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1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA. 

1 DATOS DE CENTRO EDUCATIVO 

1. Denominación do Centro: IES PRAIA BARRAÑA Código: 15023338 

2. Enderezo: AVDA COMPOSTELA, 50 BOIRO (A CORUÑA) CP 15930 

3. Teléfonos: 881 866 601   //   722 53 66 04 

4. Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iespraiabarrana/  

5. Correo electrónico: ies.praia.barrana@edu.xunta.gal  

 
2 MEMBROS DO EQUIPO COVID 

DATOS IDENTIFICATIVOS DATOS DE CONTACTO FUNCIÓNS ESPECÍFICAS 

1. Juan Carlos Couto Vázquez 

(Coordinador Equipo) 
881 866 601/ 722 53 66 04 

- Coordinador Equipo.   
- Contacto autoridades sanitarias. 
- Uso aplicativo informático. 
- Información e comunicación á 

Comunidade Educativa. 

2. Gustavo Adrián López Fernández 

(Coordinador atención infectado) 
881 866 601/ 722 53 66 04 

- Contacto con familias. 
- Traslado persoa infectada a 

punto de aillamento e o seu 
acompañamento. 

3. Andrea Herrero Pérez 

(Coordinadora formación/ entrega 
de material) 

881 866 601/ 722 53 66 04 

- Xestión actividades formativas e 
de prevención. 

- Xestión entrega de material de 
protección e reposición. 

 
3 CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 

1. Denominación do Centro: CENTRO DE SAÚDE DE BOIRO 

2. Persoas de contacto: 
• Julia Rey Batalla: 981842777 
• Elena Graña Vázquez: 981842777 

3. Teléfonos: 981842770 // 981842777 // 981842775 – Urxencias 

 
4 ESPAZO DE AILLAMENTO COVID 

1. Espazo designado: Recibidor 2 

2. Elementos de protección: 
Máscaras de protección, xel hidroalcohólico, EPI, pantallas 
protectoras, termómetro. 

 
5 ALUMNADO DO CENTRO 

ESO BACHARELATO 

NIVEL NÚMERO ALUMNOS NIVEL NÚMERO ALUMNOS 

1º ESO 48 
1º BACHARELATO 121 

2º ESO 45 

3º ESO 63 

2º BACHARELATO 124 4º ESO 55 

UEE 5 

TOTAL ESO: 217 TOTAL BACHARELATO: 245 

 
6 CADRO DE PERSOAL DO CENTRO 

TIPOLOXÍA DOPERSOAL NÚMERO 

PERSOAL DOCENTE: 42 

PERSOAL ADMINISTRATIVO: 1 

PERSOAL DE ORDENANZA: 2 

PERSOAL DE LIMPEZA: 3 

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.gal%20s
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COIDADOR/A 1 

 
7 DETERMINACIÓN GRUPOS ESTABLES CONVIVENCIA 

Non procede 

 
 
8 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA GRUPOS ESTABLES CONVIVENCIA 

Non procede 

 
 

9 
CANLE DE COMUNICACIÓN CO EQUIPO COVID (comunicación de sintomatoloxía compatible, 

ausencias de persoal docente e non docente e comunicación das familias co equipo para 
incidencias e ausencias) 

1. Teléfonos: 881 866 601   //   722 53 66 04 

2. Correo electrónico: equipocovid@praiabarrana.gal  

 
 
10 PROCEDEMENTO DE REXISTRO DE AUSENCIAS DO PERSOAL E DO ALUMNADO 

REXISTRO DE AUSENCIAS DO PERSOAL 

1. Recepción de correo electrónico ou chamada telefónica do persoal afectado. 
2. Rexistro da ausencia do persoal docente no libro de gardas e xestión das súas clases a través do 

profesorado de garda. No caso do persoal non docente rexistrarase a súa ausencia a través do 
documento oficial de faltas disponible no centro. 

3. Rexistro de ausencias do persoal docente (sempre que esta sexa superior a un día) en XADE como 
faltas xustificadas. 

REXISTRO DE AUSENCIAS DO ALUMNADO 

1. Recepción de chamada telefónica dalgún dos proxenitores ou titores legais do alumno 
comunicando a sospeita de infección ou infección por COVID 19 do seu fillo 

2. Comunicación desta circunstancia por parte do Equipo Covid do Centro ao profesorado e 
alumnado do grupo. 

3. Rexistro das ausencias do alumno afectado pola COVID 19 no XADE por parte de todo o seu 
profesorado como faltas xustificadas a tódolos efectos. 

4. Suspensión do protocolo de absentismo escolar no suposto de confirmación dun caso de 
alumno afectado por COVID 19. 

 
 

11 
PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS ÁS AUTORIDADES SANITARIAS E 
EDUCATIVAS 

1) O coordinador do Equipo Covid chamará aos seguintes teléfonos para comunicar as incidencias 
relacionadas coa COVID 19: 

a) Centro de saúde de Boiro: 981842770 // 981842777 // 981842775 – Urxencias ou ao teléfono 

de atención ao cidadán do SERGAS: 900 400 116. 

b) Xefatura territorial de Saúde da Coruña:  

981 18 22 89 // XefaTerritorialSanidadeCoruna@sergas.es 

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.gal%20s
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2) Rexistro de caso de infección por virus COVID 19 no aplicativo da Consellería de Educación. Para 

dúbidas ou aclaracións chamar ao 981 546 571. 

 

 

2. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 
                     
12 CROQUE DAS AULAS 

Véxase Anexo I deste Plan. 

 
 

13 
IDENTIFICACIÓN DE ESPAZOS CANDO O TAMAÑO DA AULA NON PERMITA AS 
DISTANCIAS MÍNIMAS. 

Salón de Actos, Biblioteca. 

 
 

14 
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS PARA O USO DE ESPAZOS DE PT, AL, DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN E AULA ESPECIAL. 

Na Aula de Educación Especial adoptaranse as seguintes medidas: 

a) Distancia de 1,5 metros entre o alumnado. 

b) Desinfección e lavado de mans con xel hidroalcohólico. 

c) Uso de máscara cirúrxica nos desprazamentos a outros espazos diferentes ao da aula ou 

cando se incorporen a outro grupo no seu proceso de integración. 

d) Desinfección regular dos materiais de uso escolar coa colaboración das súas docentes. 

e) Uso de baño específico para este alumnado. 

No Departamento de Orientación teranse en conta as seguintes medidas: 

a) Haberá material de desinfección específico para as visitas que se poidan producir ao 

despacho. 

b) A atención ao alumnado e familias farase sempre con cita previa. 

c) O alumnado ou familia que sexa citado no despacho de Orientación irá provisto de 

máscara cirúrxica e desinfectará as mans antes e despois de ser atendido. 

d) O Orientador so recibirá una persoa en cada quenda e no horario previamente 

establecido. 

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.gal%20s
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e) O Orientador realizará o seu labor tamén de forma telemática a través de correo 

electrónico ou videoconferencia, de selo caso. 

 
 

15 DETERMINACIÓN DOS XEITOS DE REALIZAR AS TITORÍAS COAS FAMILIAS. 

As titorías coas familias do alumnado do IES faranse, preferentemente, a través dos seguintes 

medios: 

a) Teléfono: as familias chamarán ao centro (881 866 601), empregarán o apartado 

específico da axenda escolar, o correo electrónico do titor/a ou Abalar Móbil para 

concertar cita co titor/a dos seus fillos. No día e hora acordados o titor/a realizará a 

chamada de titoría co pai/ nai ou titor/a legal que o solicitase para falar da evolución 

académica dos fillos. As horas de titoría de cada titor/a de grupo serán publicadas a 

principios de curso na pa´xina web do IES. 

b) Videoconferencia: a través da aplicación Cisco Webex ou Meet de Google o titor/a 

enviará ao pai/nai ou titor/a legal que lle solicite unha reunión un enlace ou invitación á 

videoconferencia co día e hora de realización. 

c) Presencial: excepcionalmente o titor/a convocará presencialmente aos pais/ nais ou 

titores/as legais a unha reunión presencial no IES no espazo que estea habilitado 

específicamente para desenvolver estas tarefas. 

 

 
 

16 CANLES DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO CENTRO. 

a) Canles de información ás familias: páxina web do centro, páxinas web internas específicas, 

teléfonos do centro, correo electrónico, Abalar Móbil, redes sociais (canal de Telegram) 

b)  Canles de información a persoas alleas ao centro: teléfono e correo electrónico. 

 
17 USO DA MÁSCARA NO CENTRO. 

Será obrigatorio o uso da máscara no centro en todo momento agás nas excepcións previstas 

no ordenamento xurídico. 

O alumnado deberá traer unha segunda máscara de reposto así como un estoxo específico 

onde gardala. 
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18 INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE EDUCATIVA. 

Este Plan darase a coñecer á Comunidade Educativa a través das seguintes canles: 

 
a) Apartado específico na web do centro sobre a adaptación da actividade escolar á 

situación de pandemia. 

b) Redes sociais: canal de difusión de telegram coas familias, grupo de difusión de 

Whastapp co persoal docente e non docente do IES e canal de Instagram par ainformar 

ao alumnado. 

c) Titorías: os titores e titoras de grupo darán a coñecer este plan nas súas cuestión 

esenciais aos seus titorandos a principios de curso. 

d)  Cartelería específica: farase una cartelería específica para colara nas estancias do IES e 

así dar a coñecer/lembrar ao alumnado as ideas esenciais deste Plan. 

e)  Correo electrónico: compartirase o Plan coa Comunidade Educativa a través do correo 

electrónico. 

 

3. MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

19 
ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E MOBILIARIO A LIMPAR 
DE XEITO FRECUENTE. 

Persoal de limpeza: Tres limpadoras. 

Tarefas: 

Limpadora 1 (quenda mañá): limpeza de baños (2 veces) entre 

recreos, limpeza de vestíbulo, sala de profesores, biblioteca, pomos 

das aulas (ordinarias e específicas), Secretaría, despachos (incluído 

Orientación) e recibidores. Xestión dos residuos das papeleiras das 

aulas e zonas comúns e colaboración na ventilación das aulas. 

Limpadoras 2 e 3 (quenda tarde): limpeza e desinfección xeral e 

profunda de baños e do resto de espazos do centro distribuíndo o 

traballo por andares do edificio principal e edificios anexos. 

 Aireación das aulas e espazos ocupados durante a xornada lectiva. 

Reposición de material COVID (xel hidroalcohólico, panos, material 

desinfectante…) nos lugares nos que sexa preciso. 
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20 DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA E ALTERNANCIA DAS TAREFAS. 

Limpadora 1: Quenda de mañá (08:00 h a 15:30 h)  

Limpadoras 2 e 3: Quenda de tarde (14:30 h a 22:00 h) 

A quenda da mañá será rotativa en frecuencia semanal. 

 

21 MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE LIMPEZA 

O persoal de limpeza do IES conta co seguinte materila de protección para desenvolver os seus 

labores: 

a) Máscaras cirúrxicas de protección. 

b) Pantallas de protección plásticas (no caso de requirilas) 

c) Luvas de protección. 

d) Uniforme de traballo. 

e) Xeles hidroalcohólicos e desinfectantes limpadores específicos. 

f) Panos desbotables. 

g) Desinfectantes con actividade virucida. 

 

22 CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 

Ver Anexo II 

 

23 MODELO DE CHECKLIST PARA ANOTAR AS VENTILACIÓNS DAS AULAS 

Ver Anexo III 

 
 

24 DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS 

Os residuos xerados por motivos de hixiene, desinfección e control da COVID 19 xestionaranse 

da seguinte maneira: 

a) Empregaranse en todas as aulas e espazos de traballo papeleiras con bolsa, tapa e pedal 

para os panos desbotables e resto de material de uso individual (máscaras, luvas, etc). 

b) O persoal de limpeza recollerá esas bolsas cos residuos diariamente e depositaraos nun 

colector específico para trasladalo ao exterior do Centro á fracción resto. Este colector 

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.gal%20s
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estará nun dos almacéns da entrada do IES. 

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

atope no centro educativo, illarase o contedor onde se depositen os panos ou outros 

produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo será extraída e colocada nunha segunda 

bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto. 

 
 

4. MATERIAL DE PROTECCIÓN. 

 

25 REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DE PROTECCIÓN DO CENTRO. 

 
 

Xunta de Galicia Sinalización D4 Material COVID Donación 

Xunta de Galicia Máscaras D4 Material COVID Donación 

G7 Distribuciones Dispensador xel óptico secretaría D4 Material COVID 129,75 

Almacenes Pinilla Material Coronavirus D4 Material COVID 230,51 

ATB GLASS Mamparas Coronavirus B2 Material COVID 86,85 

Royal Mayline Vircol Pulverizador D4 Material COVID 209,09 

Miguel Ángel Saa Ramos Máscaras Eroski D4 Material COVID 234,00 

G7 Distribuciones Xel Hidroalcólico D4 Material COVID 153,33 

Almacenes Pinilla Dispensador Xel Pedal D4 Material COVID 312,18 

Almacenes Pinilla Pulverizador e limpador D4 Material COVID 190,27 

Drolim Papeleira con pedal D4 Material COVID 139,50 

Almacenes Pinilla Dispensadores e xel D4 Material COVID 1.260,78 

Drolim Dispensadores  D4 Material COVID 436,70 

Gutemberg Sinalización D4 Material COVID 718,66 

 

26 DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE PROTECCIÓN 

Sistema de compras de material de protección: 

a) Detección da necesidade de compra de material de protección. 

b) Comunicación á Secretaría do Centro do material que sexa necesario mercar. 

c) Petición de presupostos de compra de material a varios proveedores por parte da 

Secretaria do IES. 

d) Compra do material necesario ao proveedor seleccionado e asento do gasto na partida 

específica de gasto “COVID”. 
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27 PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E A SÚA REPOSICIÓN 

a) Procedemento de distribución de material (responsable o membro do Equipo COVID 
designado): 

-  Os elementos de protección (máscaras e xel hidoralcohólico) serán distribuídos da 

seguinte maneira:  

1. Dotarase a cada profesor/a a inicios de curso de cinco máscaras cirúrxicas + un 

bote de xel hidoralcohólico de uso persoal. 

