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ANEXO V: “PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 
NO CURSO 2021-2022” 

 
 
 

1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

36011634 IES POLITÉCNICO DE VIGO 

 

Enderezo C.P. 

R/ Torrecedeira Nº 88 36208 

Localidade Concello Provincia 

VIGO VIGO PONTEVEDRA 

Teléfono Correo electrónico 

986213025 ies.politecnico.vigo@edu.xunta.es 

Páxina web 

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

 

2. Membros do equipo COVID 

Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso 

de desvío a un teléfono móbil) 

604033144-986213025 

Membro 1 Xosé Euloxio Santos Leites Cargo Director 

Tarefas asignadas 

 Coordinador equipo COVID 

 Comunicación coas autoridades sanitarias e académicas 

 Comunicación coas familias 

 Difusión do plan entre a comunidade educativa 

Membro 2 Mª Isabel Pardo Vázquez Cargo Vicedirectora 

Tarefas asignadas 

 Xestión de circulacións e accesos 

 Vixiancia do cumprimento das medidas de prevención 

 Sinalización do centro. 

  Responsable actividades complementarias e extraescolares 

Membro 3 Mercedes Couto García Cargo Administradora 

Tarefas asignadas 

 Compra e adquisición de materiais de limpeza e prevención 

 Xestión de Stocks e reparto de material 

 Vixiancia do cumprimento das labores de limpeza 

 Vixiancia do cumprimento das labores de ventilación 

 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro CS LÓPEZ MORA Teléfono 986294953 

Contacto Alberto Bravo Pereira 
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4. Espazo de illamento 

O espazo destinado para aillamento COVID é a sala de visitas situada no vestíbulo do Instituto 

a cal posúe unha ventá ao exterior, garantindo así a axeitada ventilación natural. Está localizada 

nos planos de circulación. 

Dentro deste local existe dispensador de xel hidroalcólico, panos de papel,termómetro e 

papeleira de pedal. 

 

 

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa 

 

RÉXIME ORDINARIO 

CURSO ETAPA NÚMERO 

1º ESO 58 

2º ESO 61 

3º ESO 48 

4º ESO 55 

1º BACH. CIENCIAS 56 

1º BACH. ARTES 106 

2º BACH. CIENCIAS 54 

2º BACH. ARTES 114 

1º FP BÁSICA 12 

2º FP BÁSICA 2 

1º CM Inst. eléctricas e automáticas 23 

2º CM Inst. eléctricas e automáticas 10 

1º CS. Automat. e robótica Industrial 24 

2º CS. Automat. e robótica Industrial 19 

1º CS Sistemas electrotécnicos e autom. 22 

2º CS Sistemas electrotécnicos e autom 20 

1º CS Proxectos Edificación 22 
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2º CS Proxectos Edificación 9 

1º CM Mecanizado 21 

2º CM Mecanizado 18 

1º CS Prog. da producción da Fab. Mec. 17 

2º CS Prog. da producción da Fab. Mec. 18 

1º CM Mantemento electromecánico 19 

2º CM Mantemento electromecánico 14 

1º CS Mecatrónica 18 

2º CS Mecatrónica 23 

1º CS Prevención de Riscos 16 

2º CS Prevención de Riscos 21 

Curso de especialización en fabricación intelixente  

 

RÉXIME ADULTOS 

CURSO ETAPA NÚMERO 

3º ESA 2 

1º BACH. CIENCIAS 2 

1º BACH. ARTES 8 

2º BACH. CIENCIAS 5 

2º BACH. ARTES 26 

 CM Inst. eléctricas e automáticas 26 

 CS. Automat. e robótica Industrial 39 

 CS Sistemas electrotécnicos e autom. 25 

 CS Proxectos Edificación 4 

 CS Proxectos Obra Civil 11 

 CM Mecanizado 29 

 CS Prog. da producción da Fab. Mec. 57 
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6. Cadro de persoal do centro educativo 

 

PERSOAL NÚMERO 

DOCENTE 134 

CONSERXES 5 

PERSOAL SECRETARÍA 5 

LIMPEZA 7 

 

 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia : Non existen 

 

Etapa  Nivel  Grupo  

Aula 
 Nº de alumnado asigna-

do 

 Nº de profesorado asignado  

 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia 

 

 

9. Canle de comunicación 

Os canles de comunicación co equipo COVID para darlle a coñecer os casos de sintomatoloxía 

compatible, ausencias de profesorado e persoal non docente así como a comunicación das 

familias co equipo COVID para informar de incidencias e ausencias son: 

 

TELÉFONOS: 986213025- 604033144 

CORREO ELECTRÓNICO: ies.politecnico.vigo@edu.xunta.es 
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10. Rexistro de ausencias 

O control das ausencias do profesorado realizarase cada día por parte da Xefatura de Estudos 

mediante o control dos partes de asistencia de mañá e de tarde. 

No caso do profesorado que comunicou previamente a súa falta de asistencia, rexistrarase no 

parte de gardas diario da sala de profesores/as. 

 

O control de ausencias do alumnado realizarase cada día mediante avisos do profesorado a Xe-

fatura de Estudos no caso do alumnado da ESO que a súa vez porase en contacto cos responsa-

bles do alumno/a se previamente non avisaron eles ao centro. No caso dos demáis niveis, será a 

través do rexistro de faltas en XADE e control dos mesmos por parte da titoría. 

 

As faltas de asistencia derivadas da aplicación do protocolo COVID tanto de alumnado como 

de profesorado terán a consideración de faltas xustificadas, e figurarán nun rexistro alternativo . 

.No caso do alumnado bastará cunha xustificación dos seus responsables. 

