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PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 

CURSO 2020-2021 
 

1. Datos do centro  

Código Denominación 

36020350 IES Plurilingüe Pintor Colmeiro 
 

Enderezo C.P. 

As Ferreiras, s/n 36540 

Localidade Concello Provincia 

Silleda Silleda Pontevedra 

Teléfono Correo electrónico 

986580904 Ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.gal 

Páxina web 

www.iespintorcolmeiro.org 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 
2. Membros do equipo COVID (incluír teléfonos móbiles e posible asignación de 

tarefas aos membros). 

Teléfono móbil de contacto  (ou teléfono do centro con 
compromiso de desvío a un teléfono móbil) 

986580904 

Membro 1 Xesús Fernández Sulleiro Cargo Director 

Tarefas 
asignadas 

• Coordinación do equipo COVID e interlocución coa administración. 
• Coordinación da elaboración do Plan de Adaptación e de Continxencia 

do Covid 19 para o presente curso. 
• Difusión da información ao Claustro. 
• Coordinación e planificación dos aspectos organizativos do centro 

(propostas de actuación, valoración e propostas de mellora): comedor, 
entradas, saídas, patios, espazos... 

• Xestión da aplicación institucional EduCovid. 
• Xestión de gromos entre o persoal do centro (docente o non docente) 

Membro 2 Javier Mª López Rodríguez Cargo Vicedirector 

Tarefas 
asignadas 

• Difusión da información na web do centro para as familias e elaboración 
de resumo para informar ao alumnado. 

• Difusión da cartelería.  
• Traballo cooperativo nos aspectos organizativos do centro (propostas de 

actuación, valoración e propostas de mellora): comedor, entradas, 
saídas, patios, espazos... 

• Rexistro e inventario do material Covid na planta inferior e no ximnasio 
para comunicar a súa reposición, se é o caso, á secretaria do Centro. 

• Xestión de gromos entre o alumnado. 

Membro 3 María Laura López Peña Cargo Xefa de estudos de 
persoas adultas 

Tarefas 
asignadas 

• Difusión compromiso a nivel familiar da auto enquisa para as familias e o 
alumnado. 

• Traballo cooperativo nos aspectos organizativos do centro (propostas de 
actuación, valoración e propostas de mellora): comedor, entradas, 
saídas, patios, espazos... 

• Rexistro e inventario do material Covid na planta superior para 
comunicar a súa reposición, se é o caso, á secretaría do Centro. 

• Xestión de gromos entre o alumnado. 

 

 

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

Centro de Saúde de Silleda.  
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Telf 986580230.  

Persoas de contacto: Mercedes Maneiro Freire. 

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

A sala COVID está localizada na planta baixa  indicar número, nunha dependencia 
próxima á cafetería e á sala de profesorado que nos últimos anos se usaba como sala 
de visitas. Dispón dos seguintes elementos de protección: termómetro, máscaras 
cirúrxicas, papeleira de pedal, panos desbotables e xel hidroalcohólico.  

Indicacións para o illamento: 

- Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza 
a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo, levarase a 
un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao 
que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa 
familia ou persoa de referencia, no caso de afectar a alumnado, que deberá 
presentarse no centro á maior brevidade.  

- A persoa coordinadora do equipo COVID será a encargada de chamar á familia e ao 
centro sanitario correspondente e empregará as canles habilitadas pola Consellería 
de Educación para a comunicación dos posibles casos detectados e para o 
subministro de información. A canle será utilizada polo centro educativo para 
notificar os casos ou para a identificación dos contactos próximos, coas debidas 
garantías de protección de datos. A información será accesible para o persoal 
sanitario que determine a autoridade sanitaria. Devanditos aspectos recóllense no 
documento Medidas de prevención, higiene e promoción de la salud frente al 
COVID-19 para centros educativos en el curso escolar 2021-2022. 

- Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu 
facultativo, que valorará a solicitude dun test diagnóstico. Se o pediatra ou 
facultativo non tivera consulta no mesmo día, acudirá ao PAC, onde será avaliada a 
solicitude do test diagnóstico. Se isto non fora posible, contactarase co equipo 
sanitario do centro de saúde que teña asignado o centro educativo. No caso dunha 
persoa adulta traballadora do centro, contactarase co centro de saúde de referencia 
asignado pola Consellería. 

- 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. 

- No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas 
mentres se atope no centro educativo, será preciso illar o contedor onde se 
depositen os panos ou outros produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser 
extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito. 

mailto:ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
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Realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento 
preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou 
síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo. 

5. Número de alumnos por nivel e etapa educativa (datos actualizados a 
14/09/2021).   

Curso alumnado  Curso alumnado 

1º ESO 64 2º FPB 9 

2º ESO 48 1º Ciclo Sup 6 

3º ESO 52 2º Ciclo Sup 7 

4º ESO 45 1º Ciclo medio 20 

1º BAC 41 2º Ciclo medio 14 

2º BAC 44 ESA 8 

1º FPB 11  

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

47 docentes, 2 conserxes, 1 auxiliar administrativo, 3 limpadoras 3e 1 auxiliar de 
converxa. 

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.  

O protocolo establece que se conformarán grupos estables de convivencia nas 
etapas de educación infantil e primaria. De todas formas, na planificación deste 
curso definíronse agrupamentos estables para 1º, 2º e 3º ESO de ESO que van contar 
cun máximo de 20 alumnos/as, sen prexuízo de incrementos de matrícula que se 
produzan fóra de prazo e coa autorización do servizo de inspección. Os grupos de 
ciclos formativos, FP básica e educación de persoas adultas tamén serán estables. A 
optavidade e a existencia de desdobres operan como causa que dificulta a 
estabilidade na segunda etapa da ESO e nas ensinanzas de Bacharelato. 

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.  

As aulas de referencia son espazos nos que contamos con agrupamentos estables de 
alumnado, nomeadamente no caso dos cursos de 1º de ESO, 2º de ESO e FPB.  
Nestes espazos cómpre observar normas estritas que garantan a orde e o 
distanciamento social. Enumerámolas neste apartado, pero a maioría delas son 
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aplicables ao conxunto dos espazos do centro: 
 

- O uso da máscara será obrigatorio en todo momento. O alumnado deberá 
dispor dunha máscara de reserva. O incumprimento polo alumnado do uso da 
máscara queda incluído nos supostos do artigo 42 do Decreto 8/2015 coa 
consideración de conduta leve contraria á convivencia.  

- Cada alumna/o deberá dispor do material de traballo básico e non poderá 
compartilo.  

- Cada alumno/a terá asignado un pupitre e unha cadeira, que son persoais e 
non poderán intercambiarse. Os pupitres teñen a ubicación precisa para 
garantir a distancia de seguridade de 1,2 m. Polo tanto, non poderán moverse 
de sitio.  

- Cando sexa necesario empregar material común, será o profesorado quen o 
distribúa.  Este material será desinfectado tras o seu uso. 

- Se é preciso que un alumno empregue o encerado, realizarase unha 
desinfección previa con xel hidroalcólico do rotulador que empregue. 

- Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula. 
- Nas perchas o material ou roupa colocárase do xeito mais individualizado 

posible. 
- Prohíbese compartir bebidas ou alimentos. 
- Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao 

alumnado a necesidade e importancia da hixiene de mans antes e despois de 
usar o material. 

- En calquera caso, as aulas de referencia así como outros espazos onde se 
imparta docencia contarán con dispensador de xel desinfectante 
hidroalcohólico, dispensador de papel individual e limpador desinfectante de 
pistola.  

- As mesas no deberán moverse da súa ubicación. 
- Sen prexuízo da aplicación das normas do punto anterior no caso de aulas de 

desdobre, talleres, laboratorios, aulas de música, debuxo ou informática 
extremáranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis 
compartido. 

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. 