2. Cada Departamento pluripersoal contará cunha caixa de máscaras cirúrxicas para 

o seu uso e reposición das xa utilizadas.  

3. Haberá caixas con máscaras cirúrxicas nos lugares comúns máis importantes: 

Conserxería, Secretaría e Sala de Profesores.  

4. A zona de atención ao público estará dotada de mamparas de protección así 

como puntos de hixiene electrónicos para a limpeza e desinfección de mans. 

5. O alumnado, no caso de achegarse ao IES sen a debida protección, poderá 

conseguir unha máscara protectora na Conserxería do Centro. 

6. Haberá dispensadores de xel hidoralcohólico en todas as zonas comúns así como 

en todas as aulas do Centro. 

7. Todas as aulas contarán con panos desbotables e limpadores desinfectantes para 

que o alumnado poida desinfectar os seus postos escolares. 

8. Todos os despachos e Departamentos contarán con xeles hidoralcohólicos e 

limpadores desinfectantes para o seu uso. 

9. O Recibidor 2 do IES, no que se aillarán os casos sospeitosos de infección por 

COVID 19, contará con Epi, máscaras cirúrxicas, pantallas protectoras, xeles 

hidroalcohólicos, desinfectantes limpadores e termómetro a distancia. 

 
b) Procedemento de reposición de material. 

 
1. O responsable do equipo COVID designado, coa colaboración da Secretaria do 

Centro, serán os responsables do control semanal do material de protección 

empregado e da previsión da necesidade de reposición do material esgotado. 

2. O responsable do equipo COVID designado será quen atenda as necesidades de 

reposición de material comunicadas polo resto do profesorado, persoal do 
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centro ou o alumnado do IES. 

3. O responsable do equipo COVID designado, en colaboración coa Secretaría do 

Centro, será o responsable da custodia do material de protección e a 

comprobación do seu bo estado. 

 
 

5. XESTIÓN DOS GROMOS. 

 

28 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS PARA A XESTIÓN DOS ABROCHOS 

Ver o Plan de Continxencia COVID - 19 do IES Praia Barraña. 

 

29 RESPONSABLE DAS COMUNICACIÓNS DE INCIDENCIAS A SANIDADE E EDUCACIÓN 

Coordinador do Equipo COVID. 

 

6. XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE. 

 

30 CANLE DE PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

As peticións de supostos de vulnerabilidade que presente o profesorado do Centro 

canalizaranse da seguinte maneira: 

a) A persoa interesada en que se lle avalíe como persoal sensible por motivos de saúde 

presentará cuberto ante a Dirección do Centro o Anexo IV. Poderá cubrilo 

telematicamente ou por escrito. 

b) A Dirección do Centro emitirá, por cada solicitante, un informe (Anexo V) no que se 

indiquen as tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación 

das medidas de protección existentes. 

c) A Dirección do Centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes unha 

relación das peticións de valoración da sensibilidade do/a traballador/a e do posto, 

xunto cos informes emitidos, á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da 

Coruña. 

d) A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante 

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.gal%20s
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correo electrónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación 

que resulte procedente para resolver a adaptación do posto de traballo ou a declaración 

de persoal como sensible. Coa análise da devandita documentación e da relativa aos 

posibles riscos existentes no centro de traballo da persoa solicitante, o facultativo 

emitirá informe. 

e) A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un informe preventivo 

adicional de carácter complementario ao Servizo de Prevención de Riscos laborais da 

Consellería de Educación, quen, a súa vez, o recadará do servizo sanitario preventivo 

contratado. 

A actuación do servizo sanitario non suporá a necesidade de desprazamento nin do/da 

traballador/a nin do facultativo e realizarase a través da análise da documentación que 

aquel/a lle achegue. 

Resulta obrigatorio para o/a traballador/a achegar toda a documentación requirida polo 

servizo sanitario nun prazo máximo de 3 días hábiles; no caso contrario, entenderase 

que desiste da súa petición. 

f) Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a obriga de 

acudir presencialmente ao centro. 

 
 

7. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO. 

 
31 DETERMINACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO CENTRO (VER ANEXO IV – PLANOS) 

A. Organización das entradas ao centro: 

- O alumnado da ESO accederá ás instalacións do Centro de maneira ordenada, evitando 

concentracións e polo lugar habilitado específicamente para iso ás 08:25 horas da 

mañá e ás 16:10 horas das tardes do martes.  

- O alumnado de Bacharelato accederá ao Centro polo lugar regulado para facelo ás 08: 

30 horas e ás 16:15 horas das tardes do martes. 

O alumnado transportado accederá inmediatamente ao centro polo lugar habilitado 

unha vez que baixe do seu autobús. 

B. Organización das saídas do Centro: 

- O alumnado da ESO abandonará ás instalacións do Centro de maneira ordenada, 

evitando concentracións e polo lugar habilitado específicamente para iso ás 14:05 
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horas do mediodía e ás 17:55 horas das tardes do martes. 

- O alumnado de Bacharelato abandonará o Centro polo lugar regulado a tal efecto e de 

maneira ordenada ás 14: 10 horas e ás 18: 00 horas das tardes dos martes. 

O alumnado transportado abandonará o centro polo lugar habilitado uns minutos antes 

có resto do alumnado e dirixirase inmediatamente ao autobús correspondente. 

C. Regulación da entrada de acompañantes ao Centro: 

Por norma xeral as persoas que acompañen a un alumno/a ao centro non accederán ao 

edificio, agás coa autorización expresa dalgún membro do persoal docente ou non 

docente e soamente ata a Conserxería/Secretaría e sempre fornecidos co 

correspondente material de protección (máscara cirúrxica e xel hidoralcohólico) 

O alumnado que veña acompañado, pola razón que fose, será guiado dende o acceso 

exterior do edificio do IES ao interior do mesmo (a súa aula, un despacho, etc) por un 

membro do persoal docente ou non docente do IES e nunca pola persoa que o 

acompañe, a cal permanecerá no exterior do Centro. 

 
32 DETERMINACIÓN DA CIRCULACIÓN NO CENTRO EDUCATIVO 

Ver o Anexo IV – Planos do Centro 

 
33 PREVISIÓNS DE COLOCACIÓN DE CARTELERÍA E SINALÉCTICA NO CENTRO 

No centro colocaranse en lugares visibles os seguintes lementos de cartelría e sinaléctica: 

a) Vinilos en con forma de frechas de cor vermella e verde para regular a circulación das 

persoas polos distintos espazos do Centro. 

b) Vinilos con forma de rotonda para regular os lugares onde se produzan os 

entrecruzamentos de persoas. 

c) Pegatinas de vinilo colocadas sobre os dispensadores de xel hidroalcohólico para 

lembrar o seu uso obrigatorio. 

d) Carteis plastificados e vinilos para lembrar a organización da circulación polo Centro, a 

obrigatoriedade do uso de elementos de seguridade como as máscaras cirúrxicas, os 

lugares de entrada e saída, os aforos máximos nos espazos, etc. 

 
 

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.gal%20s
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana


 
 

 

 

 

Avda. Compostela, Nº 50 
15930 – Boiro (A Coruña) 
 881 866 601  -   Fax: 881 866 609  
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal  
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana  

CONSELLERÍA DE CULTURA EDUCACIÓN E 
UNIVERSIDADE  
IES PRAIA BARRAÑA 
 

13 

34 DETERMINACIÓNS SOBRE A ENTRADA E SAÍDA DO ALUMNADO TRANSPORTADO 

Ver o punto 31 deste Plan onde se fala das entradas e saídas do alumnado. 

Ver o Anexo IV – Planos do Centro 

 
 
35 ASIGNACIÓNS DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA 

Dous profesores serán os encargados da vixilancia das entradas e saídas do alumnado coa 

colaboración dun dos conserxes.  

 
8. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS. 

 

36 PREVISIÓNS EN RELACIÓN CO PROGRAMA DE MADRUGADORES 

Non proceden 

 

37 PREVISIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXRTRAESCOLARES 

Non se prevén actividades extraescolares fóra do horario lectivo o vindeiro curso. 

 
  

38 DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DA ANPA E DO CONSELLO ESCOLAR 

A. Xuntanzas da ANPA: 

-  As xuntanzas que a ANPA do IES desexe celebrar ao longo do vindeiro curso 

realizaranse preferentemente de forma telemática.  

No caso de que as xuntanzas non supoñan a reunión dun gran número de asistentes 

poderanse celebrar nas instalacións do IES, previa petición á Dirección do Centro, 

observando as debidas medidas de seguridade e hixiene. 

B. Xuntanzas do Consello Escolar: 

-  As xuntanzas do Consello escolar que se celebren o vindeiro curso realizaranse, 

preferentemente, de forma telemática, tal como aconsellan as autoridades sanitarias e 

educativas. 

No caso de que se poidan observar as debidas medidas de seguridade e hixiene estas 

xuntanzas terán carácter presencial. 

-  As convocatorias e a documentación obxecto de estudo, análise e aprobación por parte 

do Consello Escolar serán enviadas por medios electrónicos coa debida antelación. 
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-  No suposto das convocatorias telemáticas arbitraranse as medidas necesarias para que 

o sentido do voto de cada membro do Consello quede rexistrado de maneira clara e 

concluínte (grabación da sesión, rexistro escrito do sentido do voto, etc) 

 
 
 

39 PREVISIÓN DA REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS 

Ver os puntos 15 e 16 deste documento. 

 

40 NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS 

Non se prevé a realización de eventos, mais no caso de que se planifique algún este respectará 

as normas de hixiene, seguridade, prevención, distanciamento e aforos recomendados polas 

autoridades sanitarias e educativas e recollidas neste Plan. 

 

9. MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO. 

 

41 MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

O transporte escolar do IES Praia Barraña fará o seu estacionamento na vía ubicada entre o 

noso Centro e o Colexio Santa Baia ao inicio da xornada escolar. 

O alumnado baixará do seu respectivo autobús e, formando ringleiras coa debida separación 

entre alumnos, fará entrada ao recinto escolar pola porta de acceso. 

Unha vez dentro do recinto escolar entrará ás súas respectivas aulas pola porta de acceso que 

lle corresponda dacordo co plan de circulación deseñado e reflectido nos planos do centro. 

A operación inversa repetirase cando acabe a xornada escolar. 

 

10.  MEDIDAS DE USO DO COMEDOR. 

 

42, 43, 44 MEDIDAS DE USO DO COMEDOR 

Non proceden 

 

11.  MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS. 

 

45, 46, 47, 48, 49, 50 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DE AULAS  E OUTROS ESPAZOS  

A. Medidas 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 
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contacto co resto dos/as compañeiros/as. 

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

Recoméndase que no caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno/a 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/a teña o seu material gardado en 

contedores propios como estoxos ou semellantes e na medida do posible todo 

rotulado co seu nome. 

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

-  No momento de entrada á aula ou no caso de cambio de aula dedicaranse 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. 

- Evitarase o desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá 

levantarse para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non 

impliquen moverse do posto escolar. 

 

B. Medidas para as aulas específicas: 

- Sen prexuízo da aplicación das normas do punto anterior no caso de aulas de 

desdobre, talleres, laboratorios, aulas de musica, debuxo ou informática 

extremaranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis 

compartido. 

- 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. 

Implicarase 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. 

- En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación 
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de grupos e minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que do 

alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1 metro. 

 
 

46 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA A MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Medidas específicas para a materia de Educación Física: 

- Evitarase a realización de actividades grupais que supoñan contacto ou 

imposibilidade cumprir coa distancia mínima de seguridade. 

- O profesorado regulará o uso dos aseos e duchas despois da cada clase para evitar 

contacto entre o alumnado. 

- Os materiais empregados durante o desenvolvemento das clases serán 

desinfectados ao finalizar á clase polo grupo saínte e antes de que chegue outro 

agrupamento de alumnado. 

- Recoméndase desenvolver as actividades de exercicio físico ao aire libre, sempre 

que as condicións climatolóxicas o permitan. 

- Non se compartirán panos, desodorizantes e demais material de aseo persoal. 

- O alumnado deberá traer o material específico da materia gardado nunha mochila 

de uso exclusivamente persoal. 

- Coma no resto de materias e aulas respectarase a distancia de seguridade así 

como se empregarán as máscaras cirúrxicas se fosen precisas. 

 

47 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS CAMBIOS DE AULA 

Medidas para os cambios de clase: 

- Como norma xeral o alumnado non cambiará de clase agás nos supostos 

excepcionais. 

- Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios 

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

para que finalice a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar a saída 

ordenada e paulatina do alumnado. 

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

- Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 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 
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anterior antes de entrar e unha vez que remate de hixienizar pupitres ou mesas e 

cadeiras. Entrarase gardando a distancia e evitando que se formen agrupacións de 

alumnado durante a espera, ventilarase a aula nos primeiros minutos de clase se é 

posible. 