 

11. Comunicación de incidencias 

O procedimento será o seguinte: 

- Chamarase ao Centro de Seguemento de Contactos para comunicar os casos estrei-

tos. 

- Usarase a aplicación informática EDUCOVID  creada pola Consellería de Educa-

ción para a comunicación dos posibles casos. 

 

 

 

 

 

 

 

Id. Medidas xerais de protección individual 
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12. Situación de pupitres 

Para a distribución dos postos de alumnado nas aulas utilizouse como referencia a distribución 

do Anexo VII do Protocolo de Adaptación, reducindo os espazos entre pupitres a 1,20 metros, i 

orientados todos hacia a mesa do profesor/a o que provoca que nas aulas da ESO e Bacharelato 

se reduzca o seu aforo de 30 e 33 alumnos/as respectivamente a un nº variable que vai de 22 a 

24 alumnos/as. 

 

Ao alumnado asignaraselle un posto fixo na aula. 
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13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos 

Naqueles casos de aulas que non permitan manter as distancias mínimas, como pode ser para 

algún grupo a aula de francés ou a aula de informática, usarase como alternativa: 

 

Unha das aulas máis grandes se están libres nese horario: 

- C5, C6 (que permiten ata 33 alumnos/as) 

- Laboratorios de Tecnoloxía, aula D7… 

- Aulas de edificación D1, D3 e D6 

- Nos casos máis desfavorables usarase o Salón de Actos. 

Cando o tamaño da aula ou taller non permita a distancia, con carácter xeral, de 1,2 metros en-

tre postos buscaranse espazos alternativos onde sexa posible gardala. Noutro caso, poderase 

habilitar o espazo dispoñible mediante a utilización de mamparas de separación sempre que se 

respecte unha distancia mínima de 1m respecto dos postos que o rodeen, medidos dende o cen-

tro da cadeira.  

Naqueles casos donde as medidas accións anteriores non se poidan levar a cabo, realizaranse 

desdobres. 

 

14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo 

cuestionario de avaliación 

Nas mesas e despachos de atención ao público: Dirección, Xefatura de Estudos, Xefatura de 

Orientación, Vicedirección, Administración, Orientación 2 e despacho da profesora PT, esta-

bleceranse sempre que sea posible una distancia mínima de 1,5 metros mediante barreiras colo-

cadas ao efecto. De igual maneira colocaranse barreiras físicas a base de mamparas de metacri-

lato nos mencionados despachos. 
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15. Titorías coas familias 

 As titorías e reunións coas familias realizaranse preferiblemente por teléfono ou mediante vi-

deo chamada. 

De xeito excepcional poderase facer algunha titoría presencial si a situación así o require, para 

o cal os país/nais ou responsables acudirán ao centro previa cita asignada polo titor/a. Deberán 

vir provistos do material de protección axeitada (mascariñas) e realizar a debida hixiene de 

mans ao entrar e sair do centro. 

A titoría deberá realizarse na sala de visitas ubicada no vestíbulo do instituto, e despois de rea-

lizada será desinfectada polos servizos de limpeza. 

Para solicitar unha titoría farase do xeito indicado polo titor/a, mediante un correo ao centro 

(ies.politecnico.vigo@edu.xunta.es) ou mediante chamada a Xefatura de Estudos que se encargará de 

coordinala co titor/a. 

 

 

16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao 

Os medios habituais para a comunicación exterior do centro coas familias serán: 

- A páxina web do centro. 

- O correo electrónico. 

- O teléfono. 

- A aplicación Abalarmobil. 

Con respecto aos proveedores, visitantes… os medios de comunicación serán: 

- A páxina web do centro. 

- O correo electrónico. 

- O teléfono. 
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17. Uso da máscara no centro 

Para o alumnado, o profesorado, así como o restante persoal non docente, con independencia do 

mantemento da distancia interpersonal, teñen a obriga de usar máscaras durante toda a súa es-

tancia no centro (agás as excepcións previstas no ordenamento xurídico). 

Será obriga do alumnado levar una segunda máscara de recambio, así como un estoxo específi-

co para gardala en caso necesario. 

A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún 

tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara 

ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para 

quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utiliza-

ción. A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do 

alumno/a ou da persoa obrigada. 

3.10 Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a 

Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia 

de convivencia escolar entenderanse incluídas nos supostos do artigo 42 letras a), b) e d) coa 

consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo 

alumnado do uso da mascara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento 

das instrucións do profesorado en aplicación do presente plan. Polo que se respecta ao profeso-

rado e persoal non docente estarase ao previsto na súa normativa. 
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18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

Unha vez redactado o plan, éste será comunicado ao persoal do centro, ás familias e ao alumna-

do de Bacharelato e FP , a súa vez tamén será remitido á Inspección Educativa. 

 

Os medios para dar a coñecer o plan son os seguintes: 

1. Publicación na páxina web do centro. 

2. Remisión por correo electrónico ao profesorado e persoal non docente. 

3. Remisión por parte dos titores/as ao alumnado e as súas familias no caso de ESO e ao 

alumnado de Bacharelato e Ciclos de FP. 

4. Información ao alumnado e familias na recepción de principio de curso. 
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Id. Medidas de limpeza 

 

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

frecuente 

O centro conta con sete limpadoras, seis das cales realizan o seu traballo en horario de mañá e 

unha de xeito rotatorio en horario de tarde, dado que o volume de alumnado e profesorado e 

menor pola tarde. 

 

Cada limpadora ten asignada de xeito ordinario a limpeza de aulas, baños, despachos, corredo-

res e elementos comúns dunha parte do edificio. 

 

Empezan a súa xornada ás 07,00 horas co obxectivo de que o centro estea perfectamente limpo, 

desinfectado e aireado antes do comenzo das clases. 

