
Páxina 1 de 42

ANEXO V: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE 
ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO  

CURSO 2020-2021” 

1. Datos do centro 

Código Denominación 

15026376 IES PUNTA CANDIEIRA 

Enderezo C.P.

R/ DO ENSINO, S/N 15350 

Localidade Concello Provincia 

CEDEIRA CEDEIRA A CORUÑA 

Teléfono Correo electrónico 

881 930 076 ies.puntacandieira@edu.xunta.es 

Páxina Web 

www.edu.xunta.es/centros/iespuntacandieira 

Versión de documento e Data 

v.3.0. do 9/11/2020

mailto:ies.puntacandieira@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/iespuntacandieira
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Id. Medidas de prevención básica 

 

2. Membros do equipo COVID 

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

649780618 

Membro 1 ELENA MARÍA GRAÑA MONTERO Cargo Directora 

Membro 1 suplente AURORA GRAÑA SÁNCHEZ Cargo Xefa de estudos 

Tarefas asignadas 

• Nomear membros e suplentes no equipo COVID. 
• Comunicación coa administración e co centro de saúde de referencia. 
• Coordinación do equipo COVID. 
• Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 
• Comunicación de casos. 

 

Membro 2 MARIA DEL CARMEN CASAS BLANCO Cargo Profesora de FOL 

Membro 2 suplente JOSÉ MARÍA SAÍZ MATA Cargo Xefe de estudos nocturno 

Tarefas asignadas 
• Elevar as propostas do equipo docente de formación profesional. 
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de FP. 
• Difundir a información ao alumnado de FP e ás familias 

 

Membro 3 AMADOR RIVEIRO RODRÍGUEZ Cargo Profesor de Ed. Física 

Membro 3 suplente MONTSERRAT DURÁN GÓMEZ Cargo Vicedirectora 

Tarefas asignadas 
• Elevar as propostas do equipo docente de ESO e Bacharelato. 
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de ESO e Bacharelato. 
• Difundir a información ao alumnado de ESO, bacharelato e ás familias 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de saúde de Cedeira Teléfono 981 492 274 

Contacto CARMEN VÁZQUEZ SALAÑO 

 

4. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe) 

O espazo utilizado para o illamento será  a sala de titorías situada no primeiro andar. 

Estará dotado de material de protección individual, como luvas e máscaras. Dispón tamén de panos 

desbotables, dispensador de xel hidroalcohólico e papeleira de pedal 

 

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o número total) 

1º de ESO A 16 

1º de ESO B 16 

1º de ESO C 15 

2º de ESO A 17 

2º de ESO B 17 

2º de ESO C 17 

2º de ESO D 11 

2º PMAR 7 
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3º de ESO A 21 

3º de ESO B 20 

3º de ESO C 20 

4º de ESO A 22 

4º de ESO B 22 

4º de ESO C 22 

ESA 6 

1º DE BACHARELATO A 16 

1º DE BACHARELATO B 28 

2º DE BACHARELATO A 28 

2º DE BACHARELATO B 16 

1º DE BACHARELATO SEMIPRESENCIAL 4 

2º DE BACHARELATO SEMIPRESENCIAL 6 

1º CB ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 4 

2ºCB ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 5 

2º CB SERVIZOS COMERCIAIS 3 

1ºCM DE INSTALACIÓNS ELECTRICAS E AUTOMATICAS 7 

2º CM DE INSTALACIÓNS ELECTRICAS E AUTOMATICAS 10 

1º CM DE MANTEMENTO ELECTROMECANICO 7 

2º CM DE MANTE,MENTO ELECTROMECANICO 10 

1º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 9 

2º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 13 

1º CS MECATRÓNICA INDUSTRIAL 7 

2º CS  MECATRÓNICA INDUSTRIAL 14 

ZS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS 11 

ZS MECATRONICA INDUSTRIAL 21 

CUALE INGLÉS A1, A2  

CUALE FRANCÉS A1, A2, B1  

 

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

PES 58 

PT 12 

MESTRES 3 

RELIXIÓN 1 

PND (ADMINISTRACIÓN, CONSERXES, LIMPADORAS) 9 

TOTAL 83 

 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo) 

Etapa  Nivel  Grupo  

Aula  Nº de alumnado asignado  Nº de profesorado asignado  
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8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas que xa figuren no protocolo 

das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo) 

 

 

9. Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible, as 

ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID para 

comunicar incidencia e ausencias) 

ROFESORADO: 
- Vía telefónica (centro ou coordinador do equipo COVID) 
- Correo electrónico: ies.puntacandieira@edu.xunta.es 

 
ALUMNADO: 

- Vía telefónica chamando ao centro (881 930 076) 
- Correo electrónico: ies.puntacandieira@edu.xunta.es 

 

10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado) 

Existirán dous modelos, un para o rexistro de ausencia do persoal e outra para o alumnado. 

Ao rexistro convencional empregado habitualmente en Xade, engadiremos un específico para aquelas 

ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa COVID-19, segundo o anexo que se adxunta. 

As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas no convencional, pero ao figurar no 

específico por COVID-19 quedará a eximida a xustificación a efectos de apertura do protocolo de absen-

tismo escolar e, ao mesmo tempo, permitirá activar as medidas necesarias en caso de confirmación do 

caso. 

As comunicacións recibidas serán anotadas na folla de rexistro polo conserxe ao recibir a chamada na 

que se comunique a existencia de síntomas compatibles. Ao finalizar a xornada será entregado o rexistro 

na xefatura de estudos. 

 

11. Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas) 

Aviso ao coordinador COVID-19. 

A partir de aquí, establecerase a comunicación do coordinador COVID-19 coas autoridades sanitarias e 

a familia do afectado: 

•Chamada telefónica á familia do afectado/a. 

•Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 

•Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 

•Subida de datos á aplicación. 
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Id. Medidas xerais de protección individual 

 

12. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico que sexa 

reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado) 

Achégase plano xenérico de colocación das mesas. 

Os pupitres estarán colocados de forma individual mirando cara á mesa do profesor/a tentando manter a 

distancia establecida dun metro entre cadeiras. 

 

13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non permita as distancias 

mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos) 

Como norma xeral, o alumnado dará as clases na aula de referencia do seu grupo. 

Naquelas materias optativas ou de libre configuración, en reforzos, para impartir valores ou relixión, nas 

que existe outro agrupamento distinto haberá un aula asignada. 

Os reforzos de 1º e 2º de ESO e a materia de exentos de segunda lingua serán impartidos nun desdobre 

por motivos de espazo. 

O grupo de 2º de ESO A estará na aula de tecnoloxía, contigua ao taller. 

O grupo de 1º de bacharelato B (ciencias) estará na aula de usos múltiples para poder gardar a distancia 

de seguridade de 1.5 metros. 

O grupo de 2º de bacharelato A (humanidades e ciencias sociais) estará na aula de música para poder 

gardar a distancia de seguridade de 1.5 metros. 

A aula de música habilitarase no salón de actos. 

A materia de filosofía de 4º de ESO será impartida na antiga aula de música por necesidade de espazo. 

O alumnado que teña algunha materia validada por ter cursado estudos de música, cando lle coincida 

esa materia validada nas primeiras e últimas horas non estarán no centro, entrando ou saíndo antes por 

autorización da familia, evitando así permanecer menos tempo no centro. No resto de horas estarán na 

aula de desdobre 1 acompañados por un profesor/a de garda. 

 

14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario de avaliación 
(determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou aulas especiais do centro 

e modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante ao que figura no 

protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-

2021) 

Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha ventilación de 15 minutos 

e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados. 

