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ANEXOS.
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A. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS.
2.

Membros do Equipo COVID.

Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso de desvío a un teléfono móbil):
676344780.
Membro 1

María Jesús Besteiro Cabanas

Cargo

Tarefas asignadas

Nomear membros e suplentes no Equipo COVID.
Coordinación do Equipo COVID.
Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia.
Comunicación de casos.
Comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado.
Xestionar a adquisición de material de protección necesario.
Cambios no protocolo se fosen precisos e difusión dos mesmos.

Membro 2

Mirian Bouso Gallego

Tarefas asignadas

Manter a web actualizada.
Colaborar na coordinación e xestión da Aula Virtual do centro.
Comunicación dende o centro educativo cos diferentes órganos da Consellería de
educación, e, de ser o caso, da Consellería de Sanidade ou do Sergas.
Comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado.
Velar polo cumprimento das normas: entradas, saídas, recreos,…
Substituír á coordinadora ou a calquera outro membro do Equipo COVID nas súas
funcións se fora preciso.

Membro 3

Isabel López Fernández

Tarefas asignadas

Rexistro de ausencias de persoal e alumnado.
Comunicación dende o centro educativo cos diferentes órganos da Consellería de
educación, e, de ser o caso, da Consellería de Sanidade ou do Sergas.
Comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado.
Velar polo cumprimento das normas: entradas, saídas, recreos,…
Substituír á coordinadora ou a calquera outro membro do equipo COVID nas súas
funcións se fora preciso.

Membro 4
SUPLENTE

Beatriz González Fernández

Cargo

Secretaria

Membro 5
SUPLENTE

Raquel Vijande Quintana

Cargo

Orientadora

Cargo

Cargo

Directora (Coordinadora COVID)

Vicedirectora

Xefa de Estudos de Adultos
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3.

Centro de Saúde de referencia.

CENTRO
CONTACTO

4.

Centro de Saúde de Ribadeo
Teléfono
982139068
Isabel López Seijas(Responsable facultativo)
Santiago Roviralta Gómez (Responsable enfermería).

Espazo de illamento.

A Sala de Atención ás Familias situada na planta baixa, fronte á entrada de conserxería. Estará dotada
de material de protección individual (luvas e máscaras), panos desbotables, dispensador de xel hidro
alcohólico e papeleira con pedal.

5.

Número de alumnado por nivel e etapa.

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º Bacharelato
2º Bacharelato
ESA
1º BACEPA
2º BACEPA

75
55
63
80
69
60
5
5
6
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6.

Cadro de persoal do centro educativo.

Persoal docente
Persoal non docente
TOTAL

7.

52,5
6
58,5

Determinación dos grupos estables de convivencia.

No noso centro impártense ensinanzas de secundaria e bacharelato polo que non se aplica o concepto
de grupos estables de convivencia ao producirse combinacións de distintos grupos nalgunhas materias.
Porén, detállanse a continuación os datos de cada grupo.
Etapa
Aula
Etapa
Aula
Etapa
Aula
Etapa
Aula
Etapa
Aula
Etapa
Aula
Etapa
Aula
Etapa
Aula
Etapa
Aula
Etapa
Aula
Etapa
Aula
Etapa
Aula
Etapa
Aula
Etapa
Aula
Etapa
Aula
Etapa
Aula
Etapa
Aula
Etapa
Aula
Etapa
Aula

ESO
12
ESO
13
ESO
14
ESO
18
ESO
16
ESO
15
ESO
2
ESO
Plástica
ESO
5
ESO
6
ESO
22
ESO
23
ESO
24
ESO
25
Bacharelato
Lab. Bioloxía
Bacharelato
Tecoloxía ESO
Bacharelato
Lab. Física
Bacharelato
1
Bacharelato
3

Nº de alumnado asignado

20

Nº de alumnado asignado

20

Nº de alumnado asignado

18

Nº de alumnado asignado

16

Nº de alumnado asignado

18

Nº de alumnado asignado

19

Nº de alumnado asignado

20

Nº de alumnado asignado

23

Nº de alumnado asignado

20

Nº de alumnado asignado

20

Nº de alumnado asignado

20

Nº de alumnado asignado

20

Nº de alumnado asignado

20

Nº de alumnado asignado

20

Nº de alumnado asignado

23

Nº de alumnado asignado

25

Nº de alumnado asignado

20

Nº de alumnado asignado

20

Nº de alumnado asignado

20

Nivel
1º
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
1º
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
1º
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
1º
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
2º
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
2º
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
2º
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
3º
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
3º
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
3º
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
4º
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
4º
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
4º
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
4º
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
1º
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
1º
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
1º
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
2º
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
2º
Grupo
Nº de profesorado asignado

A
10
B
10
C
12
D
13
A
12
B
13
C
14
A
18
B
16
C
14
A
19
B
18
C
19
D
18
A
18
B
20
C
12
A
16
B
18
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Etapa
Aula
Etapa
Aula
Etapa
Aula
Etapa
Aula

8.