Comunicación telefónica (986580904). De ser posible, deberá acompañarse dun 
envío por correo electrónico, que servirá como rexistro da comunicación 
(ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.gal). 

mailto:ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150127/AnuncioG0164-220115-0001_gl.html


 

IES Plurilingüe Pintor Colmeiro                               Plan de adaptación COVID 19                                 Páx 8 / 29 

   
 

As Ferreiras, s/n • 36540 SILLEDA (Pontevedra) 
Telf. 986 580904  •  Fax 986 581069  
Correo-e: ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es 
Web: www.iespintorcolmeiro.org 

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

Profesorado: 
Debido ás especiais circunstancias nas que se volve a iniciar o presente curso 
escolar, é necesario que o profesorado que non asista ao seu posto de traballo llo 
comunique a xefatura de estudos o antes posible, sen prexuízo de que todas as 
inasistencias se recollan sistematicamente no libro de gardas e na aplicación XADE.  

Persoal non docente: 
No caso do persoal non docente, esa comunicación dirixirase á persoa secretaria. 

Alumnado: 
No caso das faltas do alumnado, é responsabilidade das familias comunicarllo 
telefonicamente ao centro o antes posible. O profesorado rexistrará as inasistencias 
en XADE. 

No caso do alumnado, non será necesaria ningún xustificante médico  para a 
xustificación da ausencia; 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. 

Rexistro de ausencias: 
Todas as ausencias de persoal e/ou alumnado por sintomatoloxía compatible coa 
COVID-19 serán rexistradas tamén nun documento específico. Este ficheiro, que 
estará rigorosamente custodiado polo equipo COVID, permitirá activar coa máxima 
celeridade as medidas necesarias en caso de confirmación dun caso. 

11. Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e 
educativas.  

Seguirase o seguinte procedemento: 
 

- Aviso ao coordinador COVID-19 ou, no seu defecto, ao membro do equipo 
dispoñible. 

- Chamada telefónica  ao CSC (Centros de seguimento de contactos). 
- Chamada telefónica á familia do afectado/a. 
- Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 
- Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 
- Chamada telefónica ao Servizo de Alertas Epidemiolóxicas de Pontevedra e 

ao Servizo de Alertas Epidemiolóxicas de Galicia. 
- Subida de datos á aplicación EduCovid. 

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
12. Croque da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croquis 

xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos. Identificación da posición 
do profesorado. 

mailto:ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es
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Ver Anexo I.  

13. Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas, identificación de 
espazos ou salas para asignar a grupos. 

O protocolo elaborado polas consellerías de Educación e Sanidade establece no 
apartado 3.3A as seguintes medidas de conformación das aulas: 

a) Os postos escolares manterán unha distancia de 1,2 metros respecto de todos os 
postos que o rodeen medidos dende o centro da cadeira. Se fose preciso, retirarase 
outro mobiliario como andeis ou colgadores que limiten o espazo dispoñible. 

b) Os postos escolares estarán orientados nunha mesma dirección. 

c) Cando o tamaño da aula non permita a distancia entre postos buscaranse espazos 
alternativos onde sexa posible gardar a distancia de 1,2 metros. 

d) Cando non sexa posible ningunha das accións anteriores desdobrarase o grupo. 

Por outra parte, as aulas de informática contan con anteparos entre as persoas 
usuarias. 

Todos os espazos que se habiliten para calquera actividade, ben con carácter fixo ou 
puntual, serán obxecto das tarefas de limpeza e desinfección establecidas con 
carácter xeral. 

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).  

O espacial tipo de docencia impartida nestes espazos pode conlevar a necesidade de 
traballo desprovisto de máscara. Xa que logo, maximizaranse as medidas de 
protección necesarias tanto no que atinxe as distancias de seguridade coma ao uso 
de anteparos ou viseiras, así como os tempos de ventilación imprescindibles. 

15. Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias.  

Os medios preferentes son o teléfono, a vide conferencia ou o correo electrónico. Se 
fose indispensable a presenza física das familias, Nas reunións de titoría e nas 
comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a comunicación por 
teléfono ou videochamada.  