 
 

48 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE USO DA BIBLIOTECA 

Medidas para o uso da biblioteca: 

- A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. Excepcionalmente, se fose 

posible polo tamaño da mesma, o equipo directivo pode ampliar ou reducir o aforo 

sempre que se cumpran as condiciones de seguridade axeitadas e a distancia do 

alumnado. 

- A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo 

de acceso á biblioteca. O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da 

estancia na sala. 

- 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 aínda que o 

devolto deberá permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 24 horas 

antes de volver aos andeis. Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais 

semellantes cando implique un uso compartido mentres dure a situación 

excepcional. 

- Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas 

ordinarias. 

 
 

49 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE USO DOS ASEOS 

Medidas para o uso dos aseos: 

- O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do 

seu aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 

- Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda 

vixiando o aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de 
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entrada e saída. 

- 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. 

- No caso de alumnado con NEE, o persoal coidador que acompañe ao alumnado ao 

aseo deberá portar as protección individuais axeitadas. 

- O alumnado con NEE contará cun aseo específico no centro para o seu uso 

exclusivo. 

 

12.  MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS. 

 

50 HORARIOS E ESPAZOS DOS RECREOS 

A. Horarios dos recreos: haberá dous recreos. 

1. 10:10 h a 10:30 h 

2. 12:10 h a 12:30 h 

B. Saídas e entradas dos recreos: 

1. ESO: este alumnado sairá ao recreo ás 10 h e voltará á clase ás 10:25 h. No segundo 

recreo sairá ás 12:10 horas e regresará ás 12:30 h. O timbre para as entradas e 

saídas do centro así como para as saída e as voltas dos recreos será continuo para 

o alumnado deste nivel. 

2. Bacharelato: o alumnado deste nivel sairá ao recreo ás 10:10 h e regresará ás 10:30 

h no primeiro recreo. No segundo sairá ás 12:00 horas e voltará á súa aula ás 12:25 

h. O timbre para as entradas e saídas do centro así como para as saída e as voltas 

dos recreos será discontinuo para o alumnado deste nivel. 

C. Espazos dos recreos.  

1. Condicións climatolóxicas adversas: o alumnado poderá empregar a Biblioteca, o 

Ximnasio (estes espazos non poderán superar o límite de aforo establecido dende 

inicios de curso) ou as súas aulas de referencia para pasar o recreo. 

2. Condicións climatolóxicas favorables. Ver Anexo V – Planos de distribución 

alumnado nos recreos. 

3. Norma xeral Bacharelato: o alumnado de Bacharelato, se conta coa preceptiva 

autorización dos seus proxenitores, poderá abandonar o recinto escolar durante os 

recreos. 
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D. Uso da cafetaría nos recreos: 

1. ESO: este alumnado soamente poderá facer uso da cafetaría durante o primeiro 

recreo. 

2. Bacharelato: o alumnado deste nivel so poderá acceder á cafetaría no segundo 

recreo. 

3. O aforo máximo da cafetaría é de 15 persoas e soamente tres persoas poderán 

mercar á vez. Por outra banda, haberá un lugar específico para poder encargar os 

productos de maneira previa aos recreos. 

 
 

51 PROFESORADO DE VIXILANCIA 
 

Recreos Luns Martes Mércores Xoves Venres 

10: 10 a 10:30 h 

Profesor/a 1 

Patio dianteiro 

Profesor/a 1 

Patio dianteiro 

Profesor/a 1 

Patio dianteiro 

Profesor/a 1 

Patio dianteiro 

Profesor/a 1 

Patio dianteiro 

Profesor/a 2 

Patio traseiro 

Profesor/a 2 

Patio traseiro 

Profesor/a 2 

Patio traseiro 

Profesor/a 2 

Patio traseiro 

Profesor/a 2 

Patio traseiro 

Profesores/as 3,4 

Interior centro 

(“aulas burbulla”) 

Profesores/as 3,4 

Interior centro 

(“aulas burbulla”) 

Profesores/as 3,4 

Interior centro 

(“aulas burbulla”) 

Profesores/as 3,4 

Interior centro 

(“aulas burbulla”) 

Profesores/as 3,4 

Interior centro 

(“aulas burbulla”) 

12:10 A 12:30 h 

Profesor/a 1 

Patio dianteiro 

Profesor/a 1 

Patio dianteiro 

Profesor/a 1 

Patio dianteiro 

Profesor/a 1 

Patio dianteiro 

Profesor/a 1 

Patio dianteiro 

Profesor/a 2 

Patio traseiro 

Profesor/a 2 

Patio traseiro 

Profesor/a 2 

Patio traseiro 

Profesor/a 2 

Patio traseiro 

Profesor/a 2 

Patio traseiro 

Profesores/as 3,4 

Interior centro 

(“aulas burbulla”) 

Profesores/as 3,4 

Interior centro 

(“aulas burbulla”) 

Profesores/as 3,4 

Interior centro 

(“aulas burbulla”) 

Profesores/as 3,4 

Interior centro 

(“aulas burbulla”) 

Profesores/as 3,4 

Interior centro 

(“aulas burbulla”) 

Os conserxes colaborarán na vixilancia dos cuartos de baño e un profesor/a máis rotativo colaborará na 

vixilancia da cafetaría para evitar excesos de aforo. 

 
 
 

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.gal%20s
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana


 
 

 

 

 

Avda. Compostela, Nº 50 
15930 – Boiro (A Coruña) 
 881 866 601  -   Fax: 881 866 609  
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal  
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana  

CONSELLERÍA DE CULTURA EDUCACIÓN E 
UNIVERSIDADE  
IES PRAIA BARRAÑA 
 

20 

13. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E OS 
DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA. 

 

52 METODOLOXÍA E USO DE BAÑOS 

Non procede 

 
 
 

53 ACTIVIDADES E MERENDA 

Non procede 

 
 

14.  MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DE LABORATORIOS E TALLERES. 

 

54 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DE LABORATORIOS E TALLERES 

Nos laboratorios e talleres observaranse as seguintes medidas de uso, sen prexuízo de 

cumprir coas normas estipuladas no punto 3 do apartado D (“Organización dos recursos 

materiais espaciais”) do Capítulo I das NOFC do Centro: 

- 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. 

- 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, 

engadiranse 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. Deberán ser hixienizados despois de 

cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo. 
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15.  NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE. 

 

55 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE NEE 

- O alumnado da UEE do Centro formará un grupo e convivencia estable que contará co 

seu propio espazo de clase específico e materiais que soamente serán usados por eles. 

- Este alumnado empregará máscaras cirúrxicas tanto dentro da aula como fóra dela. 

Tamén terán á súa disposición viseiras protectoras para o seu uso no caso de que non se 

poida respectar a distancia mínima d eseguridade. 

- Na mesa de traballo onde existen ordenadores estes estarán debidamente separados 

por mamparas protectoras. 

- Cando este alumnado se integre con outro grupo nas actividades lectivas planificadas 

irán sempre provistos da máscara protectora, xel hidroalcohólico e acompañados polas 

súas profesoras e coidadoras. 

- Este alumnado contará cun baño específico para o seu uso exclusivo preto da súa aula e 

que será desinfectado con regularidade ao longo da xornada escolar. 

- As normas de seguridade e hixiene que aprenderá este alumnado serán as mesmas que 

teña que cumprir no outro centro ao que acuda en réxime de escolarización combinada. 

Para iso ámbolos dous centros acordarán estas medidas. 

- O Equipo Covid, en colaboración co Departamento de Orientación, revisará con 

frecuencia as medidas establecidadas para o alumnado de NEE e poderá modificalas e 

adaptalas á realidade e necesidades deste alumnado para mellorar o seu benestar 

emocional. 

 

56 MEDIDAS E TAREFAS DO PROFESORADO DO ALUMNADO DE NEE 

- O profesorado da Aula de Educación Específica axudará ao seu alumnado, sempre que 

este presente falta de autonomía, nas entradas e saídas do centro, na hixiene das mans, 

así como o asistirá cando este teña que ir ao baño, soamente no caso de que precise 

axuda. Favorecerase, en todo caso, o grao de autonomía de cada alumno e 

concienciarano da necesidade de respectar as medidas de hixiene e seguridade por mor 

da COVID 19. 

- O Equipo Covid, en colaboración co Departamento de Orientación, revisará con 

frecuencia as medidas establecidadas para o alumnado de NEE e poderá modificalas e 
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adaptalas á realidade e necesidades deste alumnado para mellorar o seu benestar 

emocional. 

 

16.  PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO. 

 

57 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ENFOCADAS AO PROFESORADO 

O profesorado do Centro respectará as medidas de seguridade e hixiene recomendada polas 

autoridades sanitarias e educativas e reflectidas neste documento. De maneira máis específica 

Terán presentes as seguintes normas: 

A. Recomendacións para o uso da Sala de Profesores: 

a) Empregar en todo momento unha máscara cirúrxica de protección. 

b) O aforo máximo da Sala será do 50% e nela deberase respectar a distancia mínima 

de seguridade de 1,5 metros. 

c) O profesorado, por norma xeral, empregará sempre o mesmo lugar de traballo na 

Sala e desinfectará as superficies empregadas cando marche da mesma. 

d) O profesorado non compartirá ningún material de traballo e no caso de que 

inevitablemente teña que facelo sempre desinfectará ese material utilizado (xiz, 

rotuladores, pizarra, etc) 

e) Os profesores/as que usen os ordenadores da Sala deberán gardar a distancia 

mínima de seguridade cos outros usuarios/as e desinfectar o posto empregado 

cando o abandone así como a impresora da Sala se tamén a utilizou. 

f) O profesorado non compartirá ningún tipo de papel nin fotocopia co resto de 

compañeiros/as se non teñen pasadas, polo menos 48 horas, desde a súa 

impresión e arquivo. 

g) Durante o curso a planificación de realización de fotocopias terá que ser maior ao 

habitual de maneira que o profesorado deberá facer as súas fotocopias con 

alomenos 24 horas de antelación con respecto ao día de entrega ao alumnado. As 

fotocopias, unha vez feitas, deberán quedar custodiadas na Conserxería sen ser 

tocadas durante o tempo estipulado. 

h) Como norma xeral, e excepcional neste curso, o profesorado descargará os 
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Anexos IV e V do Espazo do Profesorado da Aula Virtual do Centro para a 

xustificación dos seus permisos. Eses Anexos, xunto coa documentación 

xustificativa, depositarase no arquivador específico ubicado na Xefatura de 

Estudos para arquivalo durante un mínimo de 48 horas antes de proceder á súa 

manipulación. Non haberá exemplares para a xustificación de faltas na Sala de 

Profesores. 

i) Os informes de titoría do alumnado para a transmisión de información ás familias 

por parte dun titor/a non existirán en papel senon que serán cubertos 

electrónicamente polo profesorado do alumno/a para coñecemento do seu 

titor/a. 

j) O profesorado presente na Sala de Profesores velará pola correcta e continua 

ventilación da estancia por períodos regulares de entre 5 e 10 minutos. 

B. Recomendacións para o uso dos Departamentos: 

a) Nos Departamentos unipersoais o profesorado deberá velar pola desinfección e 

hixiene dos aparellos e materiais existentes nel como medida de prevención. 

b) Nos Departamentos pluripersoais tentarase, como norma xeral, que soamente 

coincida o 50 % dos membros ao mesmo tempo. 

c) Nas reunións que se produzan nos Departamentos os seus integrantes irán 

sempre provistos de máscara cirúrxica protectora. 

d) Non se compartirán materiais, por norma xeral, entre os membros do 

Departamento e no caso de que, inevitablemente, o intercambio se teña que 

producir sempre se desinfectarán os materiais compartidos. 

e) Os membros do Departamento velarán pola correcta ventilación da estancia en 

períodos de 5/10 minutos. 

f) Cando os profesores dos Departamentos recollan algunha proba ou traballo 

escrito deben deixar en depósito esa documentación durante un período de 24 

horas antes de poder manipulalo. 

C. Recomendacións para as reunións de profesores: 

a) Con carácter xeral, as reunións do profesorado do Centro (Claustro, CCP, 
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Departamentos, Xuntas de Avaliación) terán carácter presencial. 

b) As reunións celebraranse en espazos amplos e seguros para o desenvolvemento 

da reunión (Salón de Actos, Sala de profesores, etc). 

c) O profesorado acudirá ás reunións provisto de máscara cirúrxica de protección e 

gardará a distancia mínima de seguridade. 

d) As convocatorias e documentación das reunións serán enviadas por medios 

telemáticos. Toda a documentación presentada e explicada será proxectada 

durante o desenvolvemento das reunións. 

e) Cada profesor/a acudirá ás reunións co seu propio bolígrafo para poder asinar na 

folla de sinaturas que dea fe da súa presenza na reunión. 

f) No caso de que algunha reunión, pola situación sanitaria existente nun momento 

dado, non poida celebrarse de maneira presencial farase por medios telemáticos 

a través de videoconferencia e asegurando fidedignamente a identidade de cada 

participante. 

 
  
 

58 PREVISIÓNS REUNIÓNS ÓRGANOS COLEXIADOS 

Véxanse os puntos 38 e 57 sobre medidas para as reunións dos órganos colexiados 

 
 
 

17.  MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO. 

 
59 MEDIDAS PARA A FORMACIÓN EN EDUCACIÓN EN SAÚDE 

    Medidas para o fomento da Educación en saúde: 

- Impartición das materias Promoción de Estilos de Vida Saudable en 1º da ESO, de 

Saúde e Calidade de Vida en 1º de Bacharelato e de Ciencias da Actividade Física en 2º 

de Bacharelato. Nelas trataranse, especialmente, as medidas de prevención e hixiene 

contar a COVID – 19. 