 

Durante o resto do día refórzase a limpeza naqueles espazos de maior uso; corredores, aulas 

específicas con rotación de alumnos e aseos. Nestes espazos realízase a limpeza un mínimo de 

tres veces pola mañá e dúas pola tarde: antes de empezar as clases, despois do recreo ao medio-

día antes de comezar as clases da tarde, recreo de tarde. 

 

Asimesmo realizarán una limpeza frecuente dos despachos, mostradores… donde se recepcio-

nen persoas. 

 

Atenderase especialmente as superficies de contacto máis frecuentes: pomos de portas, mesa, 

mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas…así como billas e cisternas nos aseos polo menos 

una vez ao día. 
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20. Distribución horaria do persoal de limpeza 

O centro conta con sete limpadoras, seis das cales realizan o seu traballo en horario de mañán e 

una de xeito rotatorio en horario de tarde, debido a menor cantidade de alumnado e profesores 

que hai de tarde. 

 

Cada limpadora ten asignada de xeito ordinario a limpeza de aulas, baños, despachos, corredo-

res e elementos comúns dunha parte do edificio. 

 

Empezan a súa xornada ás 07,00 horas co obxectivo de que o centro estea perfectamente limpo, 

desinfectado e aireado antes do comenzo das clases. 

 

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. 

 

Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse 

de xeito seguro, procedendo posteriormente ao lavado de mans. 

Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, 

co fin de evitar calquera contacto accidental. 

 

En relación coa xestión dos residuos: 

Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de 

mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” sexan refugados en 

papeleiras con bolsa ou contedores protexidos con tapa e, se é posible, accionados por pedal. 
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22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

En cada aseo do centro existirá una folla de control de limpeza que será asinada pola limpadora 

que realiza a limpeza do aseo, indicando: Nome da limpadora, día e hora en que realiza a lim-

peza, 

 

Folla de control de limpeza semanal asinada polo persoal de limpeza 

 

CONTROL DE LIMPEZA 

SEMANA DO_  

A_ 

7,30 11,00 12,00 

LUNS    

MARTES    

MÉRCORES    

XOVES    

VENRES    

 

CONTROL DE LIMPEZA 

SEMANA DO     A    15,30 18,30 19,45 

LUNS    

MARTES    

MÉRCORES    

XOVES    

VENRES    
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23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas 

En cada aula existirá una folla de control para anotar as ventilacións efectuadas na aula día e 

hora. 

 

FOLLA DE CONTROL DE VENTILACIÓN DA AULA 

SESIÓN PROFESOR/A 

09:00  

09:50  

10:40  

11:30  

12:50  

13:40  

  

16:00  

16:50  

17:40  

18:30  

19:40  

20:30  

21:20  
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24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na fracción 

resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as recollidas 

separadas). 

No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope no 

centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos 

usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, 

con peche, para o seu depósito na fracción resto. Realizarase a debida limpeza 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. 

Id. Material de protección 

 

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

A Consellería realizará un aprovisionamento inicial de elementos de sinalización e máscaras de 

protección. Corresponde ao equipo COVID 19 en colaboración coa secretaría do centro o in-

ventario das mesmas e arbitrar un mecanismo de distribución que acredite a súa entrega e o seu 

consumo para a actividade educativa. 

 

Corresponde ao centro educativo suplir o aprovisionameno de equipos de protección que non 

sexan centralizados pola Consellería, en especial xel hidroalcólico e os seus dispensadores, pa-

nos desbotables, materiais de limpeza e desinfección, luvas, papeleiras de pedal, impresión de 

cartelería, e cando resulten insuficientes máscaras de protección. 

 

A secretaria- administradora realizará un inventario e contabilización dos custos deste material 

sexan individualizables respecto das restantes subministracións do centro, co obxecto de coñe-

cer con detalle os sobrecustos derivados da actividade durante a pandemia e vixiar o consumo 

axeitado do mesmo. 

Corresponde á secretaria do centro distribuír ou organizar a distribución do material, levar a súa 

contabilización e inventario separado e certificar os consumos e gastos producidos. 
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26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

A administradora do centro encargada de inventariar e distribuir o material de protección e lim-

peza, levará un control exhaustivo do mesmo para determinar en cada momento as necesidades 

de compra co obxecto de manter una reserva suficiente do mesmo. Con tal motivo solicitará 

ofertas dos distintos materiais de limpeza e protección: líquidos desinfectantes, xel hidroalcóli-

co, lexivia, panos desbotables, luvas… aos proveedores habituais, e seleccionará a opción máis 

económica para o centro e que respecte as indicacións de calidade e seguridade demandadas 

para este tipo de material. 

 

 

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

A distribución de produtos de limpeza e desinfección polos aseos, lugares  común será respon-

sabilidade das limpadoras coordinadas pola administradora. 

Coidarán da existencia de xabón e papel de limpeza nos aseos, de rechear os dispensadores de 

xel hidroalcólico e papel instalados nas aulas e lugares común. 
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Id. Xestión dos gromos 

 

28. Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das 

consellerías, unha propia do centro ou unha remisión ao plan de continxencia) 
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1.  Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan sínto-

mas compatibles co 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. 

 

2.  Diante dun suposto no que se sospeita que unha persoa comeza a desenvolver síntomas 

compatibles co COVID-19 no centro educativo, seguirase o protocolo de actuación previsto con 

antelación: 

 Levarase a un espazo separado de uso  individual (Sala de visitas). 

 Colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á    persoa 

que quede ao seu coidado). 

 Contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. 

 A persoa ou o seu titor/a deberán chamar ao seu Centro de Saúde de Atención Primaria 

de referencia, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. 

En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

O traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por más-

cara, e logo de seguir as instrucións do Centro de Saúde ata que a súa situación médica sexa 

valorada por un profesional sanitario. 