Porén cando a xuízo do titor/a ou da dirección do centro sexa preciso a titoría 
presencial realizarase esta coas debidas medidas de protección. Recoméndase 
facelo previa cita e en horario non coincidente cos recreos ou outras franxas nas que 
hai movementos de alumnado. 

Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de 
mans.  

 

mailto:ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/v_3.7_definitiva_modificacion_1_protocolo_centros_educativos_post_comite_clinico_e_post_consejo.pdf
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16. Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro (provedores, 
visitantes, persoal do concello).  

O órgano de comunicación do centro é a web oficial (www.iespintorcolmeiro.org), 
que se complementa co servizo de mensaxería abalar. 

Os medios preferentes para atender as familias son o teléfono e o correo 
electrónico. Se fose indispensable a presenza física, recoméndase facerse previa cita 
e en horario non coincidente cos recreos ou outras franxas nas que hai movementos 
de alumnado. 

Na atención a provedores, representantes de institucións ou outro tipo de persoal 
alleo ao centro priorizarase facelo sempre por medios telefónicos e/ou telemáticos. 

17. Uso da máscara no centro e normas de hixiene de mans. 

O seu uso é obrigatorio en todo momento e en todos os espazos do centro. Será 
obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo 
específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor. 

Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, 
durante polo menos 40 segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante polo menos 
20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias debe 
utilizarse auga e xabón. O lavado realizarase cando menos 5 veces ao longo da 
xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo, 
antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo. 

En todos os espazos do centro dispoñemos de xel de hixiene de mans, tanto nas 
aulas coma nos espazos comúns. En principio, nas aulas utilizaremos botes de 
plástico, mentres que nas áreas comúns instaláronse dispensadores automáticos. 
Todos os produtos utilizados para a hixiene de mans e a desinfección dos espazos 
contan coas certificacións que garanten a súa idoneidade. 

O profesorado, atendendo ao carácter exemplificante, empregará en todo momento 
a máscara, agás naqueles momentos nos que impida o normal desenvolvemento do 
seu traballo, como poidan ser as sesións de AL. Cando isto se produza, será 
obrigatorio manter a distancia de seguridade e aconséllase o emprego de pantallas 
protectoras. 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa.  

Publicarase na páxina web e enviarase ás familias á través do servizo abalar. 
Publicitarase e traballarase nas sesións de titoría. 

 

MEDIDAS DE LIMPEZA 
19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito 

frecuente.  

Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen 

mailto:ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es
http://www.iespintorcolmeiro.org/
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/
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en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos, onde será de polo menos 
dúas veces ao día. Terase especial atención nas zonas de uso común e nas 
superficies de contacto máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, 
pasamáns, chans, teléfonos, perchas, e outros elementos de similares características 
así como de billas, elementos das cisternas e outros dos aseos. 

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).  

Unha das persoas do servizo de limpeza desenvolverá o seu traballo en horario 
matinal. Establecerase unha rotación semanal. 

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

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

No momento de entrada á aula ou no caso de cambio de aula dedicáranse uns 
minutos á desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente 
na aula (panos desbotables e solución desinfectante). 

Aproveitaranse os primeiros minutos para lembrar os protocolos de hixiene e 
contacto social e permitir que lave as mans se non o fixo previamente. 

O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto por 
panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso 
individual, que usará en cada cambio de aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así 
como do material do profesorado de uso non individual que teña utilizado en cada 
unha das aulas. 

22. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aulas). 
Ver Anexo II. 

23. Cadro de control de limpeza dos aseos. Ver Anexo III.   

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos. 

Todo o material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse 
na fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez 
efectuadas as recollidas separadas). No caso de que un alumno/a ou unha persoa 
traballadora presente síntomas mentres se atope no centro educativo, será preciso 
illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados por eles. Esa 
bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, 
para o seu depósito na fracción resto. 
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MATERIAL DE PROTECCIÓN 
25. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro. 