- Continuación coa elaboración do Proxecto Deportivo de Centro (Plan Proxecta) no que 

se incluirán actividades específicas de fomento da vida saudable e de hábitos de hixiene 
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e prevención fronte a enfermedades. 

- Charlas temáticas específicas sobre a COVID – 19 impartidas por persoal especialista 

do Centro de Saúde de Boiro ou o Hospital do Barbanza. 

- Realización de cartelería, infografías, trípticos, pegatinas, axenda escolar, conta de 

Instagram específica do Centro para informar das medidas de hixiene e prevención e 

fomentar a Educación para a saúde do alumnado. 

- Realización de cartelería e infografías para trasladar información sobre a COVID – 19 e 

as medidas de prevención e hixiene ao profesorado e ás familias. 

- Realización, por parte do profesorado, de cursos específicos impartidos no marco dos 

Plans de Formación da Consellería de Edcuación sobre Educación para a saúde. 

 

60 DIFUSIÓN DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN E PROTECCIÓN 

 A difusión da información para a prevención da COVID – 19 no Centro farase polas seguintes 

canles á Comunidade Educativa: 

-  Charlas específicas impartidas por persoal do Centro de Saúde de Boiro a alumnado, 

profesorado e familias sobre a COVID – 19, preferentemente a través de 

videoconferencia, e sempre que se poidan acordar co persoal sanitario. 

- A páxina web do IES albergará información sobre as medidas de hixiene eproteción 

contra a COVID – 19 así como os plans de continxencia e adaptación do IES contra o 

virus. Publicarase a información máis relevante ao respecto. 

- Lista de difusión en Whatsapp para a transmisión de información do Equipo Directivo 

e Equipo Covid ao Claustro sobre a smedidas de prevención ou as novidades sanitarias 

trasladadas polas autoridades sanitarias. 

- Uso do correo electrónico do Equipo Directivo e Equipo Covid para traslado de 

información ao profesorado e mediante cartafoles compartidos de Google Drive. 

-  Canal de difusión do IES Praia Barraña (INFO PRAIA BARRAÑA) na rede social 

Telegram para a transmisión de información ás familias que desexen unirse a el sobre a 

situación sanitaria, as medidas de prevención adoptadas fronte á COVID – 19 e demais 

información relevante ao respecto. 
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- Uso do correo electrónico do Equipo Covid (equipocovid@praiabarrana.gal) ou o do 

IES (ies.praia.barrana@edu.xunta.gal) e dos teléfonos do IES para a recepción de 

dúbidas, preguntas ou aclaración de calquera cuestión de interese transmitidas polas 

familias. O correo tamén se empregará para trasladar información directamente ás 

familias. 

- Abalar Móbil tamén se empregará para trasladar avisos especialmente urxentes sobre 

as cuestión que haxa que comunicar e compartir de maneira inmediata co profesorado 

e familias. 

 
 

61 PROFESORADO COORDINADOR DA XESTIÓN E DINAMIZACIÓN DAS AULAS VIRTUAIS 

PROFESORADO FUNCIÓNS 

Profesora Tecnoloxía 1 

- Comunicación cos asesores Abalar, Edixgal e co CAU. 

-  Divulgación das accións formativas dispoñibles para o 

profesorado en relación con esta temática específica. 

Profesor Tecnoloxía 2 

- Coordinación da implantación dos cursos da Aula Virtual do 

Centro. 

- Asesoramento ao profesorado que necesite orientación co 

uso desta ferramenta. 

 
 
 

62 PREVISIÓNS DO DOCUMENTO DENOMINADO “INSTRUCIÓNS DE INICIO DE CURSO” 

Neste Plan de Adaptación do IES Praia Barraña á situación COVID – 19 no Curso 2020 – 2021 

engádense as seguintes previsións contidas nas Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección 

Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas 

educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da 

educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato: 

- Plan de acollida do alumnado do IES Praia Barraña. (Anexo VI) 

- Modelo para a elaboración das programación didácticas do curso 2020 – 2021. (Anexo VII) 
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63 
DIFUSIÓN DO PLAN DE ADAPTACIÓN DO IES PRAIA BARRAÑA Á SITUACIÓN COVID – 19 
NO CURSO 2020 – 2021 

Este Plan de Adaptación do IES Praia Barraña á situación COVID – 19 no Curso 2020 – 2021 é 

un documento público que se difundirá entre a Comunidade Educativa das seguintes maneiras: 

a) Publicación do Plan na páxina web do Centro. 

b) Disposión de exemplares impresos na Secretaría do Centro para a súa consulta por 

parte das familias que os soliciten e na Sala de Profesores para lectura e revisión por 

parte do equipo docente. 

c) Difusión do Plan nas canles creadas ex profeso en Whatsapp e Telegram para docentes e 

familias. 

d) Entrega de exemplar escrito á Xunta de Delegados para a súa consulta e difusión entre 

o resto do alumnado. 

e) Actividades de titoría específicas para o alumnado acompañadas de presentacións que 

esquematicen os principais puntos deste Plan. 

f) Cartelería e infografías colacadas en lugares estratéxicos do Centro así como a través da 

conta específica de Instagram. 

 
 

Boiro, a 01 de setembro de 2020 
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ANEXO I 

 

CROQUE DAS AULAS 
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CROQUE XENÉRICO DAS AULAS 

 
 MESA PROFESOR/A 
                                                                                  ENTRADA 
                 1,5 M 
 
                     1,5 M 

 
 

1,5 M 
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ANEXO II 

 

CADRO DE CONTROL 

DE LIMPEZA DE 

ESPAZOS 
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CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 

MES: SET  OUT  NOV  DEC  XAN  FEB  MAR  ABR  MAI  XUÑ  

SEMANA: DO            AO             DE                DE  NOME DA LIMPADORA:  

DATA  HORA 
REALIZÁRONSE AS TAREFAS DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN? 

SINATURA LIMPADORA OBSERVACIÓNS 
SI NON 

LUNS_________ 
QUENDA 1:     

QUENDA 2:     

 

MARTES_________ 
QUENDA 1:     

QUENDA 2:     

 

MÉRCORES_________ 
QUENDA 1:     

QUENDA 2:     

 

XOVES_________ 
QUENDA 1:     

QUENDA 2:     

 

VENRES_________ 
QUENDA 1:     

QUENDA 2:     
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ANEXO III 

 

CHECKLIST 

VENTILACIÓN AULAS 

 

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.gal%20s
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana


 

 

 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE 
E FORMACIÓN PROFESIONAL 

IES PRAIA BARRAÑA 

Avda. Compostela, Nº 50 
15930 – Boiro (A Coruña) 
 881 866 601  -   Fax: 881 866 609  
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal  
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana  

CHECKLIST DA VENTILACIÓN DA AULA 
CURSO/GRUPO:  SEMANA: Do         ao       de              de 

DÍA DA SEMANA 
REALIZADA A VENTILACIÓN DA AULA?  

(5/10 MINUTOS) 
08: 30 H 09: 20 H 10: 10 H 11: 20 H 12: 10 H 13: 20 H 
SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON SI NON 

LUNS ………..             

MARTES ………..             

MÉRCORES ………..             

XOVES ………..             

VENRES ………..             

OBSERVACIÓNS/ INCIDENCIAS: 
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ANEXO IV 

 

PLANOS DO CENTRO 
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O alumnado destas aulas accederá e abandonará o centro  
pola entrada principal do IES. 
                                                                                                                      O alumnado das aulas comprendidas neste recadro accederán e abandonarán o IES ordenadamente 

polas escaleiras de emerxencia tanto á primeira hora como á última da mañá. 
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           O alumnado destas aulas accederá e abandonará o centro  
pola entrada principal do IES. 

O alumnado das aulas comprendidas neste recadro accederán e abandonarán o IES ordenadamente 
polas escaleiras de emerxencia tanto á primeira hora como á última da mañá. 
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Edificio Anexo I 1 
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O alumnado deste edificio accederá e sairá del directamente dende a porta de acceso onde estacionan os buses (fronte ao Colexio Santa Baia) sen entrar 

no edificio principal. 

                                                 
1 Edificio Anexo II: Biblioteca e Salón de Actos 
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1. INTRODUCIÓN. 

 

O presente Plan de Acollida está elaborado atendendo ao disposto nas Instrucións do 30 

de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 

2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas da Educación Infantil, da Educación Primaria, da Educación Secundaria Obrigatoria e 

do Bacharelato, nas que no seu punto segundo sobre as liñas xerais para o curso 2020–2021, se 

indica o seguinte: 

 

“Co fin de facilitar a incorporación do alumnado afectado pola suspensión da actividade 

lectiva presencial durante o ano académico 2019–2020, o equipo directivo elaborará un 

Programa de acollida [...] que se desenvolverá nas dúas primeiras semanas do curso, coa 

organización de actividades globalizadas que informen, polo menos, dos seguintes aspectos:  

a) Novas normas de organización e funcionamento do centro.  

b) Actuacións de prevención, hixiene e protección.  

c) Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria 

para o seu desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, 

non presencial.  

d) Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades 

grupais de acollida e cohesión.” 

 

Seguindo as directrices marcadas pola Consellería, foi elaborado polo Equipo Directivo 

coas aportacións do profesorado do centro, a pesar de non ter formación en materia sanitaria 

nin de organización en aspectos relacionados coa prevención de riscos laborais. 
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2. NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO. 

 

A actual situación de alerta sanitaria provocada polo virus SARS–Cov–2 e o 

cumprimento do Protocolo de adaptación ao contexto da COVID–19 nos centros de ensino 

non universitario de Galicia para o curso 2020–2021 ditadas pola Consellería de Educación, 

Universidade e Formación Profesional ao abeiro desta situación, impoñen a necesidade de 

adaptar as Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC) do centro á nova 

realidade co obxectivo de preservar a saúde de toda a Comunidade Educativa do IES “Praia 

Barraña”. 

 

Para dar cumprimento a esta necesidade elaborouse por parte do equipo directivo do 

centro o documento Adaptación das NOFC ao contexto COVID–19, documento no que se 

inclúen as seguintes informacións: 

a) Un apartado no que se detallan as normas específicas motivadas pola COVID–19 

distribuídas ao longo dos seguintes epígrafes: 

▪ Normas de carácter xeral. 

▪ Normas relativas ás entradas e saídas tanto do centro como das aulas. 

▪ Normas a ter en conta dentro das aulas. 

▪ E normas relacionadas cos corredores e outros espazos comúns do centro. 

b) E un segundo apartado no que se recollen as modificacións que se fai preciso 

introducir nas actuais NOFC do centro, coa finalidade de adecualas á actual 

situación de emerxencia sanitaria. 

 

O documento de Adaptación das NOFC ao contexto COVID–19 para o presente ano 

académico 2020–2021 pode ser consultado na súa totalidade na páxina web do centro no 

apartado específico creado para tal fin. 
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3. ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN. 

 

O centro escolar non é alleo a todo o que sucede ao seu redor. Polo tanto, será preciso 

adoptar medidas de prevención, hixiene e protección ao igual que se levan a cabo noutros 

contextos da vida cotiá. 

 

Estas medidas, convenientemente adaptadas e contextualizadas ás características 

particulares do IES Praia Barraña recóllense no denominado Plan de adaptación COVID–19 

para o presente ano académico 2020–2021, e que pode ser consultado na súa totalidade na 

páxina web do centro no apartado específico creado para tal fin. 

 

En dito plan concrétanse as medidas de prevención, hixiene e protección a ter en conta 

na vida diaria do centro durante a vixencia do actual estado de alerta sanitaria. En concreto, no 

citado documento descríbense medidas:  

▪ De prevención básica, entre as que figura a creación do denominado Equivo COVID 

do centro. 

▪ Xerais de protección individual, entre as que cobran especial importancia o 

mantemento da distancia interpersoal de seguridade e uso de máscaras. 

▪ Adaptación das tarefas de limpeza diaria a realizar. 

▪ De carácter organizativo encamiñadas, entre outras finalidades, a evitar as 

aglomeracións e posibilitar un tránsito seguro polas diversas instalacións do centro. 

▪ Específicas para o uso das aulas ordinarias, das aulas de carácter máis específico 

(por exemplo, para o uso das aulas TIC do centro, laboratorios, talleres,...), e 

noutros espazos do centro (por exemplo, a biblioteca escolar, a cafetería, os 

aseos,...). 

▪ Xestión dos períodos de lecer. 

▪ E medidas de carácter formativo e pedagóxico. 
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Este Plan de adaptación COVID–19 complétase coa información recollida no denominado 

Plan de continxencia COVID–19 para o presente ano académico 2020–2021, plan no que se 

concreta o protocolo a seguir: 

▪ Diante da aparición dun gromo. 

▪ En caso de ter que recurrir ao ensino non presencial. 

▪ Ou como se levaría a cabo o retorno á actividade lectiva presencial logo dun posible 

período de ensino no presencial. 

 

Este segundo plano, ao igual que o anterior, pode ser consultado na súa totalidade na 

páxina web do centro no apartado específico creado para tal fin. 
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4. ACCIÓNS FORMATIVAS PARA A MELLORA DA COMPETENCIA DIXITAL DO 
ALUMNADO NECESARIA PARA O SEU DESENVOLVEMENTO NA MODALIDADE 
DE ENSINO PRESENCIAL, OU, DE SER O CASO, NON PRESENCIAL. 