No despacho de orientación, realizarase unha ventilación cada vez que sexa utilizado por alumnos/as ou 

familias e procederase á súa desinfección. Para ser atendidos polo departamento de orientación é preciso 

concertar cita previa. 

Utilizase o mesmo modelo cuestionario existente no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19. 

 

15. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias) 

As titorías levaranse a cabo preferentemente de forma non presencial, a través da utilización da vía 

telemática  por videoconferencia mediante a plataforma ofertada pola consellería ou vía telefónica. 
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Nos casos que por algún motivo se requira a forma presencial, a titoría levarase a cabo no lugar habilitado 

para elas, previa cita, coa utilización da mascara, desinfección de mans e distancia social establecida. 

 

16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do concello...) 

A forma de comunicación oficial do centro coas familias seguirá a ser a páxina Web do IES. Nela colga-

rase toda a información relevante a nivel de organización e funcionamento do centro. 

Utilizarase tamén o sistema de avisos de Abalar móbil polo que é fundamental que as familias descarguen 

esta aplicación. 

Tamén se poderán comunicar co centro a través do correo electrónico ies.puntacandieira@edu.xunta.es 

ou a través do telefono do centro 881 930 076 

A información cos provedores xa se realiza habitualmente por e-mail ou teléfono, polo que seguiremos 

utilizando esa forma de contacto. En caso de ser preciso a súa presencia no centro terán que solicitar 

cita previa. 

 

17. Uso da máscara no centro 

Empregarase a máscara en todo momento. Polo tanto, en todas as zonas comúns: patio, corredores... 

será obrigatorio o emprego de máscara para todo o alumnado. 

O profesorado, e atendendo ao carácter exemplifícante, empregará en todo momento a máscara. 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

O plan difundirase a través da Web do centro. 
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Id. Medidas de limpeza 

 

19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente (non incluír 

datos de carácter persoal) 

Limpadora de mañá: 

- Desinfección dos baños despois do primeiro e segundo recreos. 

- Limpeza dos pasamáns 

Limpadoras de tarde: 

- Limpeza e desinfección de todas as aulas, despachos e zonas de uso común. 

- Limpeza de baños. 

 

20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal 

ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu 

traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal) 

- Limpadora de mañá (1): de 11:00h a 13:30h pola tarde 14:30h a 19:30h 

- Limpadoras de tarde (3): de 14:30 a 22:00 horas 

 

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

Todo o persoal de limpeza empregará luvas e máscara.  Cada limpadora terá o seu propio carro cos 

utensilios básicos. 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás horas ás que se 

realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo. 

Achégase modelo de checklist de limpeza. 

 

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

En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das aulas. 

Este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que antes do inicio da clase deberá facer 

a ventilación e apuntala no modelo de checklist. 

Achégase modelo de checklist de ventilación. 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada (con tapa e pedal), para 

desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras). 

O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo xeral. 

A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, empregando unha bolsa 

de diferente color, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao persoal de limpeza. 
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Id. Material de protección 

 

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

A persoa que exerza a secretaría do centro será a responsable de inventariar todo o material de protec-

ción que dispón o centro. Para iso, crearase un apartado específico dentro do cadro xeral do centro 

denominado COVID-19 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

Unha vez recibida a dotación inicial por parte da consellería, o centro garantirá a existencia de máscaras 

suficiente como para as posibles continxencias que poidan xurdir. 

As máscaras para o profesorado e resto de persoal non docente non será proporcionadas no centro, 

tendo cada un/unha que traer a súa propia, pois actualmente é un elemento de uso obrigatorio para saír 

da casa. 

Existirá xel hidroalcohólico e panos desbotables en todos os espazos. Tamén desinfectante para poder 

limpar os elementos de uso común. 

A compra farase a aquela empresa que ofreza o mellor servizo relación calidade/prezo. 

 

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

Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do centro dun kit de 

máscaras aportadas pola consellería, un bote de xel hidroalcohólico e un paquete de panos desbotables. 

Este material será entregado pola directora e secretaria do centro e os receptores deberán asinar nunha 

folla de rexistro a recepción do mesmo. 

En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans, panos 

desbotables e un difusor para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios.- O persoal de 

limpeza será o encargado de facer as reposicións destes materiais e de comunicar á dirección a necesi-

dade da adquisición do mesmo. 
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Id. Xestión dos abrochos 

 

28. Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do centro 

ou unha remisión ao plan de continxencia) 

- Cando se teñan sospeitas de padecer síntomas compatibles coa infección de Corona-virus, deberase 

realizar unha enquisa (enquisa de auto avaliación clínica da COVID-19) para identificar eses síntomas. 

De presentar algún deles solicitar consulta no seu centro de saúde. 

- Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas com-

patibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou 

en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diag-

nosticada de COVID-19. 

- Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver 

síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase un protocolo de actuación previsto 

con antelación: 

➢ Levarase a un espazo separado de uso individual 

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

ao seu coidado). 

➢ Contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado.  En caso de presentar síntomas de 

gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

➢ O/A traballador/a que inicie síntomas, debe avisar á xefatura de estudos,  e abandonar o seu 

posto de traballo protexido con máscara, e  seguir as instrucións do centro de saúde ata que a 

súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

➢ No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de Corona-virus nun centro educativo 

tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo 

formado na COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo, (sen 

prexuízo do uso da canle informática sinalada no punto 2 do protocolo). 

Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do centro 

e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se 

encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas terán a consideración 

de contactos estreitos dun caso de COVID-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio durante o 

período que sinale a xefatura de sanidade. 

- A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co seu 

pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para 

as ese mesmo día, acudirá ao PAC, previa chamada telefónica, para a valoración polo médico de aten-

ción primaria. Antes de acudir ao PAC, daranlle as indicacións oportunas para o desprazamento e acceso 

á instalación. 

- Tras a aparición dun caso diagnóstico da COVID 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura Terri-

torial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte dun centro educativo 

(aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función do número de 

contactos identificados en cada abrocho. 

- A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou varias 

aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade cos seguintes su-

postos: 

- A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en corentena da totalidade 

do grupo que conforma a aula e o do profesorado asignado a ese grupo. 
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- Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días poderase acordar a 

medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o abrocho ou, de ser ocaso, da totalidade do 

centro educativo. 

➢ A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración obri-

gatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de polo 

menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas as 

persoas que teñan a consideración de contacto próximo de conformidade coas indicacións das 

autoridades sanitarias. 

➢ A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no pre-

sente protocolo relativas ao ensino a distancia. 

➢ Aos efectos de determinación do nivel de risco a autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o 

pase ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de consideración de vulnerabilidade e de cualifi-

cación de persoal sensible. 

➢ Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un pro-

ceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva. 

➢ As fases establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar 

tanto a súa duración como a porcentaxe do alumnado incluídos en cada fase. O modelo a aplicar 

correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade. 

O modelo proposto establece catro fases: 

1. Fase 1 (Adecuación dos espazos) 

Duración: Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que sexa dunha semana. Nesta pri-

meira fase, previa ao reinicio da actividade, será o equipo COVID do centro quen estableza as ac-

tuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias e educativas. 

Obxectivos: 

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades. 

- Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma que se consiga 

unha distancia de máis de 1 metro entre eles. 

- Re-definición dos circuítos de circulación interna. 

- Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma graduada 

2. Fase 2 (Formación de pequenos grupos) 

Duración: 1 semana 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 30% en grupos de mais de 20 

alumnos/as e do 50% en grupos de menos de 20. Esta fase é fundamental para a adquisición polos 

alumnos das medidas de hixiene e distanciamento. 

Obxectivos: 

-Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización da máscara 

e de hixiene das mans. 

-Combinar o ensino presencial e a distancia. 

-Informar a toda a comunidade educativa dos cambios nos protocolos se os houber. 