Será función de secretaría o inventario do material de protección de que dispoña o 
centro. Ademais, arbitrará as medidas oportunas para que o inventario e 
contabilización dos custos deste material sexan individualizables respecto das 
restantes subministracións do centro, co obxecto de coñecer con detalle os 
sobrecustos derivados das medidas de prevención e hixiene ante o COVID-19 e vixiar 
o consumo axeitado do mesmo.  

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

As necesidades de subministro de material COVID serán notificadas polo equipo 
COVID á secretaría do centro, que será quen as execute.  

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

Correspóndelle á secretaría arbitrar un mecanismo de distribución que acredite a 
entrega dese material e o seu consumo para a actividade propia do centro. 
Participará activamente nesta tarefa o persoal subalterno e o persoal de limpeza. 

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. 

Nese suposto seguiranse estritamente as indicacións das administracións 
responsables. (Ver tamén o “Plan de Continxencia”). 

29. Persoas que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e 
educativa. 

Todas as comunicacións serán realizadas pola persoa directora ou, na súa ausencia, 
polos membros do equipo directivo que estean dispoñibles. 

 
 
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. 

Seguirase o procedemento descrito no Protocolo oficial das Consellerías de 
educación e Sanidade. 

 
 

mailto:ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es
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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. 

As actividades lectivas comezan ás 8:50 hs, finalizando ás 14:25, e ás 17:30 o xoves 
tarde.  Os autobuses chegan a partir das 8:30 h. Polo tanto, o alumnado accederá 
ao centro a medida que van chegando os autobuses e poderá ir entrando nas aulas, 
sempre en ringleiras coa suficiente separación. O alumnado que non veña no 
transporte escolar procederá de igual xeito. Os vehículos particulares non poderán 
acceder á zona de especial seguridade, de acordo co que se establece no artigo 43 
das NOFC do centro.  

Todas as saídas faranse de maneira ordenada e continua, dun en un, deixando a 
distancia de seguridade. Agardarán polo/a docente á entrada da nova aula en 
ringleira de un gardando a distancia de seguridade, evitándose a formación de 
aglomeracións de alumnado. 

Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o grupo 
anterior antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen 
agrupacións de alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante 
hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 

Pode consultarse os planos do centro no Anexo IV.  

32. Determinación das portas de entrada e saída, das circulacións no centro 
educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc  

Configuráronse os agrupamentos de alumnado de tal xeito que se reduza no 
posible a circulación de alumnado polo centro, sobre todo nos cursos de 2º e 3º de 
ESO. 

Evitaranse as aglomeracións nos corredores. Como norma xeral, circularase pola 
dereita segundo o sentido da marcha. 

O edificio principal conta con catro escaleiras (ver Anexo IV). Utilizaranse sempre 
pola dereita segundo o sentido da marcha e en ringleira. 

O uso do elevador quedará limitado as persoas que o precisen por motivos de 
mobilidade, que deberán usar máscara. Lémbrase que é obrigatorio o uso da 
máscara de protección na circulación polos espazos comúns (corredores, baños, 
escaleiras, etc.), nas entradas e saídas ao centro, nos recreos, nas entradas e saídas 
do comedor escolar e na estancia na biblioteca. 

Tanto para entrar como para saír do edificio utilizaranse tanto a porta principal 
coma as de emerxencia. No caso do pavillón, a porta de entrada será a que está 
orientada cara ao sur. 

O acceso ao centro realizarase paulatinamente segundo o alumnado chega ao 
mesmo evitando as aglomeracións e dirixíndose a súa aula ou espazo 
correspondente. 

mailto:ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespintorcolmeiro/system/files/NOFC_IES_Pintor_Colmeiro_2019.pdf
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Para fornecer precisamente este principio de evitar aglomeracións, tanto para 
entrada ao inicio da xornada como para a saída ao fin da mesma se determinan 
unha serie de percorridos que utilizan as dúas as portas principais e catro portas de 
emerxencia. Cada un destes accesos atópase idenfiticado cunha letra (A, B, C, D, E, 
F)  e corresponde cunha serie de aulas ou espazos asignados (ver Anexo IV). 