 

3. No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita de coronavirus no centro educativo tan-

to sexa do alumnado, profesorado ou persoal non docente do centro, a persoa coordinadora (Di-

rector) do equipo formado na COVID-19 incluirá na aplicación informática a información pre-

vista do eventual afectado/a; os que teñan a consideración de contactos estreitos, os dos compa-

ñeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen poida ser unha persoa próxima 

que estea vencellada ao centro educativo. A aplicación xerará unha alerta no Central de Segui-

mento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas 

como contactos. Cando o fluxo de información proceda da autoridade sanitaria incorporarase a 

mesma información. contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo, (sen 

prexuízo do uso da canle informática). Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen in-

vestigará os contactos que existan dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe de con-

tactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva 

das persoas identificadas como contactos. Estas terán a consideración de contactos estreitos dun 

caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio durante o período que sinale a 

Xefatura de Sanidade. 

 

4. A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefóni-
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29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa 

O responsable das comunicacións de incidencias as  será o Director do centro coordinador do 

equipo COVID e na súa ausencia calqueira dos membros de dito equipo 

 

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

30. Procedemento de solicitudes 
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1. De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traba-

lladores vulnerables para COVID-19 (as persoas con enfermidade cardiovascular, in-

cluída hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal cróni-

ca, inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, enfermidade hepática crónica 

severa, obesidade mórbida ( IMC>40), embarazo e maiores de 60 anos) realizarán o seu 

traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as 

medidas de protección de forma rigorosa. O servicio sanitario do Servicio de Prevención 

de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles 

á infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención, adapta-

ción e protección necesarias, seguindo o establecido no Procedemento de Actuación pa-

ra os servicios de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2. As 

funcións do Servizo Sanitario de Prevención de Riscos Laborais serán asumidas polo 

persoal sanitario da inspección médica da Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional nas Xefaturas Territoriais." 

 

De conformidade co Criterio Operativo nº 102 /2020 do Ministerio de Traballo e Economía So-

cial, o escenario de risco e das Medidas de Prevención, Hixiene e Promoción da Saúde fronte a 

COVID-19 para centros educativos no curso 2020-2021, do Ministerio de Sanidade e do Minis-

terio de Educación e Formación Profesional de data 22.06.2020, que taxativamente manifesta: 

"En general, tal y como establece el Procedimiento citado, en función da la naturaleza de las 

actividades docentes en los centros educativos, así como de la incidencia y prevalencia de CO-

VID-19 descrita hasta al momento en la población infantil, el riesgo del personal docente debe 

ser considerado como similar al riesgo comunitario y clasificarse, por lo tanto, como nivel de 

riesgo 1 (NR1). En consecuencia o persoal docente e non docente deberá permanecer no 

seu posto de traballo ata que se determine, se é o caso, que se trata de persoal especial-

mente sensible e que non poida ser protexido no seu posto de traballo mediante as medi-

das establecidas neste protocolo ou ata que se atope, se fose o caso, nunha situación de in-

capacidade temporal. 

 

2. De acordo co que antecede, cando un/unha traballador/a se atope dentro dun grupo vul-

nerable dos sinalados anteriormente, 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 per-

soal sensible (anexo III deste protocolo). 
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Id. Medidas de carácter organizativo 

 

31. Entradas e saídas 

En canto os horarios de entrada e saída establécense os seguintes en función da etapa educativa 

que se trate: 

CICLOS FP 

HORARIO DE MAÑÁ HORARIO DE TARDE 

ENTRADA RECREO SAÍDA ENTRADA RECREO SAÍDA 

08:10 11:20-

11:50 

14:20 

14:55 

16:15 19:20-19:40 22:10 

 

ESO 

HORARIO DE MAÑÁ HORARIO DE TARDE 

ENTRADA RECREO SAÍDA ENTRADA RECREO SAÍDA 

09:10 11:30-

12:00 

14:30 16,50 -------- 18:30 

 

BACHARELATO 

HORARIO DE MAÑÁN HORARIO DE TARDE 

ENTRADA RECREO SAÍDA ENTRADA RECREO SAÍDA 

08:50 11:20-11:50 14:15 16:00 19:20-

19:40 

22:00 

 

O alumnado unha vez que chegue ao centro dirixirase á aula que ten asignada e ao posto que 

ten adxudicado. 

 

Salvo razón xustificada ou relacionadas con procesos adninistrativos, ou cando a súa presenza 

sexa requerida polo propio centro, non se permite a  entrada de proxenitores ao centro educati-

vo. 
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32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo 

Os accesos ao centro, tendo en conta que as entradas, saídas e recreos do alumnado realizaranse 

en franxas horarias distintas, realizarase a través da porta principal na rúa Torrecedeira,excepto 

para o alumnado das familias de fabricación mecánica e de Instalación e mantemento que o 

farán a través da rúa Camilo José Cela,reservando unha das dúas portas para entrada e outra 

para saída. Nas horas punta de entrada e saída usaranse indistintamente as dúas portas para 

evitar a formación de aglomeracións. 

 

En caso de ser necesario podería habilitarse dous novos accesos: 

 

- A través da entrada da cafetería do centro para o alumnado de Ciclos 

Formativos de Electricidade. 

- A través do portal exterior do patio, 

- Porta principal para ESO e Bacharelato. 

 

Acompáñanse nos ANEXOS planos da localización dos citados accesos. 

 

Os sentidos de circulación nos corredores e escaleiras do centro estarán marcados no chan e 

corresponderanse cos indicados cos planos que acompañan este plan, pero como norma Xeral o 

sentido de circulación será sempre polo lado dereito no sentido da marcha e o máis arrimado a 

parede posible. 