Bacharelato
7
ESA
21
BACEPA
5
BACEPA
6

Nº de alumnado asignado

21

Nº de alumnado asignado

5

Nº de alumnado asignado

7

Nº de alumnado asignado

11

Nivel
2º
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
3-4
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
1º
Grupo
Nº de profesorado asignado
Nivel
2º
Grupo
Nº de profesorado asignado

C
18
5
11
10

Medidas específicas para grupos estables de convivencia.

O protocolo recolle o concepto de grupos estables de convivencia unicamente para Educación Primaria.

9.

Canle de comunicación.

Para dar a coñecer ao Equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible:


As ausencias de persoal non docente e profesorado. Preferentemente, vía telefónica.
 Teléfono do centro (982870666) ou coordinadora do Equipo COVID (676344780).
 Correo electrónico: ies.ribadeo@edu.xunta.gal



Para a comunicación de incidencias e ausencias por parte das familias ao Equipo COVID:
 Vía telefónica, chamando ao centro (982870666).

10.Rexistro de ausencias.
As ausencias tanto de persoal como de alumnado serán rexistradas de xeito similar aos cursos
anteriores.





Sobre o rexistro das faltas do alumnado, o profesorado levará un control exhaustivo a este
respecto que reflectirá no seu caderno de profesorado e no Xade.
O rexistro de faltas do persoal docente levarase a cabo no Libro de gardas, como é habitual, e
Xefatura de Estudos encargarase de comprobar todos os días esas ausencias.
Respecto ás ausencias do persoal non docente comunicaranse á dirección do centro, que as
rexistrará en Xade.
A maiores, as ausencias por sintomatoloxía compatible coa Covid constarán nun rexistro
específico e terán a consideración de faltas xustificadas. Este rexistro será realizado pola
encargada a tal fin do Equipo COVID. Os/as titores/as deben informar desas ausencias ao Equipo
COVID á maior brevidade posible.
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11.Comunicación de incidencias.
Cando se detecte un posible caso COVID no centro, este utilizará a canle informativa habilitada pola
Consellería de Sanidade para dalo a coñecer á mesma, “EduCovid”. Esta canle será utilizada polo centro
educativo para notificar os casos ou para a identificación dos contactos próximos, coas debidas
garantías de protección de datos. A información será accesible para o persoal sanitario que determine a
autoridade sanitaria.

B. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
12.Situación dos pupitres.
A colocación dos mesmos fíxose tendo en conta os planos tipo proporcionados pola Consellería
mantendo 1,5 metros de distancia a medir dende o centro da cadeira. Sinalarase no chan con dous
adhesivos de cor a posición das patas dianteiras de cada pupitre.

13.Identificación de espazos ou salas para asignar grupos.
Este curso, para que todos os grupos conten con espazos que permitan manter as distancias mínimas,
empregaranse como aulas ordinarias as seguintes específicas:








Aula de Tecnoloxía ESO.
Biblioteca.
Laboratorios de Bioloxía e de Física.
Aula de Historia.
Aula de Idiomas.
Aula de Plástica.
Aula de Informática.

14.Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario de
avaliación.
Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, adoptamos as
seguintes medidas:



Emprego de máscara como norma xeral. Se non fose posible pola actividade concreta a
desenvolver, empregaranse mamparas de protección coas que conta a aula.
Entre cada sesión con presenza de alumnado nestas aulas realizarase unha ventilación de
quince minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados polo que empregarán
3 ou 4 espazos para ir alternando as dúas profesoras.

6

15.Titorías coas familias.
Faranse preferentemente de forma telefónica ou virtual, a través da plataforma FALEMOS
(https://falemos.edu.xunta.gal/) e sempre con cita previa a través da axenda do alumnado ou
abalarMóbil.
Só en último caso, se fará de xeito presencial no hall da entrada do profesorado ou no patio de
columnas, garantindo a distancia social, empregando máscara e coa pertinente desinfección de mans.

16.Canles de comunicación coas familias e persoas alleas ao centro.
A web do centro (https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribadeo/) será o portal onde se colgue toda a
información de relevancia a nivel xeral.
Como sistema de mensaxería empregaremos abalarMóbil, polo que é moi importante que todas as
familias descarguen a aplicación para reducir as comunicacións por outras vías. Para as familias que non
poidan ter a aplicación, empregarase unha vía alternativa, que será o correo electrónico ou, en último
lugar, a chamada telefónica.
As faltas de comedor e faltas de orde comunicaranse, como se veu facendo ata o de agora, a través de
Mensatek, aínda que trataremos de substituílo pouco a pouco por AbalarMóbil.
A comunicación cos provedores farase por correo electrónico ou teléfono.

17.Uso da máscara no centro (información extraída directamente das Instrucións).
O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do mantemento da
distancia interpersoal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico.
O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de
usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se
cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de
recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor.
A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de
enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa
situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou
ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da
máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada.
Dentro da información a subministrar ás familias o alumnado e o persoal dos centros incluírase a
formación precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa duración ou necesidade de lavado e os
sistemas de conservación e gardado durante períodos breves de non uso.
Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formación sobre uso de máscaras.
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18.Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa.
O Plan de adaptación ao contexto Covid publicarase na páxina web do centro para o xeral coñecemento
de toda a comunidade educativa, ademais todo o persoal do centro recibirá unha copia no seu
enderezo electrónico.
O alumnado recibirá información exhaustiva do Plan polo seu titor/a. Durante os primeiros días de
curso, farase un recordatorio das cuestións de prevención máis relevantes ata que o alumnado teña
claramente asimiladas as pautas a seguir. Unha vez superada esta fase, seguiranse facendo sesións
informativas e de avaliación do cumprimento do Plan unha vez por semana na hora de titoría.
Durante as primeiras semanas de clase levarase a cabo un Plan de acollida previamente deseñado xunto
co departamento de orientación.
En todas as reunións dos órganos colexiados do centro levarase a cabo unha avaliación da implantación
do Plan e poderanse propoñer medidas de axuste ou mellora que se incorporarán a dito Plan facendo
del un documento vivo.

C. MEDIDAS DE LIMPEZA
19.Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente.
O persoal de limpeza do noso centro está formado por dúas limpadoras a xornada completa e unha
limpadora a media xornada.




Limpadora 1: aseos, sala COVID, zonas de uso común en horario de mañá, 1º andar e papeleiras
do exterior en horario de tarde.
Limpadora 2: aseos, sala COVID, zonas de uso común en horario de tarde, 2º andar, Aula AL e
torre en horario de tarde.
Limpadora 3: aseos, sala COVID, zonas de uso común a mediodía, planta baixa e hall de entrada.

20.Distribución horaria do persoal de limpeza.
Limpadora 1
Limpadora 2
Limpadora 3

De 10:45 a 12:15 e de 15:00 a 19:30.
De 16:00 a 22:00.
De 14:00 a 17:15.
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21.Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza.
Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo este
labor, como son as luvas e a máscara. Aconséllase o emprego de elementos de protección ocular, ben
sexan lentes ou pantalla.
Cada unha terá o seu propio carro cos utensilios básicos.
Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente preparada ou calquera dos
desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso
destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe.
Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de
xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.
Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de
evitar calquera contacto accidental.

22.Cadro de control de limpeza dos aseos.
En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán as horas ás que se
realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo.
Ver modelo de táboa de control de limpeza de aseos (ANEXO 1).

23.Modelo de táboa de control para anotar as ventilacións das aulas.
En todas as aulas do centro haberá unha folla de control onde se apunten as ventilacións.
A primeira ventilación do día realizarase durante 15 minutos antes da entrada do alumnado e será
realizada polo/a conserxe.
O resto da mañá este labor será responsabilidade do profesorado, que 5 minutos antes de rematar a
clase debe deixar abertas polo menos dúas fiestras, asinar na folla de control que estará enriba da mesa
do profesorado e deixar a porta da aula pechada.
Durante o recreo, as fiestras permanecerán abertas todo o tempo.
Cando as condicións meteorolóxicas o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible.
No caso de profesorado que prestan asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as
(orientación, PTs, audición e linguaxe, ...), manterase a ventilación polo menos 15 minutos despois de
cada sesión.
Ver modelo de táboa de control de ventilación (ANEXO 2).
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24.Determinación dos espazos para a xestión de residuos.
En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica con tapa e pedal e co rótulo panos de
papel e máscaras para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal.
O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo xeral
(labras de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...)
A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, evitando a súa mestura
co lixo xeral para evitar riscos ao persoal de limpeza.

D. MATERIAL DE PROTECCIÓN
25.Rexistro e inventario do material do que dispón o centro.
A secretaria do centro, en colaboración co Equipo COVID-19, será a responsable de inventariar todo o
material de protección que dispón o centro. Para iso, crearase un apartado específico dentro do cadro
xeral de subministracións, denominado “Material covid-19”.

26.Determinación do sistema de compras do material de protección.
O aprovisionamento de máscaras para o alumnado, o profesorado e resto de persoal non docente será
individual, pois actualmente é un elemento de uso obrigatorio para saír da casa, se ben poderá facerse
uso das existentes no centro en caso necesario.
Os primeiros días de curso, entregarase a tódolos membros da comunidade educativa unha máscara
con filtro, equivalente a unha FPP2, lavable e reutilizable como agasallo. No caso do alumnado, seralles
entregada polo Equipo Covid explicándolles a forma de usala e a importancia/obriga de facelo.
Ademais da dotación inicial por parte da consellería, o centro garantirá a existencia de máscaras
suficientes como para as posibles continxencias que poidan xurdir. Haberá unha dotación delas na
conserxería.
“A secretaria do centro será a persoa encargada das compras de material protección que se precisen.
Sempre que sexa posible solicitaranse varios orzamentos e despois do seu estudo por parte dos membros
do equipo Covid xestionarase a compra. Os custos de adquisición deste material quedará individualizado
na contabilidade respecto das restantes subministracións do centro”.
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27.Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición.
Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento, suplir o
aprovisionamento de equipos de protección que non sexan centralizados pola consellería, en especial
xel hidro alcohólico e os seus dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfección,
luvas, papeleiras de pedal, impresión de cartelería e, cando resulten insuficientes, máscaras de
protección.
Corresponde ao Equipo COVID en colaboración coa secretaría do centro organizar a distribución do
material, levar a súa contabilización e inventario separado e certificar os consumos e gastos producidos.
Todo o persoal e alumnado do centro debe levar as súas propias máscaras. Porén, o centro contará
cunha dotación de máscaras para atender posibles incidencias como roturas, perdas, contaminacións,
etc…
En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans e un difusor
para a limpeza e desinfección de mobiliario, teclados e outros utensilios.
O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e de comunicar á secretaria a
necesidade da adquisición do mesmo.
Os conserxes encargaranse de que nas entradas sempre haxa xel nos dispensadores.
O profesorado velará polo uso responsable de todos os elementos de protección, tanto propio como
por parte do alumnado.
Tanto o alumnado como o resto dos membros da comunidade educativa, en caso de necesidade,
poderán solicitar o material que necesiten na conserxería e dende alí se levará un rexistro desas
peticións.

E. XESTIÓN DOS GROMOS
28.Xestión dos gromos (información extraída directamente das Instrucións).
Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas
compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19,
ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou
diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centros as persoas en espera de resultado de PCR
por sospeita clínica.
Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver
síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo levarase a un espazo separado de uso
individual ou Sala Covid, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á
persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. A persoa
ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao
teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de
gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.
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O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o centro protexido por máscara cirúrxica, e logo
de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un
profesional sanitario. De confirmarse o positivo, o equipo Covid do centro escolar comunicarao ao
equipo Covid-escola do centro de saúde de referencia.
No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo tanto sexa do
alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo COVID-19 incluirá na
aplicación informática Edu-Covid a información prevista do eventual afectado/a; os que teñan a
consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así
como de quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro educativo. A aplicación
xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia
evolutiva das persoas identificadas como contactos. Cando o fluxo de información proceda da
autoridade sanitaria incorporarase a mesma información.

29.Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa.
O responsable de realizar as comunicacións será a directora do centro, e na súa ausencia, calquera
outro membro do Equipo COVID.

F. XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE
30.Procedemento de solicitudes (información extraída directamente das Instrucións).
De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores
vulnerables para COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada
e o permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de
Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á
infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección
necesarias, seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de
riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2.

“Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID 19 para centros educativos
para el curso escolar 2020/2021”, páxina 11 (Ministerios de Educación e Sanidade).
1. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas
compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de
COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
2. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro
educativo seguirá un protocolo de actuación previsto previamente: se llevará a un espacio separado de
uso individual, se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la
persona que quede a su cuidado), y se contactará con la familia. Se debe llamar al centro de salud de
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Atención Primaria de referencia, o al teléfono de referencia de su comunidad o ciudad autónoma, y/o su
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el caso de trabajadores, y se seguirán sus instrucciones.
En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. El trabajador que
inicie síntomas debe abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médicasea valorada por un
profesional sanitario.
3. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios asistenciales y de
salud pública de la comunidad autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el
estudio y seguimiento de contactos.
4. Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas de prevención y
control necesarias en caso de brote, incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros
educativos en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria.
5. La organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo en caso de
que se diera algún caso.
6. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según se refiere en la
Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19.
7. Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el protocolo
de vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma correspondiente.
8. La comunidad autónoma valorará las actuaciones a seguir en caso de brote.
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID19 (como, por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer,
inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación
médica de no asistir”.

G. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
31.Entradas e saídas.
O profesorado entrará e sairá do centro pola porta principal de columnas (antigo aparcamento).
O alumnado sempre entrará e sairá pola mesma porta:



Conserxería: 1º ESO, 4º ESO A, B e C e 1º Bacharelato.
Zona nova: 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO D e 2º Bacharelato.
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HORARIO
ENTRADAS

08:15 – 08:30
13:45
13:50

SAÍDAS

13:55
14:00

ENTRADAS
LUNS
TARDE

15:25 – 15:30
17:05

SAÍDAS

17:08
17:10

CURSO / GRUPO
1º ESO, 4º ESO A, B e C e 1º Bacharelato
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO D e 2º Bacharelato
1º ESO
2º ESO
3º ESO
1º Bacharelato
4º ESO A, B, C
4º ESO D e 2º Bacharelato
1º ESO, 4º ESO A, B e C e 1º Bacharelato
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO D e 2º Bacharelato
1º ESO
2º ESO
4º ESO A, B e C
3º ESO e 4º ESO D
1º Bacharelato
2º Bacharelato

PORTA
Conserxería
Zona nova
Conserxería
Zona nova
Zona nova
Conserxería
Conserxería
Zona nova
Conserxería
Zona nova
Conserxería
Zona nova
Conserxería
Zona nova
Conserxería
Zona nova

Nos corredores establécense sentidos de entrada e saída diferentes en ambas marxes do corredor
separadas por cintas no chan, de forma que indican a circulación sempre pola dereita e de xeito
individual, respectando a distancia de seguridade.
Permitirase ao alumnado acceder ás aulas a partir das 08:15, antes da hora de inicio da actividade
lectiva (08:30), co fin de evitar aglomeracións e facer unha distribución máis axeitada dos tempos de
entrada. O profesorado con sesión lectiva na primeira hora agardará na aula desde as 08.25 (cinco
minutos antes do comezo das clases) e o profesorado de garda desta sesión controlará os accesos ás
aulas dende as 08:15.
Para as saídas escalonadas tocará o timbre en cada un dos intervalos.
Cada profesor/a, na última hora de clase, acompañará ao seu alumnado ata o comedor e a saída que
lles corresponda asegurándose de que saen de xeito ordenado, respectando a distancia de 1.5 metros e
sen pararse no interior do centro.

32.Portas de entrada e de saída e circulacións polo centro.
Inclúense os planos do centro onde se reflicten os sentidos de circulación (ANEXO 3).
Habilítanse dúas entradas e saídas para os distintos niveis educativos. As entradas e os corredores
sinalízanse con frechas de cores indicando o sentido de entrada e de saída. Sempre se circula pola
dereita.
Habilítase cartelería nos paramentos lembrando o deber de gardar as distancias de seguridade na
circulación polo centro.
O uso dos elevadores estará restrinxido aos usuarios que o precisen por motivos de mobilidade e será
de uso individual agás que o usuario precise axuda para o seu uso.
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33.Cartelería e sinaléctica.
O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e zonas de recreo que
advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19, uso de máscaras e
medidas de hixiene social e individual. Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene
individual.
Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, murais ou outro
material nas paredes de corredores e aulas.
Nos aseos colocaranse carteis para o correcto lavado de mans, así como indicación de aforo e
ocupación.
Tamén estará indicado o aforo nos departamentos, sala do profesorado, aseos, Salón de Actos e
biblioteca.

34.Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado.
Poderá entrar en canto comecen a chegar os autobuses, ás 08:15. Sairá tal e como se indica no punto
31.

35.Asignación do profesorado encargado da vixilancia.

Entradas

Recreo
Saídas

4 profesores/as ubicados/as no:
 Acceso conserxería
 Acceso zona nova
 Corredor no 1º andar
 Corredor do 2º andar
6 profesores/as ubicados/as en cada unha das zonas de lecer sinaladas no punto 50
(horarios e espazos de recreo).
O profesorado da última hora da mañá acompañará ao seu alumnado ao comedor e á
saída correspondente.

H. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPA
36.Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada.
Non se contemplan no noso centro.
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37.Actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor.
As actividades extraescolares coordínanse desde a Vicedirección do propio centro e son xestionadas e
organizadas polo persoal docente, de aí que se aplicarán as mesmas normas para a súa realización que o
resto das actividades lectivas.

38.Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar.
As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación epidemiolóxica no
momento das mesmas. Deste xeito propoñemos:



Reunións telemáticas a través da plataforma oficial “FALEMOS”.
Reunións presenciais, sempre e cando a evolución epidemiolóxica o permita. Neste caso, e
dado que o Consello Escolar está formado por 18 persoas, as reunións levaríanse a cabo na Sala
de Profesorado que cumpre coas condicións de aforo e ventilación.

39.Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias.
Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a
comunicación por teléfono ou video chamada. Porén cando a xuízo do titor/a ou da dirección do centro
sexa preciso a titoría presencial realizarase esta coas debidas medidas de protección no hall da entrada
e/ou no patio de columnas previa cita co formulario da axenda escolar. O/a titor/a deixará constancia
da mesma nos pertinentes documentos.
Limitarase ao máximo posible o emprego de documentos en papel e a súa circulación. Empregaranse
os medios telemáticos habituais (espazoAbalar, teléfono, correo electrónico e páxina web) para a
comunicación entre o centro, o profesorado e as familias do alumnado.

40.Normas para a realización de eventos.
Non se realizarán eventos, celebracións ou actividades complementarias con grande afluencia de
persoas nin se permitirá asistencia de público. No caso de ter que realizarse cumpriranse estritamente
as medidas de prevención e protección recollidas neste documento e respectando as limitacións de
aforo de cada un dos espazos.
Establécense as seguintes normas con carácter xeral:





Evitar mesturar alumnado de diferentes niveis.
Realizalas, sempre que o tempo o permita, preferentemente ao aire libre.
Facer as labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e despois da celebración do
evento.
Emprego de medios telemáticos cando sexa preciso.
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I. MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO
41.Medidas.
En relación co transporte escolar, establécense as seguintes medidas:



Os buses non chegarán ao centro ata as 8:15.
O alumnado descenderá dos buses de xeito ordenado e acudirán inmediatamente á súa aula
pola entrada correspondente, respectando sempre a distancia de seguridade de 1.5 metros.
Esperarán dentro da aula o inicio da sesión lectiva.

13.1 O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano
autonómico ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do
emprego de máscara. No caso do uso de taxis ou VTC poderanse ocupar todas as prazas, ocupando en
último lugar a que está a carón do condutor.
Os/As acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do alumnado, cando
resulte obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehículo leven posta a máscara durante todo
o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en todo momento.
Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para unha realizar unha mellor
trazabilidade dos contactos., salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades sanitarias
determinen un uso máis restritivo do mesmo.
13.2. Con carácter xeral cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos quedan
suspendidas as autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar a todo o
alumnado con dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 km).

J. MEDIDAS DE USO DO COMEDOR
42.Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado.
CURSO

Nº
alumnado

HORA DE
ENTRADA

HORA DE
SAÍDA

1º ESO

37

13:45

14:10

2º ESO

31

13:50

14:15

3º ESO

23

13:55

14:20

4º ESO

27

14:00

14:25

ZONA DE LECER
Se non chove
Se chove
Pista deportiva tras
metade dereita
despachos
ximnasio
Canastras de arriba
patio de columnas
Metade dereita patio
metade esquerda
exterior
ximnasio
Metade esquerda
corredor cafetería
patio exterior
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O alumnado que acuda ao comedor escolar estará sentado por grupos en mesas de 4 alumnos/as con
mampara protectora entre eles. Non foi posible acomodalos en dous grupos coa distancia de 1,5 m.
Unha vez hixienizadas as mans, entrarán no comedor e cada un/ha terá un sitio fixo asignado no que xa
estará o servizo posto. Gardarán a máscara no estoxo, o persoal de cociña servirá nas mesas, e no caso
de querer repetir, levantarán a man e serán de novo servido na mesa. Ao rematar de comer, poñerán a
máscara e sairán escalonadamente ao patio do mediodía, despois de hixienizar as mans.
Ás 14:30 sairá o transporte escolar.
No recreo de luns despois de comer, se chove, poderán permanecer na cafetería ata as 15:00 horas.

43.Persoal colaborador.

44.Persoal de cociña.
O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, e electrodomésticos e utensilios
que se utilicen no proceso de elaboración dos menús.

K. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS
45.Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas,...
Ao inicio da actividade lectiva o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e recomendacións a
seguir, implicándoo na concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns. Nestes espazos
haberá carteis informativos.
Haberá solución hidro alcohólica, desinfectante de superficies e papel desbotable a disposición do
alumnado e o profesorado en todos os espazos específicos.
En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula propiciando o traballo individual e
minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que o alumnado estea encarado a unha
distancia inferior a 1’5 metros.
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 antes e despois de cada actividade
para o seu seguinte uso.
Estes espazos deberán ser ventilados como mínimo durante cinco minutos ao remate de cada sesión.
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16.1. Sen prexuízo da aplicación das normas do punto anterior no caso de aulas de desdobre, talleres,
laboratorios, aulas de musica, debuxo ou informática extremáranse os protocolos de limpeza por
tratarse de aulas de uso máis compartido.
16.2. Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas.
16.3. O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe de ser
desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. Implicárase ao alumnado na
concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo.
Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con medios
informáticos co fin de diminuír os contactos co material.
16.4. 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 o alumnado estea encarado a unha
distancia inferior a 1,5 metros. Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente no
caso de frauta) nas clases de música ou nos exercicios de canto a distancia interpersonal elevarase a 3
metros.


Aula ordinaria. O seu uso.
En 1º, 2º e 3º ESO, cada alumno/a terá asignado o seu pupitre e cadeira dende o primeiro día
de clase.
O material do alumnado, estoxo, libros, etc., de uso estritamente individual, será colocado na
bandexa do pupitre, ou na mochila que permanecerá colgada do mesmo. Non poderá quedar
ningún material na aula ao finalizar a xornada lectiva. As chaquetas deberanse colgar da
cadeira.
Dado o problema de aglomeracións que produciría o seu uso, este curso non se poderán usar as
taquillas dos corredores.
A mesa do profesorado, ordenador, rato, mando do canón, e outros elementos de uso común
deberán ser desinfectados por cada usuario para o seu uso. Na aula haberá produto
desinfectante e panos desbotables.