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 informativa sobre as medidas de hixiene e prevención de 
infeccións así como frechas pegadas ao chan para indicar os sentidos de circulación 
dentro do centro. 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado. Véxase o 
disposto no artigo 31. 

35. Asignacións do profesorado encargado da vixilancia.  

A xefatura de estudos asignará as seguintes sesións de garda:   
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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 procede. 

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.  

Serán estudadas en detalle e evitaranse se se aprecian indicios de risco para a saúde 
ou se a súa realización é incompatible cos protocolos de limpeza do centro. Sempre 
se valorará a súa idoneidade en función da situación epidemiolóxica. En calquera 
caso, seguiranse as recomendacións do Anexo VI do protocolo xeral ao respecto.  

38. Determinacións para as xuntanzas do Consello Escolar. 

De conformidade co disposto no artigo 17 de la 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. 

Partindo da actual situación epidemiolóxica e atendendo a esta fundamentación 
legal, priorizaranse as reunións telemáticas. Se é indispensable programar reunións 
presenciais, realizaranse baixo as máis estritas condicións de seguridade. 

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

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas 
familiaspriorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. Porén cando a 
xuízo do titor/a ou da dirección do centro sexa preciso a titoría presencial realizarase 
esta coas debidas medidas de protección. 

40. Normas para a realización de eventos. 

Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que conleven a mestura de 
alumnado de diferentes grupos de convivencia ou clases nas que non se poida 
manter a distancia mínima interpersoal. Os eventos e celebracións tanto deportivas 
como doutra índole, que terán lugar nos centros educativos realizaranse sempre que 
se poda ao aire libre e acorde ás mesmas condicións que os seus homólogos no 
ámbito comunitario. 

mailto:ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es
https://xeg.xunta.gal/sites/default/files/documentos/2015_Lei_de_Rexime_Xuridico_do_Sector_Publico.pdf
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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. 

Os autobuses escolares teñen as súas paradas fóra do recinto escolar. Os estudantes 
deberán gardar en todo momento a distancia de seguridade cando fagan uso delas. 

O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo 
órgano autonómico ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas 
todas a prazas coa obriga do emprego de máscara. No caso do uso de taxis ou 
poderanse ocupar todas as prazas, ocupando en último lugar a que está a carón do 
condutor. 

Con carácter xeral, cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos 
quedan suspendidas as autorizacións de carácter excepcional cando non sexa 
posible transportar a todo o alumnado con dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 
km). 

No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de 
todo o alumnado, o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao 
centro educativo, tendo en conta que a administración adoptará as medidas para 
que o transporte se realice en condicións de seguridade. 

Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para realizar unha 
mellor trazabilidade dos contactos, salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as 
autoridades sanitarias determinen un uso máis restritivo do mesmo. 

Os vehículos particulares non poderán acceder á zona de especial seguridade, de 
acordo co que se establece no artigo 43 das NOFC do centro. 

 
 

MEDIDAS DE USO 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. 

O uso do comedor escolar quedará limitado á capacidade suficiente para ter ao 
alumnado separado por 1,5 metros de distancia, ou 1 metro sempre que non 
estean encarados. 

Coa finalidade de prestar o servizo ao maior número do alumnado, poderanse 
establecer segundas e terceiras quendas de comida en función da capacidade 
horaria do transporte escolar, e do persoal dispoñible para atender aos comensais.  

Na medida do posible, o alumando sentarase no comedor agrupado por aulas, de 
xeito que se manteña a continuidade do grupo de pertenza. 

mailto:ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es
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Será obrigatorio o uso de máscara para o alumnado excepto no momento 
específico da alimentación, incluíndo o tempo de agarda ata o inicio do servizo e o 
período entre os distintos pratos. 