 

Logo da experiencia vivida ao longo do terceiro trimestre do pasado ano académico 

2019–2020, e ante a posibilidade de darse nalgún momento a modalidade de ensino non 

presencial se a situación de alerta sanitaria así o aconsella, cobra especial importancia a 

formación e información que o alumnado poda recibir de cara a minimizar o impacto que poida 

ocasionar o citado ensino “a distancia”, especialmente no caso do alumnado escolarizado nos 

primeiros cursos da etapa de Educación Secundria Obrigatoria. 

 

Para iso, dende o mesmo inicio do curso escolar, desenvolveranse actuacións 

encamiñadas, entre outras cousas, a: 

▪ Activación das contas de correo electrónico creadas para o alumnado baixo o 

dominio @praiabarrana.gal, e familiarización co uso das mesmas (especialmente 

no caso do alumnado máis novo). 

▪ Coñecemento da páxina web do centro e, máis en concreto, da Aula Virtual do 

mesmo, formando ao alumnado de cara a facilitarlle un rápido e cómodo acceso á 

mesma, aos contidos aos que terán acceso a través da mesma e a unhas nocións 

básicas e sinxelas sobre o seu manexo. 

 

Neste primeiro momento, resultará de grande importancia a identificación daquel 

alumnado que poda presentar dificultades de conexión ou falla de equipamento dixital, coa 

finalidade de poder adoptar coa maior antelación posible as medidas oportunas que minimicen 

as eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos. 

 

As actuacións antes citadas descríbense con maior detalle dentro do denominado Plan de 

continxencia COVID–19 para o presente ano académico 2020–2021, dentro do que se inclúe un 

apartado específico sobre as actuacións a desenvolver ante un posible período de actividade 

lectiva non presencial. 
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Ademais en dito plano, ao igual que se establece para outras posibles continxencias, 

recóllense de xeito esquemático  as actuacións que se desenvolverían de producirse o citado 

período de ensino “a distancia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XESTIÓN ACTIVIDADE 
NON PRESENCIAL 

AULA VIRTUAL COMUNICACIÓN PROFESORADO 
– ALUMNADO/FAMILIAS 

COMUNICACIÓN CENTRO – 
FAMILIAS 

 

 

FORMAS DE COMUNICACIÓN 

CORREO ELECTRÓNICO 
praiabarrana.gal  

+ Classroom 

 

Abalar Móbil 

 
Videoconferencia Cisco Webex 

 

FORMAS DE COMUNICACIÓN 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal + 

Teléfonos 881 866 601 e 722 53 
6604 

 
 

Abalar Móbil 

 

Páxina web  

Redes sociais: 
Canal Telegram “Info Praia Barraña” 

Creación curso 
“Actividade lectiva online Covid–19 
2020-2021” 

 

Creación cartafoles para cada nivel 
de ensino (1º ESO, 3º ESO, 2º 
Bacharelato...) 

 

Creación cartafoles para cada grupo 
de alumnos (1º ESO A, 3º ESO B, 2º 
Bacharelato C...) 

 

Creación de cursos de cada materia 
que teña o alumnado do grupo en 
Clasroom e acceso mediante ligazón. 

 

Acceso mediante o contrasinal 
“alumnado” 
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5. ATENCIÓN AOS ASPECTOS EMOCIONAIS E SOCIAIS, MEDIANTE A REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACOLLIDA E COHESIÓN. 

 

Nos últimos meses, o alumnado viuse sometido a moitos cambios no que aos seus 

hábitos, rutinas, momentos… se refire, cambios que adquiriron unha dimensión diferente, 

nova, nunca antes vivida.  

 

As interaccións sociais sufriron e están a sufrir un importante cambio, pero tamén o 

modo de saír á rúa, de saudar, de xogar… E como cada ser humano é singular, a vivencia destas 

novas situacións pode dar lugar a novos comportamentos, medos… que hai que ter en conta e 

traballar sen deixalos de lado.  

 

As emocións e as interaccións sociais do alumnado son uns eidos que no contexto actual 

adquiren unha dimensión sumamente importante dentro do labor pedagóxico a desenvolver no 

centro. Por iso, non só o profesorado, senón tamén as familias, e a Comunidade Educativa en 

xeral, ten que realizar un esforzo para atender estes aspectos e, deste xeito, traballar todos/as 

xuntos/as de cara a conseguir o benestar emocional do alumnado. 

 

Os aspectos emocionais, ben de xeito transversal ou a través de actuacións concretas e 

directas, serán un permanente na labor docente, cobrando especial importancia o coidado e o 

benestar emocional do alumnado (especialmente daquel máis novo), promovendo actitudes de 

respecto e tolerancia cara aos/ás que poidan presentar unha maior vulnerabilidade causada 

pola situación tan extraordinaria que se está a producir nestes momentos. Porase especial 

atención naquelas condutas que resulten discriminatorias e/ou ferintes a calquera membro da 

comunidade educativa.  

 

Polo tanto, durante as primeiras semanas do presente ano académico 2020–2021, non só 

se realizará unha avaliación inicial a nivel curricular, senón que tamén se lle prestará unha 

atención especial ao eido emocional e afectivo.  
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Unha vez analizada cal é a situación de cada grupo–clase (e alumno/a en particular), en 

colaboración con todo o profesorado que imparte docencia no mesmo, en especial co 

profesorado–titor, e coa implicación tanto do equipo COVID como do Departamento de 

Orientación do centro, axeitaranse as dinámicas, actividades, proxectos… que se poidan levar a 

cabo para traballar e minimizar os impactos negativos que se puidesen producir no noso 

alumnado.  

 

Valorarase en todo momento polo equipo docente, tendo sempre en conta as medidas de 

hixiene e distanciamento social propostas polas autoridades correspondentes, a inclusión de 

novas dinámicas que favorezan a acollida e inclusión da totalidade dos/as membros do grupo–

clase.  

 

Tendo en conta os aspectos antes sinalados, ao longo do presente ano académico, e de 

xeito especial durante o período inicial do mesmo, traballarase coa intención de: 

▪ Axudar ao alumnado a identificar as súas emocións ante as nova realidade 

existente. A expresión das emocións e dos estados de ánimo terán cabida diaria nas 

clases.  

▪ Evitar a toxicidade, as cadeas de alburgadas, os xogos de infección, as bromas de 

mal gusto, os alcumes relacionados co virus,...  

▪ Falar sobre o contaxio, a cura,.. Desenvolveranse accións relacionadas coa empatía 

e non discriminación.  

▪ Respectar ao resto de compañeiros/as, os seus materiais e espazos será un traballo 

cotiá no centro.  

▪ Sensibilizar de cara a como manter un contacto afectivo, de interese e de 

compañerismo co alumnado enfermo a través de medios dixitais.  

▪ Traballar a responsabilidade individual para frear a transmisión do virus.  

▪ Incidir sobre como manter a calma, ser positivas e positivos e enfocarse en que si 

poderemos controlar o virus.  

▪ Traballar aspectos novos sobre como interaccionar, saudarse, despedirse,... Buscar 

alternativas ás apertas, aos bicos,... en definitiva, adaptar as habilidades sociais á 

nova realidade existente.  
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▪ Atopar maneiras conxuntas de manter o contacto coas amizades a través da rede 

(que se deberá usar de maneira saudable e responsable). 

▪ Traballaranse os aspectos cooperativos dentro de unha metodoloxía globalizada 

tendo presentes sempre as medidas de prevención no que se refire a contactos e 

distancias.  

▪ Insistir na xestión e resolución pacífica de conflitos, tendo especial coidado con 

aqueles que poidan xurdir con motivo da COVID 19 (invasión de espazos, tocar 

materiais doutras persoas, mantemento das medidas hixiénicas,...). 

▪ Aprender a poñer filtros á cantidade e calidade da información evitando mentiras, 

sobrecarga ou xeración de medos infundados.  

▪ Atopar maneiras novas para o tempo de lecer e para establecer rutinas cando non 

se poda desenvolver actividade presencial no centro.  

▪ Fomentar a conciencia social e como podemos axudar en tempos da COVID–19. 

▪ Buscar estratexias para diminuír estados típicos da época de pandemia: ansiedade, 

medo, pánico, rabia,... a través do autocontrol, da relaxación.  

 

E como punto de partida de cara a traballar os obxectivos de benestar emocional 

descritos tomarase o mesmo momento no que se incorpore o alumnado ao centro, 

incorporación que se realizará de xeito gradual e acompañada de actividades de diverso tipo, 

tal e como se recolle no Anexo I do presente Plan de acollida adaptado ao contexto COVID–19.  
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6. ANEXO I: PLANIFICACIÓN XERAL DA INCORPORACIÓN DO ALUMNADO AO 
CENTRO 

 

   Horario Lugar de entrada  Actividades a desenvolver1 

      

X
o

ve
s 

24
 d

e 

se
te

m
b

ro
 

 

1º curso de ESO 
De 10:00 a 

12:00 horas. 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por orde 
polo profesorado–
titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado–titor, Equipo Directivo 
e Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, 
horario lectivo, ... 

▪ Tarefas relacionadas co benestar emocional do 
alumnado. 

▪ Breve percorrido polas instalacións do centro. 

 

V
en

re
s 

25
 d

e 
se

te
m

b
ro

 

 

1º curso de ESO 
De 10:00 a 

13:00 horas. 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por orde 
polo profesorado–
titor 
correspondente. 

▪ Coñecemento da Aula Virtual do centro. 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

▪ Reparto da axenda escolar 2020–2021. 

▪ Tarefas relacionadas co benestar emocional do 
alumnado. 

  

 

3º curso de ESO 
De 10:00 a 
13:00 horas 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por 
orde polo 
profesorado–titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado–titor, Equipo Directivo 
e Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, 
horario lectivo, ... 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

▪ Reparto da axenda escolar 2020–2021. 

  

 

Unidade de 
Educación 

Especial (UEE) 

De 10:30 a 
12:30 horas 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por 
orde polo 
profesorado–titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado, Equipo Directivo e 
Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, ... 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

 

 

L
u

n
s 

28
 d

e 

se
te

m
b

ro
 

 

4º curso de ESO 
De 10:00 a 
13:00 horas 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por 
orde polo 
profesorado–titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado–titor, Equipo Directivo 
e Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, 
horario lectivo, ... 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

▪ Reparto da axenda escolar 2020–2021. 

  

                                                      
1 As actividades a desenvolver poden sufrir algunha variación na orde de desenvolvemento co fin de evitar posibles 
aglomeracións. 
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2º curso de 
Bacharelato 

De 10:00 a 
13:00 horas 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por 
orde polo 
profesorado–titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado–titor, Equipo Directivo 
e Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, 
horario lectivo, ... 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

  

 1º curso de ESO 

3º curso de ESO 

UEE2 

▪ Actividades lectivas ordinarias, no horario habitual do centro. 

 

M
ar

te
s 

29
 d

e 
se

te
m

b
ro

 

 

2º curso de ESO 
De 10:00 a 
13:00 horas 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por 
orde polo 
profesorado–titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado–titor, Equipo Directivo 
e Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, 
horario lectivo, ... 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

▪ Reparto da axenda escolar 2020–2021. 

  

 

1º curso de 
Bacharelato 

De 10:00 a 
13:00 horas 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por 
orde polo 
profesorado–titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado–titor, Equipo Directivo 
e Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, 
horario lectivo, ... 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

  

 1º curso de ESO 

3º curso de ESO  

4º curso de ESO 

2º curso de Bach. 

UEE 

▪ Actividades lectivas ordinarias, no horario habitual do centro. 

 

M
ér

co
re

s 
30

 d
e 

se
te

m
b

ro
 

 

▪ Actividades lectivas ordinarias para todas as etapas e niveis impartidos no centro, no horario habitual do 
centro.  

 

 
 

                                                      
2 O horario do alumnado escolarizado na Unidade de Educación Especial poderá variar lixeiramente de cara a 
facilitar as entradas e saídas do mesmo no centro. 
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1. INTRODUCIÓN. 

  
A actual situación de alerta sanitaria provocada polo virus SARS- Cov – 2 e o 

cumprimento do Protocolo de adaptación ao contexto da COVID – 19 nos centros de ensino 

non universitario de Galicia para o curso 2020 – 2021 dictadas pola Consellería de Educación 

ao abeiro desta situación impoñen a necesidade de adaptar as Normas de Organización, 

Funcionamento e Convivencia do centro á nova realidade co obxectivo de preservar a saúde 

de toda a Comunidade Educativa do IES Praia Barraña. 

 

 

2. NORMAS ESPECÍFICAS MOTIVADAS POLA COVID 19. 

 

2.1. NORMAS XERAIS. 

1. Non ha de asistir ao centro educativo o alumnado que presente síntomas 

compatibles coa COVID – 19 nin o que se atope en aillamento por diagnóstico da 

COVID – 19 ou en corentena domiciliaria. Asemade, tampouco acudirá ao centro 

educativo aqueloutro alumnado que conviva cunha persoa sospeitosa de estar 

infectada pola COVID – 19 ata que se comprobe que esta persoa está sa. A 

confirmación de que a persoa sospeitosa de estar afectada pola COVID – 19 non o 

está realmente deberá ser comunicada ao centro antes da reincorporación do 

alumnado ao IES. 

2. As familias realizaranlle aos seus fillos/as, diariamente, unha autoavaliación do 

estado de saúde dos seus /súas fillos/as por se estes presentasen algún/s síntoma/s 

compatibles coa COVID - 19. Para a realización da devandita autoavaliación diaria 

empregarán o modelo de enquisa clínica que estará a disposición das familias na 

páxina web do centro en formato de descarga. Esta autoavaliación para a detección 

precoz de síntomas compatibles co virus SARS - Covid -2 deberá realizarse sempre 

antes de acudir ao centro educativo. 

3. No suposto de que se decten síntomas compatibles cunha infección do virus da 

COVID – 19 o alumnado afectado non acudirá ao centro educativo e os seus 

proxenitores contactarán inmediatamente con seu centro de saúde de referencia 

para que lles indiquen os pasos que deben seguir. Para a xustificación deste tipo de 
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faltas non fará falta ningún xustificante médico, chegará coa comunicación dos 

proxenitores da situación ao centro educativo. 

4. No suposto de que un alumno ou alumna manifeste síntomas compatibles coa 

COVID – 19 no centro educativo este será aillado preventivamente e atendido polos 

integrantes do Equipo Covid do Centro, os cales chamarán inmediatamente á súa 

familia para que esta, á maior brevidade posible, se achegue ao centro a recoller ao 

seu/súa fillo/a para levalo ao centro de saúde. 

5. Será obrigatoria, tanto nas entradas como nas saídas do centro, a desinfección das 

mans empregando os postos de xel hidroalcohólico existentes neses lugares así 

como a desinfección do calzado utilizando as alfombras específicas situadas nas 

entradas e saídas. 

6. Durante a xornada lectiva todo o alumnado deberá desinfectar, cando menos, cinco 

veces as súas mans para que fará uso do xel hidroalcohólico localizado nas 

diferentes estancias do centro, entre elas as propias aulas do alumnado. 

7. É obrigatorio o uso da máscara de protección en todo o recinto escolar e en todo 

momento, incluso aínda que se garde a distancia de seguridade de 1,5 metros.  

8. O alumnado deberá traer unha máscara de reposto para o seu uso durante a 

xornada escolar e un estoxo onde a gardará. 

9. É obrigatorio por parte de  todo os membros da Comunidade Educativa o uso dos 

colectores específicos ubicados en cada edificio e en cada andar para desbotar as 

máscaras de protección así como os panos desbotables empregados para a 

desinfección de superficies e obxectos e o resto de material COVID. Non se deben 

empregar as papeleiras das aulas para estes fins. 

10. Deberase gardar en todo momento a distancia interpersoal de seguridade de 1,5 

metros. 

 

2.2. ENTRADAS E SAÍDAS DO CENTRO E DA AULA. 

1. O alumnado non formará grupos de persoas en ningún momento, tanto nas 

entradas como nas saídas do centro. 

2. Existirá cartelería específica para indicar como se debe circular polas aulas 

corredores e, en xeral, por todo o recinto escolar. 

3. Os lugares para o acceso e saída do centro están claramente delimitados e 

especificados nos planos específicos. Véxase Anexo I. 
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4. Cando se acceda ou se saia das aulas o desprazamento será ordenado, evitando 

aglomeracións e gardando a distancia de seguridade de 1,5 metros entre persoas. 

5. No caso excepcional de ter que desprazarse a algunha aula específica o 

desprazamento producirase nos mesmos termos expresados no punto anterior. 

2.3. NORMAS DA AULA. 

1. Cada alumno/a terá asignadas durante todo o curso unha única mesa e cadeira e non 

poderá empregar as mesas e cadeiras dos seus compañeiros. Tampouco poderá mover 

do sitio a súa mesa e cadeira. 

2. O alumnado accederá á súa aula respectando as medidas de seguridade reguladas no 

centro e dirixirase á súa cadeira e mesa agardando polo profesor/a. 

3. Non está permitido agrupar mesas ou facer grupos de alumnos en ningún momento 

(aulas, recreos, entradas e saídas do centro..) 

4. Cada alumno limpará e desinfectará o seu posto de traballo ao rematar cada sesión 

lectiva na aula cos produtos desinfectantes existentes nela. 

5. Non se poderá compartir o material de uso propio (bolígrafos, lapis, libros...) con 

outros compañeiros. Tampouco se empregará o material doutos compañeiros da aula. 

6. Os ordenadores, proxectores e os demais elementos manipulables das aulas, tales 

como persianas, ventás, chaves da luz... so serán utilizadas polo profesorado. 

7. Airease a aula durante cinco minutos, sempre que sexa posible, entre clase e clase e 

dez minutos, alomenos, durante os períodos de lecer. O seguemento da aireación da 

aula farase mediante a checklist dispoñible na aula. 

8. Empregarase a papeleira da aula para tirar o  lixo producido, agás as máscaras de 

protección e o resto do material de limpeza e desinfección, que se tirarán nos colectores 

ubicados en lugares ben visibles dos corredores de cada andar do edificio para a súa 

reciclaxe. 

2.4. NORMAS PARA OS CORREDORES E ESPAZOS COMÚNS. 

1. Non se poderá permanecer nos corredores en ningún momento da xornada lectiva. A 

circulación por eles queda reservada aos momentos nos que se acceda ou abandone 

a aula, cando sexa preciso, excepcionalmente, trasladarse a unha aula específica ou 

ao ximnasio ou cando se deba acudir ao baño coa autorización expresa dun docente. 
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2. O acceso aos baños so se poderá producir durante as clases ou no intercambio das 

mesmas coa autorización expresa dun docente e empregarase sempre o baño máis 

próximo á aula.  

3. Terase en conta sempre que o aforo máximo permitido nos baños será de dúas 

persoas. 

4. Durante os recreos non se poderán producir concentracións de alumnado nas portas 

dos baños e estes serán empregados polo tempo imprescindible. 

Durante o curso 2020 – 2021 serán de especial vixiancia e control as nomras anteriormente 

enumeradas pois o seu incumprimento pode poñer en risco a saúde dun bo número de 

persoas, non soamente os membros da Comunidade educativa senón tamén os seus familiares 

ou persoas máis próximas. 

Se algún alumno/a fai caso omiso destas normas será sancionado de acordo co estipulado no 

Decreto 8/2015 polo cal estas faltas están tipificadas como leves e a súa reiteración no mesmo 

curso escolar como falta grave. 

3. MODIFICACIÓN DE APARTADOS DAS NOFC. 

 
Co obxectivo de adecuar as NOFC a actual situación de emerxencia sanitaria é preciso 

modificar os seguintes apartados do documento de centro: 

 

➢ Punto 2 do apartado B 2.1 do Capítulo III do Título I (reunións con familias)queda 

redactado da seguinte maneira: 

O procedemento para este contacto regular (entrevista con profesores) precisa, como norma 

xeral, da solicitude de entrevista por parte dos pais ou por parte do profesorado, mediante chamada 

telefónica, empregando Abalarmóbil ou o correo electrónico. Estas reunións realizaranse a distancia 

empregando a chamada telefónica ou a videoconferencia. 

 

➢ Punto 5 do apartado B 2.1 do Capítulo III do Título I queda redactado da seguinte 

maneira: 

A principio de curso realizarase unha reunión cos pais e nais do alumnado de cada grupo cos seus 

correspondentes titores e titoras para ofrecer a información xeral necesaria sobre o grupo e o 

desenvolvemento do curso. No curso 2020 – 2021 a reunión co alumnado de 1º da ESO celebrarase no 

mes de setembro e as do resto de cursos durante o mes de outubro. 
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➢ Punto 6 do apartado B 2.1 do Capítulo III do Título I (actividades complementarias e 

extraescolares) queda redactado da seguinte maneira: 

A realización de actividades complementarias, particularmente as viaxes de estudos, e 

aqueloutras de convivencia son tamén ocasións para o encontro entre as familias e o Centro, que 

convocará reunións informativas, preferentemente virtuais, previas ás devanditas actividades e onde 

se lles poderá solicitar a súa colaboración e participación. 

 

➢ Punto 8 do apartado B 2.1 do Capítulo III do Título I (reunións con orientación) 

queda redactado da seguinte maneira: 

Debido ao contexto de emerxencia sanitaria este ano non se celebrarán a finais de curso reunións 

colectivas de orientación para que as familias e o alumnado poidan realizar a matrícula do curso 

seguinte nas mellores condicións e contando con toda a información necesaria. No curso 2020 – 

2021 a atención e axuda á matrícula do curso seguinte será virtual (páxina web, videoconferencia 

ou similar) 

 

➢ Punto 8 do apartado B 2.1 do Capítulo III do Título I (reunións con equipo Directivo) 

queda redactado da seguinte maneira: 

En todo momento, os pais e nais poderán entrevistarse co Equipo Directivo para abordar as 

cuestións que consideren de interese. Durante o curso 2020 – 2021 será obrigatorio comunicar 

previamente a solicitude de entrevista /reunión. 

 

➢ Punto 8 do apartado B 2.2 C do Capítulo III do Título I (reunións da ANPA) queda 

redactado da seguinte maneira: 

No suposto de que a ANPA decidise celebrar as súas reunións nas instalacións do IES, os seus 

responsables deberán comunicar á Dirección do Centro o día e hora das reunións coa antelación 

suficiente para poder prever a organización necesaria. Se a reunión se fose celebrar fóra do horario 

de apertura do instituto, será necesario contar coa disposición dun conserxe ou cargo directivo para 

abrir e pechar o instituto. En ningún caso, estas reunións poderán alterar o desenvolvemento das 

actividades lectivas do Instituto. Dende a Dirección do Centro facilitaráselles a organización e 

convocatoria das mesmas. No curso 2020 – 2021 non se cederán os espazos do centro para celebrar 

reunións presenciaisda ANPA por motivos sanitarios. 

 

➢ Letra h do apartado 4 do Capítulo I do Título III (gardas profesorado) queda 

redactado da seguinte maneira: 
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No caso dos grupos de Bacharelato aos que lles falte un docente e non teñan traballo asignado o 

profesor de garda quedará con eles na aula de referencia. 

➢ Letra i do apartado 4 do Capítulo I do Título III (gardas profesorado) queda 

redactado da seguinte maneira: 

No suposto de non haber suficiente profesorado de garda para atender a todos os grupos non se 

poderán empregar as pistas deportivas, non habendo clase de educación física. Neste caso, o 

profesor ou profesora de garda vixiará ao alumnado asegurándose de que en todo momento se 

respecten as normas establecidas. Chamarase a outros profesores que non estean de garda para 

atender ao alumnado na súa aula de referencia seguindo a seguinte prelación: 

a) Profesorado que, tendo horario lectivo nese momento, non teña alumnado ao seu cargo nese 

momento porque este estea realizando algunha actividade complementaria ou extraescolar. 

b) Profesorado que teña hora de adicación á Xefatura de Departamento. 

c) Membros de Equipo Directivo que estean de garda nese momento. 

 

➢ Letra k do apartado 4 do Capítulo I do Título III (indisposición alumnado) queda 

redactado da seguinte maneira: 

En caso de accidente ou indisposición dalgún alumno ou alumna poderase requirir a presenza do 

profesorado de garda para organizar a súa atención. No caso de que a indisposición poida estar 

relacionada co virus do COVID 19 o profesorado de garda avisará ao Equipo Directivo e aos membros 

do Equipo Covid para proceder ao seu aillamento e ao protocolo establecido polas Consellerías de 

sanidade e Educación e recollido no Plan de adaptación ao COVID do centro. 

➢ No apartado B.1 do Capítulo III do Título I (deberes dos proxenitores) engádese o 

seguinte: 

13. Realizar a autoenquisa diaria de síntomas para comprobar, no caso de que estes existan, 

se estes son compatibles coa COVID 19 e entregar, debidamente asinado, o compromiso de 

realización desta enquisa diaria. 

14. Non enviar ao/á seu fillo/a ao centro no caso de que este/a presente síntomas compatibles 

coa COVID 19 e chamar inmediatamente ao seu pediatra do centro de saúde de referencia. 

15. Informar ao centro educativo no caso de que o/a alumno/a presente síntomas compatibles 

coa COVID 19 e manterá un aillamento preventivo e domiciliario tal como establece o 

Protocolo ao contexto COVID 19 das Consellerías de Educación e Sanidade. 

16. A familia facilitará un ou varios números de teléfono e un correo electrónico para facilitar o 

contacto con elas durante a xornada lectiva no caso de que algún alumno/a presente 

síntomas compatibles coa COVID 19. Se se produce o caso de que a persoa de contacto e 

referencia, por circunstancias especiais, non  é a pai ou a nai a familia debe deixar 

constancia dese extremo no centro e facilitar os números de contacto da persoa ou persoas 



Páxina 8 de 9 

 

que os proxenitores establezan como persoa de referencia para establecer contacto dende 

o centro. 

➢ Nos apartados 1.7.5 e 1.7.6 do Capítulo I do Título IV (absentismo escolar) engádese 

o seguinte: 

Para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do número máximo 

de faltas de asistencia permitidas, as ausencias derivadas da aplicación das anteriores medidas 

(medidas de prevención básica da COVID 19) consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o 

xustificante do facultativo para a súa acreditación. 

 

➢ No apartado 3.2 do Capítulo I do Título IV (condutas contrarias á convivencia) 

engádese o seguinte: 

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 protocolo. Polo que se respecta ao profesorado e persoal non 

docente estarase ao previsto na súa normativa. 

 

➢ No apartado apartado 3.2.1 do Capítulo I do Título IV (condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia) farase un seguimento especial durante o curso 2020 

– 2021  do apartado I:  

As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos membros da 

comunidade educativa do centro ou a incitación a elas.  

 

➢ No apartado 3.2.3.1 do Capítulo I do Título IV e no punto 7 do apartado 5.9 do Plan 

de Convivencia (condutas contrarias á convivencia e a gradación das medidas 

correctoras) engádese a seguinte circuntancia agravante: 

Calquera acción que non respecte as normas relacionadas coa situación de emrxencia sanitaria 

provocada pola COVID 19 xa que o seu incumprimento pon en perigo ao resto da Comunidade 

Educativa. 
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1. INTRODUCIÓN. 

  
Este documento pretende ser unha síntese que recolla os aspectos máis importantes 

dos plans ideados no IES Praia Barraña para o curso 2020 – 2021 en relación coa xestión no 

noso centro da alerta sanitaria provocada polo virus da COVID – 19. Este documento 

pretende informar á Comunidade Educativa de todo canto debe coñecer para que, entre 

todos, evitemos calquera tipo de gromo deste virus nas nosas instalcións e preservemos a 

saúde de todos os integrantes da Comunidade Escolar do IES Praia Barraña así como 

logremos que os curso escolar transcorra coa maior normalidade posible. 

 

2. DATOS DE CONTACTO DO IES PRAIA BARRAÑA. 

 
1 DATOS DE CENTRO EDUCATIVO 

1. Denominación do Centro: IES PRAIA BARRAÑA Código: 15023338 

2. Enderezo: AVDA COMPOSTELA, 50 BOIRO (A CORUÑA) CP 15930 

3. Teléfonos: 881 866 601   //   722 53 66 04 

4. Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iespraiabarrana/  

5. Correo electrónico: ies.praia.barrana@edu.xunta.gal  

 
 

3. PLANIFICACIÓN XERAL DA INCORPORACIÓN DO ALUMNADO AO CENTRO. 

 
 

   Horario Lugar de entrada  Actividades a desenvolver1 

      

X
o

ve
s 

24
 d

e 

se
te

m
b

ro
 

 

1º curso de ESO 
De 9:00 a 

12:00 horas. 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por orde 
polo profesorado–
titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado–titor, Equipo Directivo 
e Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, 
horario lectivo, ... 

▪ Tarefas relacionadas co benestar emocional do 
alumnado. 

▪ Breve percorrido polas instalacións do centro. 

 

 

 

 

 

                                                      
1 As actividades a desenvolver poden sufrir algunha variación na orde de desenvolvemento co fin de evitar posibles 
aglomeracións. 
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V
en

re
s 

25
 d

e 
se

te
m

b
ro

 
 

1º curso de ESO 
De 10:00 a 

13:00 horas. 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por orde 
polo profesorado–
titor 
correspondente. 

▪ Coñecemento da Aula Virtual do centro. 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

▪ Reparto da axenda escolar 2020–2021. 

▪ Tarefas relacionadas co benestar emocional do 
alumnado. 

  

 

3º curso de ESO 
De 10:00 a 
13:00 horas 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por 
orde polo 
profesorado–titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado–titor, Equipo Directivo 
e Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, 
horario lectivo, ... 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

▪ Reparto da axenda escolar 2020–2021. 

  

 

Unidade de 
Educación 

Especial (UEE) 

De 10:30 a 
12:30 horas 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por 
orde polo 
profesorado–titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado, Equipo Directivo e 
Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, ... 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

 

 

L
u

n
s 

28
 d

e 
se

te
m

b
ro

 

 

4º curso de ESO 
De 10:00 a 
13:00 horas 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por 
orde polo 
profesorado–titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado–titor, Equipo Directivo 
e Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, 
horario lectivo, ... 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

▪ Reparto da axenda escolar 2020–2021. 

  

 

2º curso de 
Bacharelato 

De 10:00 a 
13:00 horas 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por 
orde polo 
profesorado–titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado–titor, Equipo Directivo 
e Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, 
horario lectivo, ... 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

  

 1º curso de ESO 

3º curso de ESO 

UEE2 

▪ Actividades lectivas ordinarias, no horario habitual do centro. 

 

 

 

 

 

                                                      
2 O horario do alumnado escolarizado na Unidade de Educación Especial poderá variar lixeiramente de cara a 
facilitar as entradas e saídas do mesmo no centro. 
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M
ar

te
s 

29
 d

e 
se

te
m

b
ro

 
 

4º curso de ESO 
De 10:00 a 
13:00 horas 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por 
orde polo 
profesorado–titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado–titor, Equipo Directivo 
e Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, 
horario lectivo, ... 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

▪ Reparto da axenda escolar 2020–2021. 

  

 

1º curso de 
Bacharelato 

De 10:00 a 
13:00 horas 

▪ Porta principal do 
centro. 

▪ O alumnado será 
chamado por 
orde polo 
profesorado–titor 
correspondente. 

▪ Presentación do profesorado–titor, Equipo Directivo 
e Depto. de Orientación. 

▪ Coñecemento da aula, compañeiros/as de clase, 
horario lectivo, ... 

▪ Coñecemento do protocolo de seguridade e hixiene. 

  

 1º curso de ESO 

3º curso de ESO  

4º curso de ESO 

2º curso de Bach. 

UEE 

▪ Actividades lectivas ordinarias, no horario habitual do centro. 

 

M
ér

co
re

s 
30

 d
e 

se
te

m
b

ro
 

 

▪ Actividades lectivas ordinarias para todas as etapas e niveis impartidos no centro, no horario habitual do 
centro.  

 
 

4. EQUIPO COVID DO IES PRAIA BARRAÑA. 

 
2 MEMBROS DO EQUIPO COVID 

DATOS IDENTIFICATIVOS DATOS DE CONTACTO FUNCIÓNS ESPECÍFICAS 

1. Juan Carlos Couto Vázquez 

(Coordinador Equipo) 
881 866 601/ 722 53 66 04 

- Coordinador Equipo.   
- Contacto autoridades sanitarias. 
- Uso aplicativo informático. 
- Información e comunicación á 

Comunidade Educativa. 

2. Gustavo Adrián López Fernández 

(Coordinador atención infectado) 
881 866 601/ 722 53 66 04 

- Contacto con familias. 
- Traslado persoa infectada a 

punto de aillamento e o seu 
acompañamento. 

3. Andrea Herrero Pérez 

(Coordinadora formación/ entrega 
de material) 

881 866 601/ 722 53 66 04 

- Xestión actividades formativas e 
de prevención. 

- Xestión entrega de material de 
protección e reposición. 
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9 
CANLE DE COMUNICACIÓN CO EQUIPO COVID (comunicación de sintomatoloxía compatible, 

ausencias de persoal docente e non docente e comunicación das familias co equipo para 
incidencias e ausencias) 

1. Teléfonos: 881 866 601   //   722 53 66 04 

2. Correo electrónico: equipocovid@praiabarrana.gal  

 

Véxase o Plan de Adaptación do IES Praia Barraña. 
 

5. ACTUACIÓNS DO EQUIPO COVID NO SUPOSTO DA APARICIÓN DUN GROMO. 

 

Véxase o Plan de Continxencia do IES Praia Barraña. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO COVID  
IES PRAIA BARRAÑA 

Caso sospeitoso síntomas COVID 
19 

Levar á persoa con síntomas sospeitosos ao 
Recibidor 2. 

2. Proporcionarr á persoa afectada máscara cirúrxica así como á 
persoa ao seu coidado. Aillamento. 

3. Contactar coa familia no caso de que sexa 
un alumno/a. 

4.Chamar ao centro de Saúde de Boiro (981842770/ 981842777/ 
981842775 – Urx), ao Sergas (900 400 116) ou ao 061 (en caso de 
dificultade respiratoria) 

 

 

 
4.Chamar ao centro de Saúde de Boiro (981842770/ 981842777/ 
981842775 – Urx), ao Sergas (900 400 116) ou ao 061 (en caso de 
dificultade respiratoria) 

 

 

 

5. O coordinador do Equipo Covid contactará coa Xefatura Territorial de 
Sanidade: 

981 18 22 89 // XefaTerritorialSanidadeCoruna@sergas.es 

6. O coordinador COVID do Centro comunicará os casos de 
infección a través da aplicación informática da Consellería de 
Educación. Teléfono dúbidas: 981 546 571 
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6. ACTUACIÓNS DA FAMILIA NO SUPOSTO DA APARICIÓN DUN GROMO. 

 

 

Véxase o Plan de Continxencia do IES Praia Barraña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUACIÓNS 
FAMILIAS 

Realizar diariamente a 
enquisa de 
autoavaliación clínica.  

B. Non enviar aos fillos/as ao 

Centro no caso de presentar 
síntomas compatibles con 
COVID 19. 

C. Comunicar telefonicamente (881 

866 601/ 722 53 66 04) ao Centro esa 
circunstancia.  
As faltas de asistencia por este motivo 
terán a consideración de xustificadas. 

Chamar ao pediatra do 
fillo/a para concertar cita 
telefónica para valoración. 

2. De non conseguir cita co 
pediatra ese mesmo día acudir 
ao PAC para valoración por 
médico de Atención Primaria 

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.gal%20s
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7. ACTUACIÓNS DO PROFESORADO NO SUPOSTO DA APARICIÓN DUN GROMO. 

 

 
 
 
 

 

Véxase o Plan de Continxencia do IES Praia Barraña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTUACIÓNS 
PROFESORES/AS 

Realizar diariamente a 
enquisa de 
autoavaliación clínica  

B. Non acudir ao Centro no 
caso de ter síntomas 
compatibles co COVID 19. 

C. Comunicar telefonicamente 
(881 866 601/ 722 53 66 04) ou 
por correo electrónico 
(ies.praia.barrana@edu.xunta.g
al) ao Centro esa circunstancia.  

Chamar ao médico para 
concertar cita telefónica 
para valoración. 

2. De non conseguir cita co 
médico ese mesmo día acudir 
ao PAC para valoración por 
médico de Atención Primaria 

D. No caso de ser persoal 
especialmente sensible 
poderá solicitar a 
determinación deste suposto 
presentando o Anexo III. 
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8. ACTUACIÓNS DURANTE A SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL. 

 
 No caso de que se teña que suspender a actividade lectiva presencial nun grupo, nivel 

ou en todo o centro a causa da aprición dun gromo establécese que a forma de traballo e 

comunicación entre os mebros da Comunidade Educativa será a seguinte: 

 

 

Véxase o Plan de Continxencia do IES Praia Barraña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XESTIÓN ACTIVIDADE 
NON PRESENCIAL 

AULA VIRTUAL COMUNICACIÓN PROFESORADO 
– ALUMNADO/FAMILIAS 

 
COMUNICACIÓN CENTRO - 

FAMILIAS 

 

 
FORMAS DE COMUNICACIÓN 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

praiabarrana.gal + Classroom 

 
Abalar Móbil 

 
Videoconferencia Cisco Webex 

 
FORMAS DE COMUNICACIÓN 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal 
+ Teléfonos 881 866 601 e 722 53 

6604 

 
 

Abalar Móbil 

 
Páxina web  

Redes sociais: 
Canal Telegram “Info Praia 

Barraña” 
https://t.me/joinchat/AAAAAFlmYPG2kPxl8
o7waA 

 

Creación curso 
“Actividade lectiva online Covid – 19 
2020 - 2021” 

 

Creación cartafoles para cada nivel de 
ensino (1º ESO, 3º ESO, 2º Bacharelato...) 

 

Creación cartafoles para cada grupo de 
alumnos (1º ESO A, 3º ESO B, 2º 
Bacharelato C...) 

 

Creación de cursos de cada materia que 
teña o alumnado do grupo en Clasroom  e 
acceso mediante ligazón. Unha folla conterá 
os datos de todoso os cursos.   

 

Acceso mediante o contrasinal 

alumnado 
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9. FASES DE REACTIVACIÓN DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL DESPOIS DUN 

GROMO. 

 

Véxase o Plan de Continxencia do IES Praia Barraña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FASE 2 (Formación de 
pequenos grupos) 

Duración: 1 semana 

Alumnado aula: 30% 

FASE 3 (Reforzo das 
medidas aprendidas en 
pequenos grupos) 

Duración: 1 semana 

Alumnado aula: 60% 

 

 

 

FASE 4 (Fase de 
reactivación) 

Duración: 1 semana 

Alumnado aula: 100% 

 

FASE 1 (Adecuación 
dos espazos) 

Fase previa sen 
alumnado 
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10.  ORGANIZACIÓN DAS TITORÍAS E INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS DURANTE O 
CURSO 2020 – 2021. 

 

15 DETERMINACIÓN DOS XEITOS DE REALIZAR AS TITORÍAS COAS FAMILIAS. 

As titorías coas familias do alumnado do IES faranse, preferentemente, a través dos seguintes 

medios: 

a) Teléfono: as familias chamarán ao centro (881 866 601), empregarán o apartado 

específico da axenda escolar, o correo electrónico do titor/a ou Abalar Móbil para 

concertar cita co titor/a dos seus fillos. No día e hora acordados o titor/a realizará a 

chamada de titoría co pai/ nai ou titor/a legal que o solicitase para falar da evolución 

académica dos fillos. As horas de titoría de cada titor/a de grupo serán publicadas a 

principios de curso na pa´xina web do IES. 

b) Videoconferencia: a través da aplicación Cisco Webex ou Meet de Google o titor/a 

enviará ao pai/nai ou titor/a legal que lle solicite unha reunión un enlace ou invitación á 

videoconferencia co día e hora de realización. 

c) Presencial: excepcionalmente o titor/a convocará presencialmente aos pais/ nais ou 

titores/as legais a unha reunión presencial no IES no espazo que estea habilitado 

específicamente para desenvolver estas tarefas. 

 

 
 
 

11.  CANLES DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO CENTRO. 

 
16 CANLES DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO CENTRO. 

a) Canles de información ás familias: páxina web do centro, páxinas web internas específicas, 

teléfonos do centro, correo electrónico, Abalar Móbil, redes sociais (canal de Telegram) 

b)  Canles de información a persoas alleas ao centro: teléfono e correo electrónico. 
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12.  USO DA MÁSCARA NO CENTRO. 