-Avaliación desta etapa 

3. Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos) 

Duración: 3 xornadas lectivas 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 50% en grupos de mais de 20 e do 

100% en grupos de menos de 20. Nesta fase o alumnado continuarán formándose nas medidas de 

hixiene e distanciamento físico cun grupo máis numeroso. 

Obxectivos: 

-Continuar coas medidas aprendidas na fase 2 cun maior grupo de alumnado. 

-Combinar o ensino presencial e a distancia 
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4. Fase 4 (Fase de reactivación) 

Duración: 2 xornadas lectivas 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100% se fose posible manter dentro 

da aula 1 metro de distancia física. 

Obxectivos: 

-Continuar coas medidas desenvolvidas nas fases anteriores. 

-Revisión das actividades realizadas no período de ensino telemático. 

-Comprobar o grado de adquisición do traballado. 

-Realizar unha avaliación sobre os contidos adquiridos nese período. 

-Volver á dinámica das clases presenciais, pero sen abandonar o emprego dos medios dixitais para 

as tarefas e para complementar as aprendizaxes na casa 

 

29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben determinarse 

a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo 

desempeñado e non incluír nome) 

O responsable de realizar as comunicacións será a persoa que exerza a dirección do centro, e na súa 

ausencia, a que ocupe a xefatura de estudos. 
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Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial e de solicitude, 

de ser o caso, de persoal substituto) 

O Servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais será o encargado de avaliar a existencia 

de traballadores especialmente sensibles para a COVID-19, pero hai que ter en conta que, con carácter 

xeral, na actividade educativa o nivel de risco será o sinalado como RN1, como recolle o punto 9 do 

protocolo da Consellería. 

Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino 

non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 a persoa solicitante do suposto de vulnerabilidade 

entregara á persoa que exerza a dirección do centro o anexo debidamente cuberto xunto coa documen-

tación que deba achegar. Esta documentación poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao 

correo do centro: ies.puntacandieira@edu.xunta.es 

Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía e-mail á xefatura territorial corres-

pondente, en espera da resolución da mesma. 

Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoal-centros reflectindo no 

apartado observacións a casuística. 

 

 

  

mailto:ies.puntacandieira@edu.xunta.es
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Id. Medidas de carácter organizativo 

 

31. Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o caso. 

Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha 

copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas educativas; no caso de non dispoñer 

deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—) 

Levarase a cabo entradas escalonadas e diferenciadas. O obxectivo é evitar aglomeracións. É preciso 

que o alumnado e as súas familias colaboren para un adecuado funcionamento, sendo cumpridores dos 

horarios establecidos. 

ENTRADAS 

Entrada polo portalón verde lateral 
Alumnado que chega en autobús: de 8:00 a 8:10 horas 
Alumnado de 1º e 2º de ESO: de 8:15 a 8:20 horas 
Alumnado de 1º A de bacharelato (humanidades e C. Sociais) e 2º B de bacharelato (ciencias): de 
8:10 a 8:15 

Entrada pola porta principal 
Alumnado de 3º e 4º de ESO: de 8:10 a 8:20 horas   
Alumnado de 1ºB de bacharelato (ciencias) e 2º A de bacharelato (humanidades e c. Sociais): de 8:00 
a 8:10 horas 

Entrada polo portalón de ciclos 
Alumnado de formación profesional (ciclos básicos, ciclos medios e superiores): de 8:10 a 8:20 horas 

SAÍDAS 

As saídas realizaranse de forma escalonada polas portas establecidas  e segundo o recorrido deter-
minado. A saída das clases realizarase de forma ordenada, en fila de a un e gardando a distancia de 
seguridade establecida. O profesorado  acompañará ao seu alumnado. O alumnado terá que ter todo 
recollido e listo para a saída no horario establecido. 

Horario de saídas: 

 Luns, mércores e venres Martes e xoves Porta de saída 

Alumnado de transporte 13:40 horas 14:35 horas Entrada principal 

Alumnado de 1º de ESO 13:45 horas 14:40 horas Portalón verde lateral 

Alumnado de 3º de ESO 13:45 horas 14:40 horas Entrada principal 

Alumnado de 2º de ESO 13:50 horas 14:45 horas Portalón verde 

Alumnado de 4º de ESO 13:50 horas 14:45 horas Entrada principal 

Alumnado de bacharelato 13:50 horas 14:45 horas 
Entrada principal (1ºB e 2ºA) 
Portalón verde (1ºA e 2ºB) 

Alumnado de FP 13:50 horas 14:45 horas Portalón de ciclos 

O alumnado de transporte será o primeiro en saír. Sairá as 13.40 horas os luns, mércores e venres; e ás 

14:35 horas os martes e xoves. O alumnado de transporte baixará só, de forma ordenada e gardando a 

distancia de seguridade seguindo a ruta marcada e cara á porta principal onde estará controlando un 

conserxe. Cada alumno/a dirixirase ao seu autobús segundo lle indique o coidador/a acompañante do 

mesmo. 

O horario de tarde será o establecido para todo o alumnado, existindo só diferenciación de portas de 

entrada e saída. O alumnado de formación profesional utilizará o portalón de ciclos e o resto (ESA, ba-

charelato semipresencial, CUALE e EOI) a porta principal. 
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32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de entradas e saídas, as 

circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. — cando o centro dispoña de planos 

poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse 

utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—) 

Establécense diferentes portas de entrada e saída para os distintos cursos: 

• Portalón verde lateral 

• Porta principal 

• Portalón de ciclos 

ENTRADA 

Portalón verde lateral: 
Alumnado que chega en autobús: de 8:00 a 8:10 horas 
Alumnado de 1º e 2º de ESO: de 8:15 a 8:20 horas 
Alumnado de 1º A de bacharelato (humanidades e C. Sociais) e 2º B de bacharelato (ciencias): de 
8:10 a 8:15 

Porta principal: 
Alumnado de 3º e 4º de ESO: de 8:15 a 8:20 horas   
Alumnado de 1ºB de bacharelato (ciencias) e 2º A de bacharelato (humanidades e c. Sociais): de 8:10 
a 8:15 horas 

Portalón de ciclos: 
Alumnado de formación profesional (ciclos básicos, ciclos medios e superiores): de 8:10 a 8:20 horas 

O alumnado de 1º e 2º de ESO entrará pola porta situada onde están as escaleiras ao fondo do laboratorio 
de idiomas e sairán polas escaleiras que dan á aula de plástica. O alumnado subirá directamente á súa 
aula no horario establecido, permanecendo na súa mesa. Ao entrar na clase realizará a desinfección de 
mans. O profesor de primeira hora estará na aula dende as 8:10 horas para realizar a garda deste 
alumnado ata o comezo da clase. Realizarase a ventilación da aula de primeira hora neste momento. 

O alumnado de 3º e 4º de ESO entrará pola porta principal, subindo polas escaleiras xunto á conserxería 
e sairán polas escaleiras que dan a usos múltiples. O alumnado subirá directamente á súa aula no horario 
establecido, permanecendo na súa mesa. Ao entrar na clase realizará a desinfección de mans. O profesor 
de primeira hora estará na aula dende as 8:10 horas para realizar a garda deste alumnado ata o comezo 
da clase. Realizarase a ventilación da aula neste momento. 

O alumnado de bacharelato, 2ºA Humanístico-social e 1º B ciencias, entrará pola porta principal cara ás 
súas aulas na parte baixa, e sairá despois de novo pola porta principal. Ao entrar na clase realizará a 
desinfección de mans. O profesor de primeira hora estará na aula dende as 8:10 horas para realizar a 
garda deste alumnado ata o comezo da clase. Realizarase a ventilación da aula neste momento. 