O Equipo Covid do centro disporá dun plano de situación no que constarán os 
postos fixos asignados a cada alumno/a para garantir o control e seguimento 
epidemiolóxico.o 

Haberá dispensadores de xel hidroalcohólico dentro dos comedores. 

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

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

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. 

Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das 
mesmas. 

O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia 
debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. 
Implicárase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos 
comúns de uso privativo. 

En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación 
de grupos e minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que do 
alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1 metro. 

No cambio de grupo dentro destes espazos procederase á ventilación pertinente 
indicada nos protocolos da Consellería. 

En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación 
de grupos e minimizando o contacto con materiais. Nos casos de utilización de 
instrumentos de vento (especialmente no caso de frauta) nas clases de música ou 
nos exercicios de canto a distancia interpersoal elevarase a 3 metros e recálcase a 
importancia dunha axeitada ventilación dos espazos. 

O protocolo a aplicar no caso da cafetaría será o que en cada momento este vixente 
para os establecementos de hostalería. De todas formas, e ao tratarse dun espazo 
de alta concentración de persoas usuarias, faise preciso establecer unha regulación 
do acceso que garanta a seguridade. A disposición horaria dos recreos (ver artigo 50) 
vai reducir a circulación simultánea de alumnado no centro. A esa condición de base, 
xa de por si favorable, sumamos a decisión de ordenar o acceso a esa dependencia e 
o tránsito por ela.  

mailto:ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es
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Xa que logo, durante os recreos haberá só tres puntos de atención situados na barra 
da cafetería para dispensar dun xeito rápido e ordeado as peticións do alumnado. O 
alumnado fará unha fila coa distancia seguridade pertinente para esperar ser 
atendido. Unha vez que un/ha alumno/a é atendido/a este/a abandonará o recinto 
polo circuito establecido pasando a ser atendido o seguinte alumno en espera. Non 
poderá haber máis de catro alumnos (tres na barra e un á espera na porta) dentro 
do recinto. (Ver anexo V).  

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

No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se 
realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros. Cando se compartan 
materiais procurarase a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a 
realización de hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da mascara 
nosximnasios ou polideportivos pechados con ventilación reducida. 

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

Cando o alumnado precise dun cambio de aula, deberá proceder a desinfectar o seu 
posto, en caso de ter sido usado con anterioridade 

Todas as saídas faranse de maneira ordenada e continua, de un en un, deixando a 
distancia de seguridade. Agardarán polo/a docente á entrada da nova aula en 
ringleira de un gardando a distancia de seguridade, evitándose a formación de 
aglomeracións de alumnado. No caso de que o profesor ou profesora estean dentro 
da aula as entradas procederán tamén do mesmo xeito. 

Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o grupo 
anterior antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen 
agrupacións de alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante 
hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 

A circulación do alumno polos corredores será ordenada e efectuarase sempre pola 
dereita segundo o sentido da marcha. 

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

A biblioteca poderá ser usada de acordo co aforo xeral previsto para as bibliotecas 
públicas. 

O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que 
poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se 
optimicen os postos dispoñibles. 

Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan 
ocupado.  

O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual. 
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Aplícaranse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas 
ordinarias. 

49. Poderanse asignar grupos de aseos a alumnado de etapas educativas con carácter 
exclusivo en atención á realidade do centro. 

O alumnado dispón de dous aseos por planta. Deberá facer uso do que quede máis 
cerca da aula que ocupe. 

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior ao 50% do seu 
aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. Estableceranse as 
medidas conducentes a garantir o cumprimento deste aforo. 

O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado 
unicamente poderá usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro. 

 

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. 

A situación epidemiolóxica aconsella a adopción de medidas que rebaixen o uso 
simultáneo dos espazos en todo momento, incluídos os períodos de lecer. Polo 
tanto, tómase a decisión de distribuír os recreos do seguinte xeito: 

• Alumnado de 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO e FPB: un recreo de 10.30 h a 10.50 h e 
outro de 12.30 h a 12.45 h. 