 

O uso do elevador queda limitado ás persoas que o precisen por motivos de mobilidade e con 

autorización previa de dirección, e usando sempre máscara. 

 

33. Cartelería e sinaléctica 
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En tódolos corredores e accesos colocaranse no chan bandas e sinaléptica apropiada para recor-

dar que se debe manter a distancia de seguridade. 

Nos corredores e escaleiras marcarase o sentido de circulación. 

Nos baños, aulas e paredes de corredores colocarase cartelería recordando os consellos para 

realizar unha adecuada hixiene de mans e outros coas medidas de prevención a ter en conta. 

 

Toda esta sinaléptica colocarase en lugares ben visibles e retirando das súas inmediacións cal-

quer outro tipo de cartelería que puidera evitar que destaque. 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado: Non existe 

alumnado transportado 

 

 

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia   

O profesorado encargado para ordenar as entradas e saídas, evitar a formación de aglomera-

cións, controlar que non se formen grupos, se respecten os aforos nos baños e controlar os re-

creos será o profesorado que ten asignadas as gardas no horario. 

 

 

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da 

 

 

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de 

comedor 

As actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto educativo estará condi-

cionada a aprobación dun protocolo que se integrará como anexo ao presente Plan de Adapta-

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

As actividades das ANPAS celebraranse preferentemente por medios telemáticos ou con autori-

zación da Dirección, no propio centro sempre e cando non se tratre de reunión numerosas, esta-

blecéndose o máximo en 10 persoas. 

 

Os Consellos Escolares realizaranse preferentemente de xeito telemático. En caso de requerirse 

a celebración presencial, ésta terá lugar nun aula suficientemente grande que permita garantir a 

distancia de seguridade interpersonal e coas axeitadas medidas de protección: masacarilla e rea-

lización de hixiene de mans á entrada e á saída. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

Os medios habituais para a comunicación exterior do centro coas familias serán: 

- A páxina web do centro. 

- O correo electrónico. 

- O teléfono. 

- A aplicación Abalarmobil. 

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a uti-

lización do teléfono ou videochamada. 

Cando a xuizo do titor/a ou da dirección do centro sexa preciso realizar a titoría presencial rea-

lizarase coas debidas medidas de protección, para o cal se dotará a aula de visitas con mampara 

de separación, xel hidroalcolcolico e panos desbotables. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Páxina 28 de 51 
IES POLITÉCNICO DE VIGO 

40. Normas para a realización de eventos 

Para a realización de eventos (obras de tatro, conferencias, charlas…) ou celebracións (San 

Martiño, Nadal, Letras Galegas…) así como para a recepción de país/nais e alumnos/as de prin-

cipio de curso evitaranse unha gran afluencia de persoas. 

 

Usarase preferiblemente para o primeiro caso o Salón de Actos respectando o aforo e a ubica-

ción dos postos sinalizados no mesmo así como as medidas de hixiene de mans. 

 

Para a realización doutras celebracións usarase o patio de xogos respectando o aforo do mesmo 

e evitando a formación de grupos. 

Nestes actos será obrigatorio o uso de máscaras e o aforo non superará o 50% da capacidade, 

sempre que se manteña a distancia de seguridade de 1.5 metros- 

 

 

 

Id. Medidas para o alumnado transportado 

 

41. Medidas 

 

 

Id. Medidas de uso do comedor 

 

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

 

 

43. Persoal colaborador 
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44. Persoal de cociña 

 

 

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... 
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Ademáis das normas xerais, para as aulas ordinarias: 

 Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como casilleiros ou mobles, o 

alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co resto 

dos compañeiros. 

 Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo. Reco-

méndase que no caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno teña entre o seu 

material un xiz ou rotulador de encerado branco ou que se desinfecte o común antes de 

cada uso. 

 Resulta recomendable que cada alumno teña o seu material gardado en contedores pro-

pios como estoxos ou semellantes e na medida do posible todo rotulado co seu nome. 

 Nas perchas o material ou roupa colocarase do xeito mais individualizado posible. 

 No momento de entrada na aula ou no caso de cambio de aula dedicaranse uns minutois 

a desinfección da mesa e cadeira coa dotación de desinfectante existente na aula. 

 Evitarase o desprazamento do alumnado na aula 

 

Para as aulas de Música, Tecnoloxía, Laboratorio de Ciencias, Laboratorio de Física e aulas es-

pecíficas de Artes, ademáis: 

 Extremaranse os protocolos de limpeza, por ser aulas de uso máis compartido. 

 Será obrigatorio a hixiene de mans ao entrar e sair. 

 O material que sexa compartido: instrumentos na aula de música, equipos na aula de 

tecnoloxía, teclados e ratos…,debe ser desinfectado ao inicio e ao final da clase. 

 Na aula de música o uso de instrumentos de vento está totalmente desaconsellado. 

 En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula para evitar a formación de 

grupos e minimizar o contacto con materiais. En todo caso, evitarase que os alumnos/as 

estean encarados a unha distancia inferior a 1m. 

 

En caso de necesidade usarase como espazos alternativos para a impartición de clases o Salón 

de Actos, a pista polideportiva do ximnasio e o patio cuberto, para o cal nestes dous últimos 

casos se habilitarán mesas e cadeiras gardando as distancias necesarias. Nestes espazos cumpri-

ranse as medidas de hixiene indicadas anteriormente. 

 

No caso da cafetería do centro respectaranse as distancias e aforos indicados polas autoridades 

sanitarias para os establecimentos de hostelería similares. 
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46. Educación física 

No caso da clase de Educación Física teranse en conta as seguintes pautas: 

 Os exercicios serán individuais na medida do posible minimizando o uso de materiais 

que teñan que ser usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección 

despois do seu uso. Realizaranse as modificacións precisas na programación. 

 As clases teoricas desenvolveranse no Salón de Actos, previa reserva, ou nun aula asig-

nada por Xefatura de Estudos, ou no hall do departamento dividindo o grupo en dúas 

mitades, cun máximo de 15 alumnos/as. 

 Os vestiarios non se utilizarán todos á vez, debendo establecerse turnos para garantir os 

aforos e o cumprimento das distancias de seguridade. 

 Os materiais compartidos, como poden ser balóns, colchonetas, mancuernas, etc deben 

ser desinfectados ao final de cada clase. 

 O uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de maneira indivi-

dual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a 

práctica 

 A recollida de materiais dentro dos almacéns, será en filas ordenadas, respectando a dis-

tancia de 1,5 metros entre alumnos/as. 

 Os/as alumnos/as que estean lesionados/as e non poidan participar na clase, terán que 

estar sentados en bancos mantendo as distancias de seguridade. 

 O alumnado non debe compartir bebidas ou toallas. 

 O alumnado non poderá usar calzado de rúa no pabillón. 

 No caso de clases moi numerosas, se o tempo o permite, poderá usarse á cancha exterior 

para poder dividir a clase en dous grupos. 

 

47. Cambio de aula 
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Con carácter Xeral, o alumnado debe permanecer na súa aula de referencia durante os cambios 

de clase. No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que fi-

nalice a súa clase 5 minutos antes, de xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do 

alumnado. 

A saída será continua e ordenada de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. Agardarán polo 

profesor/a a entrada da nova aula en ringleira gardando a distancia de seguridade. 

 

Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes 

de entrar. Entrarase gardando as distancias, e evitando a formación de grupos, ventilarase a aula 

e o grupo entrante desinfectará os pupitres ou mesas, cadeiras, teclados e ratos. 

 

 

 

 

48. Biblioteca 

O aforo da biblioteca será de 14 postos de lectura e 4 postos con equipamento informático. 

 

PROTOCOLO PARA USO DA BIBLIOTECA: 

- Para o acceso á biblioteca deberán hixienizarse as mans antes de entrar e sair da 

mesma. 

- O alumnado que queira usar a biblioteca, terá que esperar a que o profesor/a de gar-

da na mesma lle autorice a entrada. 

- Sólo se ocuparán os postos de lectura ou informáticos sinalados. 

- Ao rematar os usuarios hixienizarán os postos que ocupen. 

- Os libros ou calquera outro material de préstamos devoltos, deberán permanecer en 

caixas identificativas e illadas como mínimo 24 horas antes de volver aos andéis. 

- O profesorado de garda na biblioteca, ventilará axeitadamente a mesma. 

- Mentres dure esta situación non haberá servizo de prensa diaria. 
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49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter 

exclusivo en atención á realidade do centro) 

Existen en cada pranta do instituto aseos, no corredor das aulas C, , no corredor das aulas 10, no 

corredor das aulas 20 e no corredor de Fabricación mecánica. En todas eles está limitado e indi-

cado o seu aforo, que en ningún caso será superior a 2/3 e marcado os urinarios ou retretes que 

non se poden usar. 

O alumnado deberá usar o aseo máis próximo a súa aula. 

O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 

Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro o profesorado de garda que teña asignados 

eses corredores vixiará que non se supere o aforo dos aseos. 

O persoal alleo ao centro poderá acceder ao aseo situado no pasillo de dirección (Planta de ac-

ceso ao instituto). 

No caso de alumnado con NEE o persoal coidador que acompañe ao alumnado ao aseo deberá 

portar as protección individuais axeitadas 

 

Id. Medidas especiais para os recreos 

 

50. Horarios e espazos 
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Para os recreos establecense horarios e espazos distintos según a etapa educativa co obxectivo 

de evitar coincidencias no patio de xogos. 

A superficie do patio é de 1.150m
2
 

 

ESO e FP Básica: O recreo será de 11:30 á 12:00 horas e realizarase no patio. O espazo dispo-

nible será o seguinte: 

Se establecemos arredor de cada alumno unha circunferencia de 0,75m de radio para garantir a 

distancia de 1,5 metros entre alumnos resulta que se debe reservar 1,76 m
2
 por alumno co cal: 

1150 m
2
: 1,76 m

2
/alumno= 653 alumnos 

O nº de alumnos máximo entre ESO e FPBásica suman 270 alumnos. 

 

BACHARELATO: O recreo será de 11:30 á 12:00 horas e poderá realizarse no patio para 

aquel alumnado que o desexe, pero neste caso están autorizados a saír ao exterior do recinto do 

centro. 

Tanto nun caso como outro os 10 minutos a maiores de duración do recreo son para que se 

poida producir á incorporación a aula mantendo a seguridade en todo momento. 

 

CICLOS FP: O recreo será de 11:20 á 11:50 horas e poderá realizarase no patio para aquel 

alumnado que o desexe, pero neste caso están autorizados a saír ao exterior do recinto do cen-

tro, salvo o alumnado de FP Básica. 

 

No caso de chuvia, usarase para o recreo o patio cuberto e as aulas propias do grupo. 

 

Instalarase no patio sinaléptica recordando as distancias de seguridade. 
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51. Profesorado de vixilancia 

Establécense para a realización de vixiancia durante os recreos catro zonas de vixiancia: 

Patio, Porta principal, corredor 1 e corredor 2. 

En todas estas zonas haberá alomenos 1 profesor/a de garda excepto no patio que estarán 3 pro-

fesores/as. 