O alumnado de bacharelato, 1º A e 2ºB, entrará polo portalón verde, cara a porta de educación plástica 
e subirán polas escaleiras ao lado do salón de actos, sairán baixando polas escaleiras que dan á 
cafetería. O alumnado subirá directamente á súa aula no horario establecido, permanecendo na súa 
mesa. Ao entrar na clase realizará a desinfección de mans. O profesor de primeira hora estará na aula 
dende as 8:10 horas para realizar a garda deste alumnado ata o comezo da clase. Realizarase a 
ventilación da aula neste momento. 

O alumnado de formación profesional entrará polo portalón de ciclos. O alumnado subirá directamente á 
súa aula no horario establecido, permanecendo na súa mesa. Ao entrar na clase realizará a desinfección 
de mans. O profesor de primeira hora estará na aula dende as 8:10 horas para realizar a garda deste 
alumnado ata o comezo da clase. Realizarase a ventilación da aula neste momento. 

Haberá un profesor/a de garda dende as 8:00 horas en cada unha das entradas e outro/a en cada 
corredor para vixiar os accesos. No portalón de ciclos contarase co apoio dun conserxe. Ás 8:10 horas o 
profesor/a de primeira hora xa estará na súa aula. 

Nas saídas cada profesor/a baixará co seu alumnado e no portalón de ciclos haberá un conserxe. Estarán 
sinalizadas todos os percorridos, para elo achégase nos anexos os planos de percorridos de entrada e 
saída do alumnado nos distintos corredores dos edificios. 

As portas de entrada péchanse ás 8:20 horas. Para entradas ou saídas fóra do horario as familias deben 
chamar na porta de entrada principal, dirixirse á conserxería e alí xestionarase a súa petición. 
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Para calquera xestión de secretaría é preciso solicitar cita previa. 

SAÍDA 

Entrada principal: 
Alumnado usuario de bus, 3º e 4º de ESO e bacharelatos grupos de1º B e 2º A 

Portalón verde lateral: 
Alumnado de 1º e 2º de ESO e bacharelatos grupos de 1º A e 2º B 

Portalón de ciclos:  
Alumnado de Formación Profesional 

O alumnado de 1º e 2º de ESO baixarán polas escaleiras que dan á aula de plástica, dende alí os 
alumnos/as de bus sairán cara a porta principal dereita e o resto cara ao portalón verde pola porta preto 
da biblioteca. 

O alumnado de 3º e 4º de ESO baixarán polas escaleiras que dan a usos múltiples, dende alí os 
alumnos/as  sairán cara a porta principal. 

O alumnado de bacharelato 1ºA e 2ºB baixará polas escaleiras que dan á cafetería, dende alí o alumnado 
de bus sairá cara a porta principal dereita e o resto pola porta enfronte de educación plástica cara ao 
portalón verde. 

O alumnado de bacharelato 1ºB e 2ºA sairá pola porta principal dereita. 

O alumnado de formación profesional sairá polo portalón de ciclos. En caso de que teñan algunha hora 
libre,  aporta de saída será a principal, xa que é a controlada en todo momento polo conserxe. 

As saídas serán ordenadas, en fila, mantendo a distancia. O profesorado da ESO e FP Básica 
acompañará ao seu alumnado (agás o de transporte que baixará só) e controlará que a baixada sexa 
ordenada. Principalmente seguirase un orde de saída por grupos (A, B, C) un a continuación de outros. 
O profesor/a será o último en saír e deixará a aula aberta. 

O alumnado usuario  de transporte entrará directamente no bus correspondente organizado polos 
acompañantes de dito servizo. 

O uso do elevador quedará limitado ás persoas que o precisen por motivos de mobilidade reducida e 
deberán usar máscara e só poderá ser usado por unha persoa de cada vez. 

 

33. Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de que a de 

prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación) 

-Colocarase cartelería informativa en todo o centro, acceso, aulas e diferentes espazos. 

-A información da cartelería será a xeral relacionada coa COVID e as medidas de seguridade básicas 

- As entradas e saídas estarán sinaladas, establecendo as escaleiras a usar por cada curso. Os 
percorridos faranse sempre pola dereita. 

-Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera para non superar o aforo 
permitido. 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

A entrada do alumnado transportado farase polo portalón verde lateral e a saída pola porta principal. 

 

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

ENTRADA 
Haberá un profesor de garda no portalón verde lateral e outro na entrada principal. Un conserxe na 
entrada do portalón de ciclos. Un profesor/a de garda nos corredores de 1º e 2º de ESO, outro nos 
corredores de 3º e 4º de ESO. Ademais unha persoa de garda de dirección. 

SAIDA 
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O profesor/a que acompaña ao alumnado na saída será o encargado de vixiar que saía 
correctamente. Un conserxe no portalón de ciclos. Ademais unha persoa de garda de dirección. 

RECREOS 
1 profesor/a pórche de ampliación 
1 profesor/a zona aberta diante do portalón verde 
1 profesor/a baño zona A (ao lado do laboratorio de idiomas) 
4 profesor/a campo de fútbol e free game 
1 profesor/a en baños pavillón 
1 profesor/a hall para vixiar baños abaixo 
1 profesor/a no baño de ciclos 
1 conserxe na entrada 
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Id. Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (previsións en relación co programa de 

madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e determinacións que figuren no plan deberán 

ser coordinadas coa ANPA ou o concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente plan) 

Non existen 

 

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor (previsións para 

a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor, deberán ser 

coordinadas co organizador do servizo) 

Non existen 

 

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

As reunións do Consello Escolar, tendo en conta que somos só 19 membros, realizaranse 
preferentemente de forma presencial sempre que as condicións así o permitan. Utilizarase o salón de 
actos, cunha capacidade  de 90 persoas, para o seu desenvolvemento, de forma que se poda manter en 
todo momento a distancia de seguridade establecida. 

En caso de non poder celebrarse de forma presencial, levaranse a cabo de forma telemática coa 
aplicación dada pola Consellería 

Por parte da ANPA non se van a desenvolver este curso actividades extraescolares. Realizaranse labores 
de oficina e atención e información ao público. Tamén seguirá a funcionar a sección de préstamo de 
libros atendido todo no horario de tarde establecido a comezos de curso e cun máximo de dúas persoas. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

As titorías serán preferentemente telemáticas e, no caso de ser presenciais, terán lugar na aula situada 
fronte ao arquivo. Estableceranse as seguintes medidas: 

- Emprego de máscara. 
- Hixiene de mans ao acceder á aula. 
- Distancia de seguridade establecida. 

No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarase previamente para ter unha copia e 
evitar a manipulación conxunta de documentos. 

As reunións de inicio de curso  faranse de ser posible de xeito presencial na aula de usos múltiples para 
os grupos de 1º de ESO, limitando a presenza a unha persoa por familia para poder garantir a distancia 
interpersoal, sendo obrigatorio o emprego de máscara. Desenvolveranse coas familias dun só grupo de 
alumnos/as de cada vez. Para o resto de cursos os titores comunicaranse a través dun correo electrónico 
onde se enviará unha nota informativa do desenvolvemento das titorías. 

 

40. Normas para a realización de eventos 

Este curso non se realizarán actividades e celebracións de centro que xuntaban a unha gran cantidade 
de xente. 

Deste xeito, e salvo mellora enorme da situación epidemiolóxica non se celebrarán actos masivos como 
o magosto, festival de nadal... 

As actividades e celebracións deberán de ser de xeito individual para cada grupo. Principalmente 
levaranse a cabo ao aire libre ou se non é posible nun espazo que permita manter distancia de 
seguridade. 

As saídas didácticas desenvolvidas polos departamentos é recomendable que non se leven a cabo no 
presente curso. 
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Id. Medidas para o alumnado transportado 

 

41. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, establecemento dun espazo 

de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de priorización para o uso do transporte) 

O alumnado transportado deberá viaxar con máscara e ocupar o mesmo asento. 

Ao chegar ao centro os autobuses pararán de un e un diante do portalón verde, o alumnado baixará e 
accedera directamente ao centro pola porta do pórche de ampliación e subirá directamente ás aulas 
seguindo a ruta establecida para cada grupo. 

Para a saída, os autobuses aparcaran diante da entrada principal en orde por número de ruta. O 
alumnado de transporte baixara o primeiro das clases e sairá, de forma ordenada, dirixíndose de forma 
inmediata cara a entrada principal para entrar ao bus correspondente seguindo as instrucións dos 
coidadores que viaxan no bus. 
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Id. Medidas de uso do comedor 

 

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento de quendas para o 

uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, priorización do alumnado sobre o resto do persoal 

do centro) 

Non existe comedor 

 

43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe ser o mesmo durante as 

diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal) 

Non existe 

 

44. Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) (non incluír datos de carácter persoal) 

Non existe 
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Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do 

centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios...— ximnasios, pistas cubertas, salóns 

ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza) 

O alumnado non pode abandonar ningunha aula ata que vaia o profesor/a correspondente. Non poderá 
realizar ningún recado nin andar paseando polos corredores. 

Só cambiarán de aula para asistir ás materias cun aula específica e sempre esperarán ao profesor/a. O 
profesor/a acompañará novamente ao alumnado no regreso á súa aula. 

As diferentes aulas e espazos como a aula de música, o pavillón, laboratorios, tecnoloxía talleres... deben 
ofrecer as mesmas garantías de seguridade que as aulas convencionais. Deste xeito, terán a mesma 
dotación que esas aulas (dispensadores de xel, papeleiras de pedal e panos desbotables) que permita 
realizar as rutinas de limpeza antes, durante e ao finalizar a sesión. 

 

 

46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física) 

No pavillón: 
O alumnado entrará mantendo a distancia de seguridade. 

Existirá unha alfombra con desinfectante e zona de secado na entrada. 

Dosificador con xel hidroalcohólico para entrar e desinfectar mans despois da alfombra. 

Zona dentro do pavillón para depositar as mochilas e outros enseres. 

Soamente utilizará o vestiario o alumnado que teña que cambiarse de roupa. 

Tratarase de manter as dúas portas abertas para mellorar a ventilación do pavillón. 

O material que se use  desinfectarase sempre antes e despois do seu uso para o que: 

Os profesores disporán de dosificador desinfectante. 

Haberá a disposición do alumnado varios dosificadores en aerosol con desinfectante alcohólico lí-

quido de secado rápido. 

Disporase dun rollo de papel de bobina por si é necesario para a desinfección do material. 

As actividades deseñaranse para que: 

Se manteña a distancia social na medida do posible. 

Sempre que se poda  realizaranse as actividades ao aire libre. 

Se comparta o menor material posible. 

O alumnado que non realice a sesión práctica estará na zona de gradas alonxado do resto de 
compañeiros e desinfectará a zona antes e despois do seu uso. 

O uso dos vestiarios ao acabar a sesión coordinarase para que soamente estean ao mesmo tempo tres 
alumnos/as e só estarán habilitadas as dúas duchas dos extremos de cada lado. 

A saída do pavillón será ordenada e antes de saír, todo o alumnado  desinfectará as mans con xel 
hidroalcohólico. 

 

 

47. Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de uso educativo) 

O alumnado esperará na aula a que o profesor/a o vaia a buscar. Sairán en fila de a un e mantendo a 
distancia de seguridade establecida e seguindo a ruta establecida para cada grupo, sempre pola dereita. 
Posteriormente será novamente devolto á súa aula polo profesor/a. 
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48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás xerais establecidas no 

protocolo) 

MEDIDAS XERAIS 

• Empregaranse as dúas portas da biblioteca: unha para entrar e outra para saír. 

• Tanto a porta de entrada como a de saída estarán debidamente sinalizadas. Seguide os sinais. 

• A utilización dos espazos da biblioteca, radio escolar e argalladoiro farase por quendas que se 
establecerán en función dos horarios dos grupos. 

• Estas quendas quedarán reflectidas nun horario que se colgará na porta da biblioteca, radio e ar-
galladoiro, así como nas aulas. 

• En calquera caso, os alumnos voluntarios terán un acceso preferente que se determinará no seu 
momento 

MEDIDAS SANITARIAS 

• En todos os espazos da biblioteca é obrigatorio o uso de máscaras 

• É preciso empregar xel hidroalcohólico para o lavado de mans tanto á entrada como á saída. Ato-
paredes dispensadores, papel desbotable e papeleiras para ese fin 

• Cada alumno será o encargado de hixienizar o seu posto de lectura ou traballo, tanto ao comezo 
como ao final co material que estará á súa disposición. 

• Cómpre, en todo momento, respectar a distancia de seguridade establecida e ocupar unicamente 
os postos habilitados con sinais. 

PRÉSTAMO 

• As persoas encargadas dos préstamos e devolucións serán os membros do equipo da biblioteca e 
os alumnos voluntarios. 

• Debedes dirixirvos a eles no posto de xestión. 

• Os libros devoltos deben permanecer en corentena durante 4 horas ata o seguinte préstamo. Ha-
bilitaranse caixas especiais que permanecerán pechadas ata que se poidan volver prestar ou colo-
car nos andeis. 

• O préstamo de ipads, tablets e lectores dixitais, seguirá o mesmo proceso de desinfección que 
todos os materiais da biblioteca, radio escolar e argalldoiro. O alumno que solicita o préstamo será 
o encargado de hixienizar 

• Estableceranse quendas para o préstamo e devolución axustándose ao protocolo que determine o 
equipo COVID do IES e aos horarios dos distintos grupos. 

HORARIO E OCUPACIÓN 

• O aforo da biblioteca é dun 50% da súa capacidade. Todos os postos que se poden usar están 
sinalizados debidamente. Así mesmo, tamén estarán sinalizados os postos no argalladoiro e na 
radio. 

• Terán prioridade na ocupación da biblioteca as materias que alí se desenvolven: Voluntariado Es-
colar, Radio Escolar e Alfabetización Informacional. 

• Os titores e profesores doutras materias poderán facer uso  da biblioteca, previa reserva. 

• Períodos de lecer de luns a venres 

• Algunha tarde da semana, a determinar 

• Horas de garda do equipo da biblioteca 

 

49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á realidade 

do centro) 

Cada grupo utilizará os aseos que se atopan na súa zona. 

O aforo estará limitado a un terzo da súa capacidade. Os aseos a utilizar estarán sinalizados e os resto 
estarán precintados cunha cinta. 

No tempo de lecer usaranse os aseos da zona baixa preto do laboratorio de idiomas e os do pavillón. O 
alumnado de bacharelato poderá usar os do Hall de entrada e o alumnado de formación profesional os 
do edificio de ciclos. 
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Id. Medidas especiais para os recreos 

 

50. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións dos 

mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis coas 

previsións propias para os grupos estables de convivencia) 

Existirán dous recreos no horario establecido. 

Estableceranse dúas zonas e o alumnado estará asignado a cada unha delas. Nunha estará o alumnado 
de 1º e 2º de ESO e na outra o de 3º e 4º de ESO e FP Básica. 

Alternaranse unha para o primeiro recreo e outra para o segundo. 

Zonas: 
Pórche de ampliación 
Zona aberta diante do portalón verde 
Campo de fútbol e pista de free game 

ZONAS 1ºRECREO 2º RECREO 

Pórche de ampliación e zona aberta 
diante do portalón verde 

1º e 2º de ESO 
3º, 4º de ESO 
e FP Básica 

Campo de fútbol e pista de free game 
3º, 4º de ESO  
e FP Básica 

1º e 2º de ESO 

O alumnado de Bacharelato e formación profesional poden abandonar o recinto (previa autorización do 
pai, nai ou titor/a para os menores). Se quixesen permanecer no centro, establecese como zona para o 
alumnado de bacharelato o hall de entrada e pórche de entrada principal. Para o alumnado de formación 
profesional correspóndelle a zona de ciclos. 

Cando choiva, os recreos se levarán a cabo en dúas zonas: Pórche de ampliación e patio cuberto. 

• Saíndo no primeiro recreo o alumnado de 1º e 2º de ESO. (O resto de alumnos de ESO e FP Básica 
permanecerán na súa aula) 

• No segundo recreo sairá o alumnado de 3º ESO, 4º de ESO e FP Básica. (O resto de alumnos de 
ESO quedarán na aula) 

Zona do porche cuberto, que estará delimitada en cinco espazos, especificándose en cada un deles o 
grupo que ten permanecer nel. Non poderán saír do espazo habilitado. 

Zona do patio cuberto, que estará delimitado en dous espazos, especificándose en cada un deles o grupo 
que ten que permanecer neles. Non poderán saír do espazo habilitado. 

A distribución será a seguinte: 

 1º RECREO 2º RECREO 

PORCHE AMPLIACIÓN 1º A, 1º B, 1º C, 2º A, 2º B 3º A, 3º B, 3º C, 4º A, 4º B 

PATIO CUBERTO 2º C, 2º D+ E 4º C, FP BÁSICA 

   

A distribución será sempre a mesma. 

 

51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia, 

existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal) 

- Entradas: Existirán 4 profesores de garda, apoio dun conserxe e persoa de garda de dirección. 

- Recreos: Existirán 10 profesores de garda, apoio dun conserxe e persoa de garda de dirección. 

- Saídas: Cada grupo sairá co seu profesor/a, apoio dun conserxe e persoa de garda de dirección. 
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Id. Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous 
primeiros cursos de primaria 

 

52. Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que estean situados na 

mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material de aula) 

Non procede 

 

53. Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica para os xogos 

e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o tempo de merenda) 

Non procede 
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Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

54. Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos elementos e 

ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os 

detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención) 

LABORATORIOS: 
No I.E.S. Punta Candieira dispoñemos de dous laboratorios de Ciencias Naturais; o laboratorio 
propiamente dito e a aula laboratorio situada ao lado da biblioteca (de aquí en diante LABORATORIO 
1 e LABORATORIO 2, respectivamente). 

O uso de ambos quedará regulado este curso polas presentes normas, segundo o recollido nas 
“INSTRUCIÓNS POLAS QUE SE INCORPORAN A DECLARACIÓN DE ACTUACIÓNS 
COORDINADAS EN MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA APROBADAS POLO CONSEJO 
INTERTERRITORIAL DO SISTEMA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (D.O.G Nº 174 BIS DO 28-
08-2020) E A ACTUALIZACIÓN DAS RECOMENDACIÓNS SANITARIAS DO COMITÉ CLÍNICO AO 
PROTOCOLO DO 22 DE XULLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS 
DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021” publicadas o 31 de 
agosto de 2020 pola Xunta de Galicia, prestando especial atención aos puntos 16 e 23, relativos 
especificamente ao uso dos laboratorios. 

Estas normas explicaranse de xeito claro ao alumnado e velarase polo seu cumprimento de forma 
continuada, prestando especial axuda coas mesmas a aquel alumnado de NEE que precise un maior 
reforzo ou supervisión por parte da profesora. 

LABORATORIO 1 

1. COLOCACIÓN DO ALUMNADO 
Disposición do mobiliario: no esquema que vemos máis abaixo represéntase (sen escala) o 
laboratorio 1 e podemos ver que dispón de 4 mesas, cada unha das mesmas de 368 Cm de 
longo e 65 Cm de ancho, con 3 postos individuais de traballo. A separación dunha mesa coa 
situada inmediatamente detrás é de 77 Cm. 

Segundo o anterior, en cada mesa poderían situarse 3 alumnas/os gardando a separación 
regulamentaria de 1.5 m entre o centro dos tallos. O número total de alumnas/os que pode 
ocupar o laboratorio é polo tanto de 12. Sempre que o número de alumnas/os sexa inferior a 
12, estes situaranse gardando entre eles a maior separación posible. 

Os postos do alumnado serán fixos durante todo o curso e marcaranse numericamente nas 
mesas. Realizaranse só aqueles cambios de posto xustificados e autorizados pola profesora. 
Non estará permitido abandonar o posto de traballo nin erguerse do tallo durante a realización 
das prácticas, agás nos casos estritamente necesarios.  

2. ENTRADAS E SAÍDAS 
Segundo o punto 16.2 das Instrucións da Xunta de Galicia, á entrada e saída do laboratorio 
será obrigatoria a hixiene de mans por parte de alumnado e profesorado (dispoñerase dun xel 
hidroalcohólico na zona da entrada). 

O/A profesor/a da clase anterior será avisado para deixar saír ao alumnado 5 min antes da súa 
clase tal como se recolle no punto 17.1 das citadas instrucións para aquelas materias que 
supoñen un cambio de aula. As/os alumnas/os esperarán á entrada do laboratorio en ringleiras 
de 1 gardando a distancia de seguridade. 

Se o aforo do laboratorio é completo (12 alumnas/os), o alumnado entrará en orde segundo o 
seu posto nas mesas, do 1 ao 12 tal como figura na imaxe do apartado anterior, primeiro os da 
primeira fila e ordenadamente ata a última, polo corredor da dereita e sairán polo da esquerda 
en orde inversa a como entraron. 

Se o aforo non se completa, poderase adaptar a orde das entradas e saídas como conveña e 
mellor se garanta a seguridade. En calquera caso, esta e as demais normas de uso do 
laboratorio deberán deixarse claras ao alumnado antes de baixar por primeira vez ás prácticas 
e reforzaranse en cada sesión ata que resulten automáticas para todas/os. 
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En canto ás pertenzas persoais, serán mínimas na medida do posible e gardaranse baixo a 
mesa no propio posto de traballo, no estante destinado a tal fin. Isto tamén se aplicará a 
mochilas, abrigos, etc. sempre que a clase de laboratorio sexa a primeira ou a última hora da 
xornada. 

3. VENTILACIÓN E LIMPEZA 
Manterase unha especial atención á ventilación do laboratorio. Se non fose posible ter as 
xanelas abertas durante as prácticas, será obrigatorio facelo 5 min antes e despois de cada 
sesión. 

 Sempre que sexa posible, procurarase que o laboratorio só sexa usado por un grupo de 
alumnas/os cada día. A limpeza de todas as superficies realizarase como mínimo unha vez ao 
día por parte do persoal de limpeza do centro. Será necesaria tamén a hixienización das 
mesmas entre un grupo e outro se varios grupos usasen o laboratorio o mesmo día, non 
podendo ser nunca en horas consecutivas sen un recreo polo medio. Contactarase co persoal 
de limpeza se se dese esta circunstancia para facilitar a súa organización. 

En canto ao material, despois de cada uso será hixienizado, como viña sendo habitual, por 
parte do alumnado e da profesora para que quede dispoñible para o grupo seguinte, contando 
este curso coa axuda extra dun lavavaixelas, cuxo uso queda limitado á profesora (o alumnado 
limitarase a deixar o material no lugar indicado pero non manipulará a máquina). Para o lavado 
manual do material dispoñemos de dous fregadeiros. Cada alumna/o terá asignado a cal debe 
acudir segundo o seu posto de traballo e evitaranse as aglomeracións. Para facilitar isto último, 
a práctica deberá rematar co tempo suficiente para que non xurdan présas e se poida realizar 
esta operación con calma. Rematada a limpeza do material, cada alumna/o lavará as mans con 
auga e xabón. 

4. USO DE MATERIAL COMPARTIDO 
Tal e como se recolle no punto 16.3 das Instrucións da Xunta, limitarase na medida do posible 
o uso de material compartido e este será desinfectado antes e despois de cada sesión. 
Substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con medios informáticos co fin 
de diminuír o contacto cos materiais cando sexa conveniente. 

Durante o desenvolvemento da práctica, cada alumna/o estará obrigada/o a acudir unha vez 
ao fregadeiro asignado, respectando as quendas indicados pola/o profesor/a, a lavar as mans 
con auga e xabón para reforzar así a hixiene do material compartido. Este lavado de mans 
realizarase sen prexuízo da hixiene de mans realizada á entrada e saída ao laboratorio e ao 
lavado de mans realizado despois da limpeza do material de traballo. 

Eliminaranse as batas como EPI na realización das prácticas pois segundo se indica no punto 
23.3 das Instrucións da Xunta, os EPI’s compartidos deberán estar perfectamente hixienizados 
para o seu uso. Resulta inviable hixienizar as batas entre un uso e outro ou usar batas 
desbotables. 

 

LABORATORIO 2 

1. COLOCACIÓN DO ALUMNADO 
Disposición do mobiliario: o esquema que figura neste apartado amosa que o laboratorio 2 
dispón de 6 mesas de 305 Cm de longo e 66 Cm de ancho cada unha, dispostas en tres filas e 
dúas columnas. A separación dunha mesa coa situada inmediatamente detrás é de 72 Cm. 

Segundo o anterior, en cada mesa poderían situarse 2 alumnas/os gardando a separación 
regulamentaria de 1.5 m entre o centro dos tallos. Os dunha fila con respecto á situada 
inmediatamente detrás deben estar desprazados lateralmente de forma que queden en 
diagonal e non un detrás do outro para aumentar a distancia entre os tallos. O número total de 
alumnas/os que pode ocupar o laboratorio é polo tanto de 12. Sempre que o número de 
alumnas/os sexa inferior a 12, intentaranse liberar as 2 mesas da fila central. 

Os postos do alumnado serán fixos durante todo o curso e marcaranse numericamente nas 
mesas. Realizaranse só aqueles cambios de posto xustificados e autorizados pola profesora. 
Non estará permitido abandonar o posto de traballo nin erguerse do tallo durante as prácticas, 
agás nos casos estritamente necesarios. 

2. ENTRADAS E SAÍDAS 
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Segundo o punto 16.2 das Instrucións da Xunta de Galicia, á entrada e saída do laboratorio 
será obrigatoria a hixiene de mans por parte de alumnado e profesora (dispoñerase dun xel 
hidroalcohólico á entrada do laboratorio). 

O/A profesor/a da clase anterior será avisado para deixar saír ao alumnado 5 min antes da súa 
clase tal como se recolle no punto 17.1 das citadas instrucións para aquelas materias que 
supoñen un cambio de aula. Esperarán na entrada do laboratorio en ringleiras de 1 gardando 
a distancia de seguridade. 

Se o aforo do laboratorio é completo (12 alumnas/os), o alumnado entrará en orde segundo o 
seu posto nas mesas, do 1 ao 12 tal como figura na imaxe do apartado anterior, primeiro os da 
primeira fila e ordenadamente ata a última, polo lado da mesa que máis próximo resulte ao seu 
posto de traballo e sairán polo mesmo lado e na mesma orde. 

Se o aforo non se completa, poderase adaptar a orde das entradas e saídas como conveña e 
mellor se garanta a seguridade. En calquera caso, esta e as demais normas de uso do 
laboratorio deberán deixarse claras ao alumnado antes de baixar por primeira vez ao laboratorio 
e reforzaranse en cada sesión ata que resulten automáticas para todas/os. 

En canto ás pertenzas persoais, serán mínimas na medida do posible e coloraranse no tallo 
baleiro máis próximo a cada posto de traballo. Isto tamén se aplicará a mochilas, abrigos, etc. 
sempre que a clase de laboratorio sexa a primeira ou a última hora da xornada. 

3. VENTILACIÓN E LIMPEZA 
Manterase unha especial atención á ventilación do laboratorio. Se non fose posible ter as 
xanelas abertas durante as prácticas, será obrigatorio facelo 5 min antes e despois de cada 
sesión. 

 Sempre que sexa posible, procurarase que o laboratorio só sexa usado por un grupo de 
alumnas/os cada día. A limpeza de todas as superficies realizarase como mínimo unha vez ao 
día por parte do persoal de limpeza do centro. Será necesaria tamén a hixienización das 
mesmas entre un grupo e outro se varios grupos usasen o laboratorio o mesmo día, non 
podendo ser nunca en horas consecutivas sen un recreo polo medio. Contactarase co persoal 
de limpeza se se dese esta circunstancia para facilitar a súa organización. 

En canto ao material, despois de cada uso será hixienizado, como viña sendo habitual, por 
parte do alumnado e da profesora para que quede dispoñible para o grupo seguinte. Para o 
lavado do material dispoñemos de seis fregadeiros de reducido tamaño. Cada alumna/o terá 
asignado a cal debe acudir segundo o seu posto de traballo e evitaranse as aglomeracións. 
Para facilitar isto último, a práctica deberá rematar co tempo suficiente para que non xurdan 
présas e se poida realizar esta operación con calma. Rematada a limpeza do material, cada 
alumna/o lavará as mans con auga e xabón. A profesora indicará ao alumando que material 
será destinado a lavarse no lavavaixelas do Laboratorio 1, ben polo seu tamaño ou ben pola 
dificultade de desinfección nos fregadeiros do Laboratorio 2. Dito material será acumulado polo 
alumnado nun carriño destinado a tal fin con cubetas que logo a profesora transportará ao 
Laboratorio 1. 

4. USO DE MATERIAL COMPARTIDO 
As normas aplicables serán as mesmas que as sinaladas para o Laboratorio 1. 

 

 

AULA DE MÚSICA: 
O uso de instrumentos será individual e desinfectaranse despois do seu uso. Preferentemente non 
se utilizaran instrumentos de vento nin se realizarán actividades de canto. 

 

TALLERES: 
Na medida das posibilidades tentarase que o alumnado teña un pequeno maletín individual, coa 
ferramenta básica de uso. Para o uso de maquinaria e ferramenta, despois de cada uso procederase 
á súa desinfección antes do uso doutro alumno/a. 
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AULA PLÁSTICA E DEBUXO 
Os usuarios da aula de plástica serán alumnos que cursen a materia de EPVeA en 1º ESO. As 
medidas de protección contra o virus da COVID-19 na aula de plástica serán as mesmas que se 
adoptarán nas aulas ordinarias, engadindo a que se refire ao material común: 

- Entrada dos alumnos con orde e mantendo a distancia de seguridade. 
- Hixiene de mans con xel hidroalcohólico e panos desbotables á entrada da aula. 
- Os alumnos sentaranse na aula empregando sempre a mesma mesa e cadeira. 
- A distancia mínima de seguridade entre centros das cadeiras será de 1,5 metros. 
- Emprego da máscara de protección. 
- As mesas dos alumnos estarán orientadas mirando ao encerado. 
- O material específico empregado na materia de EPVeA será de uso individual,  e polo tanto, cada 
alumno terá que acudir á clase co seu material, gardado. Non se permitirá, polo tanto, o intercambio 
ou préstamo de material entre alumnos/as . 
- No caso de que algún alumno/a non dispoña de material,  prestaráselle o material da aula, pero 
terá que limpalo con hidroxel antes e despois do seu uso. 
- Ao final de cada clase o alumno/a realizará unha limpeza da súa mesa e cadeira, fará hixiene de 
mans con xel hiroalcohólico e panos desbotables e sairá da aula con orde e mantendo a distancia 
de seguridade. 
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Id. Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

55. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as medidas concretas en 

relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE) 

O profesorado irá a buscar e levar ao alumnado ata a súa aula de referencia. 