• Alumnado de 4º ESO, bacharelato e formación profesional (ciclo medio e 
ciclo superior, respectivamente): un recreo de 11.20 h a 11.55 h. 

A circulación polo interior dos edificios debe facerse mantendo as distancias. O uso 
de máscara será obrigatorio en todo momento. 
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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. 

Segundo o protocolo presentado polas Consellerías de Educación e Sanidade, só se 
establecen grupos de convivencia estable na educación infantil e primaria. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E 
TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

52. 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. 

Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e 
recomendacións a seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis 
informativos.  

Nestes espazos tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das 
mesmas. 

O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia 
debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. 
Implicárase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos 
comúns de uso privativo. 

Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais por simulacións 
virtuais con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material. 

O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a 
realización da práctica supoña a mínima manipulación posible. 

En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación 
de grupos e minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que do 
alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1 metro. 

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 
53. O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación establecerá as 

medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE. 
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Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso 
das máscaras dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de 
seguridade. No caso de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas 
que garantan a protección individual como pode ser o uso de pantallas e mamparas 
así como a protección colectiva, establecendo grupos de convivencia estable 
formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula. Neste caso limitaranse as 
interaccións dos grupos. 

54. 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. 

 
 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 
55. 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. 

Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección 
e o aforo dos locais. Cando non sexa posible deste xeito usaranse medios 
telemáticos. 

O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas de profesores e 
departamentos que permita cumprir a distancia de seguridade de 1,5 metros, 
marcando os espazos susceptibles de utilización e lembrando a necesidade de 
hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio de profesor/a e dos elementos de 
uso común. 

Non se prevé a instalación de máquinas de vending, cafeteiras nin similares. 

56. 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. 

De conformidade co disposto no artigo 17 de la 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. 
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Nas sesións que se celebren a distancia deben 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. 

As convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado 
preferentemente a través de medios electrónicos, facendo constar na mesma a orde 
do día, a documentación da mesma e un documento no que se poida formalizar para 
cada un dos puntos por separado o senso das votacións. 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 
57. 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. 

58. 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. 

59. 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. 

60. 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. 

61. 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. 
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ANEXO I  

Croquis xenérico das aulas do centro 

 

 
 

Este é o croquis dunha aula tipo do centro. Tendo 
en conta o disposto no Protocolo COVID oficial, 
podería haber ata un máximo de 20/24 
estudantes por aula.  

1,40 m 

1´20m 
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ANEXO II 

Modelo de checklist para anotar as 
ventilacións das aulas 
Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de 
polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as 
clases, sempre que sexa posible entre clases. Cando as condiciones meteorolóxicas e 
do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible. 

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

Por favor, indique no seguinte cadro se se realizou a ventilación ao inicio de cada 
unha das sesións lectivas.  

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

Sesión 1      

Sesión 2      

Sesión 3      

Sesión 4      

Sesión 5      

Sesión 6      

Sesión 7      

Sesión 8      
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ANEXO III 

Cadro de control da limpeza dos aseos 
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

Limpeza 1 

Limpadora Limpadora Limpadora Limpadora Limpadora 

Hora Hora Hora Hora Hora 

Sinatura Sinatura Sinatura Sinatura Sinatura 

Limpeza 2 

Limpadora Limpadora Limpadora Limpadora Limpadora 

Hora Hora Hora Hora Hora 

Sinatura Sinatura Sinatura Sinatura Sinatura 
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ANEXO IV | Organización de accesos
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ANEXO IV | Organización de accesos 
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ANEXO IV | Organización de accesos 
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ANEXO V | Organización do servizo de 
cafetería nos recreos 

 
 

 

 
   

mailto:ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es

	PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19
	CURSO 2020-2021
	MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA
	MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
	MEDIDAS DE LIMPEZA
	MATERIAL DE PROTECCIÓN
	XESTIÓN DOS GROMOS
	MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO
	MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS
	MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO
	MEDIDAS DE USO DE COMEDOR
	MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS
	MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS
	MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL
	NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE
	PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO
	MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO

