazo habilitado para uso exclusivo para o profesor de Pedagoxía Terapéutica que será a Aula 17
situada no primeiro andar do edificio principal.

Dentro de cada grupo clase o alumnado que precise apoio e/ou reforzo do mestre de Pedagoxía
Terapéutica  permanecera  co  seu  grupo  de  referencia  na  aula  ata  que  o  Mestre  de  Pedagoxía
Terapéutica  o  vaia  buscar  e  o  acompañe  a  aula  PT,  e  unha  vez  rematada  a  sesión  volve  a
acompañalos  a  súa  aula  de  referencia.  Está  previsto  que  saian  da  aula  ordinaria  nunha sesión
semanal por materia a reforzar/apoiar.

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

Na Aula de PT, o responsable da ventilación será o docente e o alumnado que asista deberá
desinfectar a mesa e a cadeira unha vez remate a sesión. O docente se lle facilitara pantalla e
mascarillas FPP3, posto que é posible que existan situacións nas que non se poidan gardar as
distancias de seguridade.



PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO

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

Establecerase o aforo na sala de profesores que permita cubrir a distancia de seguridade de 1´5 
metros e informarase cun cartel. Como lugar común contará cosas medidas hixiénicas establecidas 
no protocolo (xel hidro alcohólico, panos desbotables e solución desinfectante). Non contamos con 
departamentos e tampouco máquinas de vending.
A cafetería de uso común para profesorado e alumnado seguirá as normas establecidas para este tipo
de locais según establezan as autoridades sanitarias no momento.
As reunións de profesorado serán no salón de actos que consta con mesas situadas a metro e medio 
e cunha capacidade para 55 postos e coas medidas hixiénicas establecidas no protocolo.

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

No caso que sexa necesario as reunións faranse de xeito telemático.

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO

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

Toda a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de prevención, hixiene e 
promoción da saúde implantadas no centro farase chegar aos traballadores do centro e o profesorado
informará ao alumnado. 
Todos os días na entrada, primero do centro e logo da aula, os alumnos teñen que desinfectar as 
mans, e na saída da aula a mesa e a cadeira. O profesorado fará as indicacións necesarias.
Faranse simulacros ao principio do curso de como baixar ao recreo e como estar no patio.
Recordarase diariamente todas as medidas de seguridade.

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

Pediráse a colaboración da Cruz Vermella para actividades de prevención e protección xa que o 
Centro de Saúde manifestou a imposibilidades de facelo por falta de persoal.
Difusión do plan:
O plan será difundido para toda a comunidade educativa a través da páxina web do IES.
Así mesmo os titores chamarán as familias persoalmente antes do inicio do curso para informarlles



 das medidas organizativas e de prevención sanitarias así como do acceso á páxina web do centro 
para unha lectura máis pormenorizada do Plan.
O resto de información e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación 
irase actualizando na mesma web do ÍES por un membro do equipo COVID.

61)  O plan determinará o profesorado que, en función do seu coñecemento e experiencia, será
o encargado de coordinar a implantación das aulas  virtuais, a comunicación coas persoas 
asesoras de Abalar ou Edixgal e coa UAC. O persoal docente designado colaborará cos 
compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións 
de formación que estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos 
existentes.

No último trimestre do curso pasado contamos cun coordinador da Aula Virtual do Centro que xa a 
puso en marcha para que todo o alumnado e profesorado puidese facer uso dela. Neste próximo 
curso continuará coa súa labor. Dita labor será desempeñada por  Eustasio Ignacio Iriondo Tapioles.
Como este curso comenzaremos coa implantación de Edixgal en primero da ESO, contaremos coa 
axuda de Marcos  Ojea como coordinador e como enlace co o asesor Edixgal.

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

O Plan de Acollida feito polo equipo directivo recolle todas as medidas de adaptación ao contexto 
da COVID-19 e poderá ser consultado na páxina web do centro.

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

Como está establecido no punto 60 este Plan será difundido a través da páxina web do ÍES e toda a 
comunidade educativa terá acceso a el.