Realizarase un mínimo de quince minutos de ventilación entre cada uso. 

Preferentemente usarase material individual. 

Manterase a distancia de 1.5 metros entra as mesas do alumnado e usarán máscara en todo momento. 

Os últimos cinco minutos de cada clase utilizaranse para desinfectar mesas, cadeiras e o material usado. 

O departamento de orientación valorará posibles necesidades de protección e hixiene complementarias 
para este alumnado. 

 

56. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe de 

extremar en relación co alumnado, as medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada 

circunstancia) 

As medidas serán as mesmas que para o resto de alumnado. 
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Id. Previsións específicas para o profesorado 

 

57. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as medidas que 

sexan oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de 

vending ou cafeteiras) 

Preferentemente as reunións serán de forma telemática. 

En caso de que sexan presenciais serán: 
- Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase o pavillón, xa 
que ten as dimensións axeitadas para manter unha distancia social axeitada. 
- As reunións dos diferentes equipos docentes terán lugar na aula de usos múltiples. 

A sala de profesores/as non pode exceder o número de persoas que determine a autoridade sanitaria, 
polo que nos recreos é preciso respectar ese aforo. Prestarase especial atención á ventilación da sala. 
Na sala haberá dispensador de xel e panos desbotables, así como unha papeleira de pedal. Será 
responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores e fotocopiadora a limpeza e desinfección dos  
quipos de traballo coa solución desinfectante existente para tal fin. 

Cada profesor/a gardará os seus obxectos persoais e as súas cousas na súa taquilla, non podendo 
quedar encima da mesa papeis ou outros materiais. 

Cafetería: 
O alumnado de Bacharelato e ciclos pode saír, previa autorización do seu pai, nai ou titor/a legal, do 
centro polo que poderá facer uso da cafetería nos recreos se así o quere. Mantendo as normas que 
garantan a seguridade. 

Para o alumnado de ESO que se dirixe a unhas zonas determinadas no exterior, habilitarase unha 
caseta (instalada pola persoa que ten adxudicado o contrato da cafetería e responsabilidade dela) 
na zona contigua do patio cuberto de forma que no primeiro recreo poidan dirixirse ata alí o alumnado 
de 1º e 2º de ESO e no segundo recreo o de 3º, 4º e FP Básica para comprar o que queiran. 

Os días de choiva como o alumnado non pode saír do espazo establecido nas diferentes zonas, a 
persoa responsable da cafetería será a encargada de ir pasando polos diferentes espazos, de forma 
que o alumnado poda comprar o que queira. 

A responsable da cafetería recollerá nunha carta a relación de produtos dispoñibles fóra da cafetería 
así como os seus prezos. 

 

58. Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos órganos 

colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de comunicación a distancia) 

Preferentemente serán telemáticas, en caso de ser presenciais serán: 
Reunións dos órganos colexiados: 
1. Claustro: levaranse a cabo no pavillón pois é o único espazo que ten capacidade para todo o 
profesorado. No caso de que a situación o impida, empregarase a comunicación telemática usando 
a plataforma ofertada pola Consellería. 
2. Consello escolar: neste caso empregarase o salón de actos ou usos múltiples, que permite que os 
19 membros garden a distancia social e poidan reunirse en condicións de seguridade. Igual que no 
caso do claustro, de ser necesario, empregaranse canles telemáticas. 

En caso de realizarse de forma telemática, hai que garantir a identidade dos membros que participen. En 
caso de ter que emitir un voto, poderá realizarse na propia sesión ou por correo electrónico. 
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Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos 

programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte a 

COVID-19, no plan existirá unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha 

previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2) 

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene fronte 
á COVID-19. 

Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das Consellerías de 
Educación e Sanidade. 

 

60. Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da información das medidas de 

prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación, así 

mesmo, en colaboración co centro de saúde de referencia, incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a prevención 

e protección; establecerase a información que será de uso obrigado na Web do centro). 

A difusión de toda a información relevante levarase a cabo a través da páxina Web do centro. 

 

61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan determinará o profesorado que, 

en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a 

comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC; o persoal docente designado colaborará cos 

compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean 

dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a—)   

O coordinado TIC será o encargado de levar a cabo todo o relacionado coa aula virtual. Estará apoiado 
por outro profesor e pola secretaria e o xefe de estudos de nocturno. 

 

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá conter aquelas previsións 

existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas 

medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da comunidade educativa) 

Elaborárase un plan de acollida no que se recollerán aspectos como: 

• Normas de centro coas novas adaptacións. 

• Actuacións de prevención, hixiene e seguridade. 

• Actuacións para a mellora da competencia dixital 

 

63. Difusión do plan (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a 

disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa, 

será obxecto de difusión na páxina Web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas) 

Estará dispoñible na páxina Web do centro. 
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Id. Anexos 

 

64. Anexos ó Plan de Adaptación Á Situación COVID-19 no Curso 2020-2021 

A longo do documento fanse referencia a unha serie de planos e documentos que se detallan a 
continuación: 

Anexo I. Epígrafe 12. Accesos ó IES Punta Candieira 

Anexo II. Epígrafe 12. Situación dos Pupitres 

Anexo III. Epígrafe 22. Checklist de Limpeza 

Anexo IV. Epígrafe 23. Checklist de Ventilación das Aulas 

Anexo V. Epígrafe 32. Portas e Circulacións de Entrada e Saídas do centro educativo 
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65. Anexo I. Epígrafe 12. Accesos ó IES Punta Candieira 
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66. Anexo II. Epígrafe 12. Situación dos Pupitres 
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67. Anexo III. Epígrafe 22. Checklist de Limpeza 

 

REXISTRO LIMPEZA BAÑOS 

 
SEMANA DO…… AO …… DE ……………………… DE 20…… 
 

BAÑOS ZONA DE: ………………………………………………………………. 

 

DÍA HORA NOME SINATURA 
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68. Anexo IV. Epígrafe 23. Checklist de Ventilación das Aulas 

 

 

REXISTRO VENTILACIÓNS (HORARIO DE MAÑÁS) 

 
SEMANA DO ……… AO ………. DE ………………….. DE 20…….     GRUPO: ……………………….. 

 

HORA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:20 
9:10 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

 

9:10 

10:00 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

 

10:15 
11:05 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

 

11:05 
11:55 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

 

12:10/12:15 

13:00/13:05 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

 

13:00/13:05 
13:50/13:55 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

 

13:55 

14:45 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 
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REXISTRO VENTILACIÓNS (HORARIO DE TARDE) 

 
SEMANA DO ……… AO ………. DE ………………….. DE 20…….     GRUPO: ……………………….. 
 

HORA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

16:00 

16:50 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

 

16:50 
17:40 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

 

17:50 
18:40 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

 

18:40 

19:30 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

 

19:40 

20:30 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

 

20:30 

21:20 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

 

21:20 
22:10 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 

 

Nome: 

Asdo: 
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69. Anexo V. Epígrafe 32. Portas e Circulacións de Entrada e Saídas do centro educativo 
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