 

 

 

 

Id. Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous primeiros 

cursos de primaria 

 

52. Metodoloxía e uso de baños 

 

 

53. Actividades e merenda 

 

 

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

54. Emprego do equipamento 
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 Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e recomen-

dacións a seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis informativos. 

 Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida 

desenvolver as actividades. 

 Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do 

alumnado deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso. Así mesmo, enga-

diranse outros equipos de protección axeitados en cada caso, favorecendo cando sexa 

posible a utilización de materiais desbotables. 

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

da práctica supoña a mínima manipulación posible. 

 Despois de cada actividade, para o seu uso polo seguinte grupo, as ferramentas, máqui-

nas e instrumentos deben ser hixienizados por parte do alumnado. 

 Os postos que que estén vinculados ao uso de equipos informáticos deberán ser desin-

fectados cos productos disponibles na aula. 

 Realizarase unha ventilación do taller ou laboratorio de alomenos 5 minutos entre sesión 

e sesión. 

 

 

 

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

55. Medidas 
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 Na atención ao alumnado con NEE usarase a máscara dentro e fora da aula cando non se 

cumpra coa distancia mínima de seguridade. 

 Nos despachos de Orientación e da Profesora de Pedagoxía terapéutica habilitaranse 

mamparas separadoras. 

 O persoal que atenda a este alumnado terá a súa disposición pantallas para o caso de que 

o alumno/a non poida facer uso da máscara. 

 En función da etapa educativa á que pertenza este alumnado, asignaraselle un aseo, no 

cal se intensificará a limpeza e desinfección. 

 O equipo COVID do centro en colaboración co departamento de Orientación identifica-

rá as necesidades de protección e hixiene deste alumnado. 

 

 

56. Medidas e tarefas. Seguimento 

 Insistirase e recordarase habitualmente o uso da máscara e do xel hidroalcóholico 

 Darase prioridade a este alumnado para situarse na aula preto da ventá ou das zonas 

máis ventiladas da aula, e situarase a poder ser nos primeiros postos da aula 

 O material de uso exclusivo de este alumnado estará debidamente etiquetado co seu 

nome e apelidos. 

 O caderno viaxeiro persoal deste alumnado, que é cuberto por todo o profesorado, para 

a comunicación directa coas familias, será cuberto de maneira telemática diariamente 

polo profesorado e non será un caderno físico. 

 O departamento de orientación establecerá unha comunicación fluída e frecuente coas 

familias e gabinetes psicoedagóxicos que atendan ao alumnado con nee de maneira te-

lemática  ao longo do curso. 

 

 

 

 

 

Id. Previsións específicas para o profesorado 
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57. Medidas 

 O profesorado disporá dunha dotación de material de hixiene composto por panos des-

botables e xel hiroalcohólico para o seu uso individual, subministrado pola Administra-

dora, que usará en cada cambio de aula para a limpeza da súa mesa, cadeira, teclado e 

rato. 

 En cada cambio de clase o profesorado coidará de que o alumnado realice a hixiene de 

mans e do seu posto de traballo e de que se ventile a aula. 

 As reunión de profesorado, en caso de ser presenciais, realizaranse naquelas aulas de 

maior superficie (Aulas C5 e C6) ou no salón de actos mediante reserva previa. Acon-

séllase sempre que sexa posible a realización de reunións virtuais. 

 O aforo máximo da sala de profesores/as é de 30 persoas: 10 na sala pequeña e 20 na sa-

la grande. Nestas salas están sinalizados aqueles postos nas mesas e nos equipos infor-

máticos que non poden usarse para manter as distancias de seguiridade. 

 Nos distintos despachos dos departamentos, os/as xefes/as de departamento establecerán 

os aforos máximos dos mesmos. 

 As titorías, sempre que sexa posible, relizaranse mediante teléfono ou videochamada. 

En caso de non ser posible, citarase aos responsables con indicación de día e hora, e 

usarase á sala de visitas que terá instaladas mamparas separadoras na mesa. 

 

 

 

58. Órganos colexiados 
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Cando non sexa posible porque as condicións hixiénico-sanitarias non o permitan, ou ben 

porque non poidan manterse as distancias de seguridade, as reunión dos distintos órganos 

colexiados serán virtuais. No caso de que poidan celebrarse de xeito presencial: 

 

 Para as reunións dos Departamentos didácticos, Comisión de Coordinación Pedagócica, 

Consello Escolar e as diferentes comisións, usaranse as aulas de maior capacidade do 

centro para garantir as distancias de seguridade. En caso de non ser suficiente usarase o 

Salón de Actos previa solicitude. 

 Para a realización dos Claustros usarase o Salón de Actos mantendo a distancia de 

seguridade e usando máscaras. 

 

 

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. Formación en educación en saúde 

 Ao longo do mes de setembro realizarase co alumnado tarefas de formación sobre as 

medidas de prevención e hixiene, para asegurar que as medidas contempladas no 

protocolo chegan e son comprendidas. 

 Ao longo do curso deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a 

saúde que incluan as medidas de prevención e hixiene fronte ao COVID 19. 

 Ofertouse na ESO a materia de libre configuración autonómica “Estilos de vida 

saudables” 

 Xestionarase coa Consellería de sanidade eo SERGAS a través do centro de saúde de 

referencia a presenza de profesionais para impartir charlas, conferencias… 

 A información sobre as medidas de prevención que realice a Consellería de Sanidade e 

Educación publicitaranse e daranse a coñecer a través da páxina web do centro. 

 

 

60. Difusión das medidas de prevención e protección 



 

 

 

 

Páxina 40 de 51 
IES POLITÉCNICO DE VIGO 

 Xestionarase coa Consellería de sanidade eo SERGAS a través do centro de saúde de re-

ferencia a presenza de profesionais para impartir charlas, conferencias sobre prevención 

eprotección. 