 
17 USO DA MÁSCARA NO CENTRO. 

Será obrigatorio o uso da máscara no centro en todo momento agás nas excepcións previstas 

no ordenamento xurídico. 

O alumnado deberá traer unha segunda máscara de reposto así como un estoxo específico 

onde gardala. 

Asemade, o alumnado disporá en todas as instancias do IES Praia Barraña, incluídas as súas 

respectivas aulas, de dispensadores de xel hidroalcolóhico para poder desinfectar as mans, 

alomenos cinco veces durante a xornada escolar, tal como recomendan as autoridades 

sanitarias. 

 
 

13.  ENTRADAS E SAÍDAS DO CENTRO. 

  

31 DETERMINACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO CENTRO (VER ANEXO COS PLANOS) 

A. Organización das entradas ao centro: 

-  O alumnado da ESO accederá ás instalacións do Centro de maneira ordenada, evitando 

concentracións e polo lugar habilitado específicamente para iso ás 08:20 horas da 

mañá e ás 16:10 horas das tardes do martes. 

-  O alumnado de Bacharelato accederá ao Centro polo lugar regulado para facelo ás 08: 

30 horas e ás 16:15 horas das tardes do martes. 

O alumnado transportado accederá inmediatamente ao centro polo lugar habilitado 

unha vez que baixe do seu autobús. 

B. Organización das saídas do Centro: 

-  O alumnado da ESO abandonará ás instalacións do Centro de maneira ordenada, 

evitando concentracións e polo lugar habilitado específicamente para iso ás 14:00 

horas do mediodía e ás 17:55 horas das tardes do martes. 

-  O alumnado de Bacharelato abandonará o Centro polo lugar regulado a tal efecto e de 

maneira ordenada ás 14: 10 horas e ás 18: 00 horas das tardes dos martes. 

O alumnado transportado abandonará o centro polo lugar habilitado uns minutos antes 

có resto do alumnado e dirixirase inmediatamente ao autobús correspondente. 

C. Regulación da entrada de acompañantes ao Centro: 

Por norma xeral as persoas que acompañen a un alumno/a ao centro non accederán ao 
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edificio, agás coa autorización expresa dalgún membro do persoal docente ou non 

docente e soamente ata a Conserxería/Secretaría e sempre fornecidos co 

correspondente material de protección (máscara cirúrxica e xel hidoralcohólico) 

O alumnado que veña acompañado, pola razón que fose, será guiado dende o acceso 

exterior do edificio do IES ao interior do mesmo (a súa aula, un despacho, etc) por un 

membro do persoal docente ou non docente do IES e nunca pola persoa que o 

acompañe, a cal permanecerá no exterior do Centro. 

 
 

14.  CIRCULACIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA POLAS INTALACIÓNS DO 
CENTRO. 

 
 Ver o Anexo cos planos do centro que regulan a circulación das persoas polas 
instalacións. 
 

15.  DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DA ANPA E DO CONSELLO ESCOLAR. 

  

38 DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DA ANPA E DO CONSELLO ESCOLAR 

A. Xuntanzas da ANPA: 

-   As xuntanzas que a ANPA do IES desexe celebrar ao longo do vindeiro curso 

realizaranse preferentemente de forma telemática.  

No caso de que as xuntanzas non supoñan a reunión dun gran número de asistentes 

poderanse celebrar nas instalacións do IES, previa petición á Dirección do Centro, 

observando as debidas medidas de seguridade e hixiene. 

B. Xuntanzas do Consello Escolar: 

-  As xuntanzas do Consello escolar que se celebren o vindeiro curso realizaranse, 

preferentemente, de forma telemática, tal como aconsellan as autoridades sanitarias e 

educativas. 

No caso de que se poidan observar as debidas medidas de seguridade e hixiene estas 

xuntanzas terán carácter presencial. 

-   As convocatorias e a documentación obxecto de estudo, análise e aprobación por parte 

do Consello Escolar serán enviadas por medios electrónicos coa debida antelación. 

-  No suposto das convocatorias telemáticas arbitraranse as medidas necesarias para que 

o sentido do voto de cada membro do Consello quede rexistrado de maneira clara e 

concluínte (grabación da sesión, rexistro escrito do sentido do voto, etc) 

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.gal%20s
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16.  MEDIDAS PARA O USO DAS AULAS E OUTROS ESPAZOS. 

 
45, 46, 47, 48, 49, 50 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DE AULAS  E OUTROS ESPAZOS  

A. Medidas 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/as compañeiros/as. 

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

Recoméndase que no caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno/a 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/a teña o seu material gardado en 

contedores propios como estoxos ou semellantes e na medida do posible todo 

rotulado co seu nome. 

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

-  No momento de entrada á aula ou no caso de cambio de aula dedicaranse 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. 

- Evitarase o desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá 

levantarse para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non 

impliquen moverse do posto escolar. 

 

B. Medidas para as aulas específicas: 

- Sen prexuízo da aplicación das normas do punto anterior no caso de aulas de 

desdobre, talleres, laboratorios, aulas de musica, debuxo ou informática 

extremaranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis 

compartido. 

- 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 
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debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. 

Implicarase 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. 

- 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. 

 
17.  MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS CAMBIOS DE AULA. 

 

47 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS CAMBIOS DE AULA 

Medidas para os cambios de clase: 

- Como norma xeral o alumnado non cambiará de clase agás nos supostos 

excepcionais. 

- Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios 

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

para que finalice a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar a saída 

ordenada e paulatina do alumnado. 

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

- Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 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 e unha vez que remate de hixienizar pupitres ou mesas e 

cadeiras. Entrarase gardando a distancia e evitando que se formen agrupacións de 

alumnado durante a espera, ventilarase a aula nos primeiros minutos de clase se é 

posible. 

 
 
 
 
 
 
 
 

18.  MEDIDAS PARA O USO DA BIBLIOTECA. 
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48 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE USO DA BIBLIOTECA 

Medidas para o uso da biblioteca: 

- A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. Excepcionalmente, se fose 

posible polo tamaño da mesma, o equipo directivo pode ampliar ou reducir o aforo 

sempre que se cumpran as condiciones de seguridade axeitadas e a distancia do 

alumnado. 

- A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo 

de acceso á biblioteca. O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da 

estancia na sala. 

- 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 aínda que o 

devolto deberá permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 24 horas 

antes de volver aos andeis. Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais 

semellantes cando implique un uso compartido mentres dure a situación 

excepcional. 

- Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas 

ordinarias. 

 

19.  MEDIDAS PARA O USO DOS ASEOS. 

 
49 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE USO DOS ASEOS 

Medidas para o uso dos aseos: 

- O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do 

seu aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 

- Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda 

vixiando o aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de 

entrada e saída. 

- 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. 

- No caso de alumnado con NEE, o persoal coidador que acompañe ao alumnado ao 
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aseo deberá portar as protección individuais axeitadas. 

- O alumnado con NEE contará cun aseo específico no centro para o seu uso 

exclusivo. 

 
 

20.  ORGANIZACIÓN DOS RECREOS. 

  

50 HORARIOS E ESPAZOS DOS RECREOS 

A. Horarios dos recreos: haberá dous recreos. 

1. 10:10 h a 10:30 h 

2. 12:10 h a 12:30 h 

B. Saídas e entradas dos recreos: 

1. ESO: este alumnado sairá ao recreo ás 10 h e voltará á clase ás 10:30 h. No segundo 

recreo sairá ás 12:10 horas e regresará ás 12:30 h. 

2. Bacharelato: o alumnado deste nivel sairá ao recreo ás 10:10 h e regresará ás 10:30 

h no primeiro recreo. No segundo sairá ás 12:00 horas e voltará á súa aula ás 12:30 

h. 

C. Espazos dos recreos.  

1. Condicións climatolóxicas adversas: o alumnado poderá empregar a Biblioteca, o 

Ximnasio (estes espazos non poderán superar o límite de aforo establecido dende 

inicios de curso) ou as súas aulas de referencia para pasar o recreo. 

2. Condicións climatolóxicas favorables. Ver Anexo VI – Planos de distribución 

alumnado nos recreos. 

3. Norma xeral Bacharelato: o alumnado de Bacharelato, se conta coa preceptiva 

autorización dos seus proxenitores, poderá abandonar o recinto escolar durante os 

recreos. 

D. Uso da cafetaría nos recreos: 

1. ESO: este alumnado soamente poderá facer uso da cafetaría durante o primeiro 

recreo. 

2. Bacharelato: o alumnado deste nivel so poderá acceder á cafetaría no segundo 

recreo. 

3. O aforo máximo da cafetaría é de 15 persoas e soamente tres persoas poderán 

mercar á vez. 
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21.  MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO CON NEE. 

 
55 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE NEE 

- O alumnado da UEE do Centro formará un grupo e convivencia estable que contará co 

seu propio espazo de clase específico e materiais que soamente serán usados por eles. 

- Este alumnado empregará máscaras cirúrxicas tanto dentro da aula como fóra dela. 

Tamén terán á súa disposición viseiras protectoras para o seu uso no caso de que non se 

poida respectar a distancia mínima d eseguridade. 

- Na mesa de traballo onde existen ordenadores estes estarán debidamente separados 

por mamparas protectoras. 

- Cando este alumnado se integre con outro grupo nas actividades lectivas planificadas 

irán sempre provistos da máscara protectora, xel hidroalcohólico e acompañados polas 

súas profesoras e coidadoras. 

- Este alumnado contará cun baño específico para o seu uso exclusivo preto da súa aula e 

que será desinfectado con regularidade ao longo da xornada escolar. 

- As normas de seguridade e hixiene que aprenderá este alumnado serán as mesmas que 

teña que cumprir no outro centro ao que acuda en réxime de escolarización combinada. 

Para iso ámbolos dous centros acordarán estas medidas. 

- O Equipo Covid, en colaboración co Departamento de Orientación, revisará con 

frecuencia as medidas establecidadas para o alumnado de NEE e poderá modificalas e 

adaptalas á realidade e necesidades deste alumnado para mellorar o seu benestar 

emocional. 

 
 

22.  TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN Á COMUNIDADE EDUCATIVA SOBRE A 
COVID - 19 

 
Recoméndase a toda a Comunidade Educativa que, alén deste documento resume de 

todos os plans elaborados polo Equipo Directivo en relación co situación de alerta sanitaria, se 

consulte o apartado específico da web do centro denominado “Xestión Covid 2020- 2021” para 

ter cumprida información sobre este tema. 
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Asemade, tamén se recomenda que sexan lidos con atención todos os documentos 

elaborados e adaptados ao presente curso 2020 – 2021 para coñecer con exactitude cales son 

as medidas de seguridade, protección e modo de traballo que se implementarán este curso no 

IES Praia Barraña para evitar calquera situación de risco sanitario e favorecer que a actividade 

lectiva se desenvolva coa maior normalidade posible. Eses documentos son: 

 

1. Plan de adaptación á COVID 19 IES Praia Barraña. 

2. Plande Continxencia da COVID 19 IES Praia Barraña. 

3. Plan de Acollida 2020 – 2021 IES Praia Barraña. 

 
 
 
 

 Boiro, a 23 de setembro de 2020 

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.gal%20s
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana


                  

68 

                                                                                

ANEXO I. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 

  

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poidan identificar 

síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar 

calquera destes síntomas solicite consulta no seu centro de saúde. 

Presentou nas últimas 2 semanas? SI NON 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC   

Tose seca   

Dificultade respiratoria   

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)   

Dor muscular   

Falta de olfacto   

Falta de gusto   

Diarrea   

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron 

 
SI NON 

Tivo CONTACTO  

nas últimas 2 
semanas? 

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado?   

cunha persoa en illamento por 
sospeita de infección pola COVID-
19?   

CONVIVIU nas últimas 
2 semanas?  

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado?   

cunha persoa en illamento por 
sospeita de infección pola COVID-
19?   
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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE 
E FORMACIÓN PROFESIONAL 
IES “Praia Barraña”  

 

Declaración responsable – Covid 19 

Ano académico 2020–2021  

 

 

Datos de identificación do alumno ou alumna 

Nome e apelidos:    

                            

DNI / NIE: 

 

Centro educativo: 

IES “Praia Barraña” 

Etapa: 

 

Curso: 

 

 

 

Datos persoais dos representantes legais do alumno ou alumna  

Nome e apelidos:    

        

DNI / NIE: 

 

En calidade de (sinalar cun “X”): 

Pai  Nai  Representante legal  

 

Nome e apelidos:    

        

DNI / NIE: 

 

En calidade de (sinalar cun “X”): 

Pai  Nai  Representante legal  

 

 

Declaración responsable 

 

Declara responsablemente que realizará ao/á alumno/a a Enquisa de Autoavaliación Clínica do COVID–19 e que se 
compromete a NON envialo/a ao centro e mantelo/a en illamento preventivo domiciliario nos seguintes supostos: 

 

 Se o/a alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID–19, poñéndose en contacto co/a seu/súa pediatra e con 
algunha das persoas membros do Equipo COVID do centro educativo. 

 

 Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID–19, o/a alumno/a non poderá acudir ao 
centro ata que se coñeza o resultado da proba diagnóstica e que o mesmo sexa negativo. A persoa afectada ou 
a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro. 

 

 

 

En Boiro, a ............... de ............... ............... ............... de 2020 

 

Pai   /   Representante Legal 

 

 

Asdo.: ________________________________ 

 

 

Nai   /   Representante Legal 

 

 

Asdo.: ________________________________ 
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