 A información sobre as medidas de prevención e das comunicacións que realice a Con-

sellería de Sanidade e Educación publicitaranse e daranse a coñecer a través da páxina 

web do centro. 

 

 

61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais 

O profesor responsable da coordinación e control da aula virtual do centro será o Profesor 

Coordinador das TIC Luis Álvarez Gómez o cal designará profesores/as colaboradores se fose 

necesario. 

 

Este profesor terá ademáis entre as súas funcións: 

 A comunicación cos asesores de Abalar, EDIXGAL e co CAU. 

 Colaboración cos compañeiros/as que teñan maior dificultade na implantación das aulas 

virtuais. 

 Divulgación das acción formativas que estean dispoñibles para o persoal docente. 

 

 

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

O equipo directivo elaborará o Plan de Acollida que será publicado coa maior brevidade posible 

para que a comunidade educativa poida organizar o mes de setembro. Este documento recollerá 

as datas das reunións coas familias e o horarios de entrada e saída do primeiro día, que serán 

flexibilizados para poder ter unha mellor organización e facilitar a adquisición de hábitos reco-

llidos neste plan 

 

 

 

63. Difusión do plan 
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O presente “Plan de Adaptación á situación COVID-19” estará a disposición das autoridades 

sanitarias e educativas, e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa. 

 

Estará ubicado na páxina web do centro dentro do apartado “ Documentos do centro” ademáis 

de remitírselle ao profesorado e ao resto do persoal vía correo electrónico. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 



 

 

 

 

Páxina 42 de 51 
IES POLITÉCNICO DE VIGO 

ANEXO I: PROTOCOLO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Según o apartado 12.1 do PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 

NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIOS DE GALICIA PARA O CURSO 

2020-21, a realización das actividades extraescolares está condicionada á aprobación dun proto-

colo que se integrará dentro do “Plan de Adaptación a situación COVID-19 no curso 2020/21”.  

Con este fin redáctase o seguinte protocolo: 

 

 Non se autorizaran as actividades extraescolares que precisen do uso do ximnasio. 

 Non se realizarán actividades baseadas en deportes de equipo. 

 O Plan de actividades extraescolares deberá ser autorizado previamente pola Dirección 

do centro. 

 As actividades que se realicen en aula serán para grupos como máximo do 30% do aforo 

das mesmas (10 alumnos/as) 

 

Salvo casos excepcionais non se permitirá o uso do Salón de Actos. 

 

Ao inicio e final de ditas actividades os participantes deberán realizar hixiene de mans, así como 

a desinfección dos postos e equipos utilizados 
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ANEXO II: PROTOCOLO DE LIMPEZA 
 
INSTRUCIÓNS DE LIMPEZA, PROCEDEMENTO DE CONTROL E REXISTRO. 

 Limparase  o centro polo menos unha vez ao día, reforzándose naqueles espazos ou su-

perficies que presenten unha elevada intensidade de uso, como nos aseos, sala de profe-

sorado, aseos e vestiarios do ximnasio, pomos das portas, mesas, pasamáns, teléfonos, 

elementos das cisternas, billas etc., nos que se fará tres veces ao día. 

 Terase especial atención ás zonas de secretaría, conserxería, orientación, dirección, aula 

de informática, biblioteca, vestiarios de profesorado e zonas privadas dos traballadores, 

nos que se fará a limpeza dúas veces ao día. 

 Realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo compartidos, en cada 

cambio de quenda e ao finalizar a xornada. O usuario ao terminar de utilizar o ordenador 

de uso compartido, limpará a superficie do teclado, do rato e da pantalla co xel desinfec-

tante dispoñible na aula. 

 No caso de previsión de uso do salón de actos, farase a limpeza antes e despois do seu 

uso. 

 Na limpeza  utilizarase desinfectantes como as disolucións de lixivia ao 50%, de recente 

preparación ou calquera dos desinfectantes virucidas autorizados polo Ministerio de Sa-

nidade. 

 Logo de cada limpeza, os materiais empregados (máscaras, luvas etc.) e os equipos de 

protección usados desbotaranse de xeito seguro na fracción resto (agrupamento de resi-

duos de orixe doméstico). 

 A limpeza das papeleiras, tanto exteriores como interiores, deberán vixiarse de xeito que 

queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquer contacto accidental. As 

papeleiras, preferiblemente, as que no requiran acción manual. 

 Deben realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalación, tanto ao inicio da xor-

nada, ao finalizar e entre clases, por espazo de polo menos 5 minutos ( 10 minutos nas 

aulas e salas ocupadas previamente). 

 No caso de que algún membro da comunidade escolar presente síntomas mentres se atope 

no centro, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros productos 

utilizados por eles. Esta bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa 
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de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto. A continuación levarase a cabo 

a desinfección total do espazo no que se fixo o illamento preventivo. 

 

 O persoal de limpeza empregará luvas e máscara de xeito obrigatorio durante a 

súa xornada, desbotando estes elementos cando remate a súa sesión. Igualmente a 

roupa de traballo será lavada con auga quente e xabón despois de cada uso. 

 O persoal de limpeza será o encargado de velar pola reposición de xabón, papel e 

hidroxel nos puntos obrigatorios. 

 

Folla de control de limpeza semanal asinada polo persoal de limpeza 

 

CONTROL DE LIMPEZA 

SEMANA DO     A    7,30 11,00 12,00 

LUNS    

MARTES    

MÉRCORES    

XOVES    

VENRES    

 

CONTROL DE LIMPEZA 

SEMANA DO     A    15,30 18,30 19,45 

LUNS    

MARTES    

MÉRCORES    

XOVES    

VENRES    
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ANEXO III: CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DO CENTRO EDUCATIVO 
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