Aula de música - plástica - tecnoloxía - laboratorios. O seu uso:
Neste curso académico 2020-2021 evitarase na medida do posible desprazamentos dos grupos
polos corredores e o uso de elementos compartidos, así pois, en 1º, 2º e 3º da ESO estas aulas
non se empregarán de xeito habitual. Só se fará uso das mesmas, polas súas especiais
características, en 4º da ESO e 1º e 2º de bacharelato. Estarán dotadas como tódalas demais
aulas de xel hidro alcohólico, produto desinfectante, panos desbotables e papeleira de pedal.
Para a súa utilización seguirase o seguinte protocolo:


O alumnado dirixirase en ringleira ata a nova aula. Desinfectará as súas mans a entrada
e saída da aula.
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Ao iniciar e ao finalizar a clase cada alumno/a desinfectará a súa cadeira, mesa, e
elementos comúns utilizados con panos desbotables e produto desinfectante.



Á saída, igual que na entrada, despois de realizar a desinfección dos elementos
empregados, todo o alumnado desinfectará as súas mans con xel hidro alcohólico e
dirixirase novamente en ringleira ata a súa aula.

Cando remate a sesión, o/a profesor/a desinfectará tódolos elementos de uso común que
puidera ter empregado, mesa, cadeira, teclado, rato e mando de canón. Na medida do posible
ventilará a aula e deixará abertas as xanelas.



Aulas de desdobre. O seu uso.
Aplícaselles o mesmo procedemento que nas anteriores.



Aulas de informática. O seu uso.
Con carácter xeral, usaranse só nas materias imprescindibles. Foi necesaria a instalación de
mamparas por non ser posible manter a distancia de seguridade.
Tamén presentan especiais dificultades para a desinfección dos elementos de uso común polo
que será responsabilidade do/a profesor/a facer a desinfección co alumnado durante os
últimos cinco minutos de clase.

46.Educación Física (Información extraída directamente das Instrucións).
No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior,
de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a
práctica. Na medida do posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios
alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización de hixiene de
mans. Coidarase especialmente do uso da mascara nos ximnasios ou polideportivos pechados con
ventilación reducida.

47.Cambio de aula (Información extraída directamente das Instrucións).
Na medida do posible, mediante a asignación de grupos ou de horarios, a norma xeral é que 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.
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Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de
entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado durante a
espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras.

48.Biblioteca.
Nalgunhas horas, parte do espazo da biblioteca acondicionouse para ser usado como aula (máximo 25
alumnos/as), reservando outra parte para o seu uso como biblioteca nos recreos (con aforo de 27).

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,
se fose posible mediante petición previa. O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da
estancia na sala.
Sinalizaranse 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.
18.3. O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o devolto deberá
permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo catro 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.
18.4. Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias.

No que respecta ás medidas sanitarias o seu funcionamento supeditarase ás pautas ditadas pola
Consellería para o conxunto do centro educativo. En todo caso, a biblioteca debe seguir sendo, na
medida do posible, o espazo de referencia para a lectura, a información e a aprendizaxe.
Se se dera un escenario de actividade académica non presencial, o equipo da biblioteca poderá
establecer un horario de atención para profesorado e alumnado. Concretarase no seu momento o
medio máis axeitado para estes apoios (correo electrónico ou outro).
Só se poden utilizar os postos habilitados mantendo en todo momento a distancia de seguridade
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Préstamos e uso do material.
No referente ao servizo de préstamo de libros ou outro material, realizarase de xeito habitual, aínda
que os materiais devoltos deberán permanecer separados en caixas identificadas e illadas, a efectos de
prevención, un prazo de 24 horas como mínimo.
-O alumnado manipulará só os recursos mínimos e necesarios. Como norma xeral, solicitará o material
que precise ao profesorado de garda, que será o encargado de localizalo e retornalo ao seu lugar.
Medidas sanitarias:






Ventilación da estancia segundo as pautas establecidas no centro.
Uso de máscara e mantemento da distancia de seguridade.
Hixienización de mans con solución hidro alcohólica ao entrar e saír da biblioteca.
Hixienización dos postos ocupados ao remate da sesión por parte do usuario.
O equipo de traballo da mesa de xestión (ordenador, monitor, teclado, rato, superficie da mesa,
material de oficina...) deberá ser usado preferentemente polos integrantes do equipo de
biblioteca, e desinfectarase adecuadamente antes e despois de ser empregado.

Horario:
De momento, a biblioteca terá horario de recreo, por estar utilizada como aula nas horas de clase.

49.Aseos.
Os aseos non poderán ser usados por riba dun terzo do seu aforo. Despois de usalo, o alumnado deberá
hixienizar as mans.
Nas entradas e saídas do centro e durante os períodos de lecer o profesorado de garda estará pendente
de que os aseos se utilicen de maneira axeitada, controlando que non se supere o terzo do seu aforo e
que se fagan ringleiras de espera que respecten a distancia de seguridade.
Establecerase un sistema de semáforos á entrada indicando a ocupación dos aseos.

L. MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS
50.Horarios e espazos.
Co fin de evitar aglomeracións nos períodos de lecer e considerando os aforos establecidos para cada
espazo, establécese a seguinte organización para a distribución de horarios e espazos de recreo:
Asignación de horarios e espazos a grupos ou niveis. Haberá carteis en cada unha das zonas indicando
o curso correspondente (ANEXO 4).
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HORARIO
RECREO
10:50-11:15

10:55-11:18

11:00-11:20

ESPAZO

BO TEMPO

SE CHOVE

ZONA 1
1º ESO
ZONA 2
2º ESO
ZONA 3
3º ESO
ZONA 4
4º ESO
ZONA 5
1º Bacharelato
ZONA 6
2º Bacharelato

Xardín columnas e
aparcamento

Metade dereita
ximnasio
Escaleiras cafetería e
zona descanso 1º andar
Metade esquerda
ximnasio
Patio de columnas e
corredor cafetería
Metade dereita da
cafetería
Metade esquerda
cafetería

Canastras arriba
Metade esquerda
patio exterior
Metade dereita
patio exterior
Xardín dereita
conserxería
Xardín esquerda
conserxería

ONDE MERCAN O
BOCATA
Patio columnas
Cafetería
Cafetería
Patio columnas
Patio columnas
Cafetería

Os espazos de lecer se fai bo tempo son:







Zona 1: Ata o de agora, ese espazo era empregado como aparcamento do profesorado e xardín
pero dadas as circunstancias actuais habilítase como zona de recreo para o alumnado de 1º ESO.
Zona 2: Zona das canastras de arriba e espazos verdes colindantes, para alumnado de 2º ESO.
Zona 3: Metade esquerda da pista deportiva e zona dos despachos, para 3º ESO.
Zona 4: Metade dereita da pista deportiva, para 4º ESO.
Zona 5: Parte dereita do xardín que está diante da conserxería, para 1º de Bacharelato.
Zona 6: Parte esquerda do xardín que está diante da conserxería, para 2º de Bacharelato.
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No caso de que chova, os espazos de recreo serán:







Zona 1: Metade dereita do ximnasio, para 1º ESO (150m2).
Zona 2: Escaleiras cafetería e zona descanso do 1º andar, para 2º ESO.
Zona 3: Metade esquerda do ximnasio, para 3º ESO.
Zona 4: Patio de columnas e corredor cafetería, para 4º ESO (157m2).
Zona 5: Metade dereita da cafetería, para 1º de Bacharelato.
Zona 6: Metade esquerda da cafetería, para 2º de Bacharelato.

A Biblioteca tamén estará funcionando no recreo, con un aforo de 27 persoas.
Sempre que a meteoroloxía o permita, priorizaranse os espazos exteriores. Nos espazos de lecer o uso
de máscara é obrigatorio. Haberá sinalización no chan lembrando a importancia de manter a distancia
de seguridade.
Para o recreo posterior ao servizo de comedor, cada curso manterá o seu espazo exceptuando 1º ESO
que ocupará a zona de patio entre os despachos.

24

51.Profesorado de vixilancia.
Todo o espazo de lecer estará cuberto polo profesorado de garda, que se encargará de velar porque se
respecten ás medidas de seguridade e distancia social.
PROFESORADO
1
1
1
1
1
1

ZONAS
Zona 1
Zonas 2, 3 e 4
Zonas 5 e 6
Corredores
Patio de columnas e corredor da cafetería
Biblioteca

Non se permitirá que o alumnado use balóns, nin calquera outro elemento de uso común.

M.

MEDIDAS

ESPECIFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS DOUS

PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA

52.Metodoloxía e uso de baños.
53.Actividades e merenda.

N. MEDIDAS ESPECIFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES
54.Emprego do equipamento.
O profesorado procurará dar sempre as clases nas aulas de referencia para evitar o discorrer do
alumnado polos corredores e distintos espazos e evitar na medida do posible situacións de risco. Sen
embargo, se fose preciso utilizalas, farase sempre seguindo as medidas de protección e hixiene.
As clases prepararanse de tal xeito que o uso de ferramentas e outros equipos de traballo de uso
común requiran dunha mínima manipulación. Deberá terse en conta que se é preciso utilizalos, ao final
da actividade, haberá que hixienizalos para o seu uso posterior por outro grupo.
Nestes espazos haberá carteis informativos sobre a necesidade de hixienizar todo o material que non
sexa de uso exclusivo de cada un.
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O. MEDIDAS ESPECIFICAS PARA ALUMNADO DE NEE
55.Medidas (información extraída directamente das Instrucións).
24.1. Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras
dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de non poder
facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual como pode ser o
uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, establecendo grupos de convivencia
estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula. Neste caso limitaranse as interaccións
dos grupos.
24.2. O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso
de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira no respectar a distancia
de seguridade.
24.3. No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas
entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos
momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou
tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao
desenvolvemento da súa autonomía.
24.4. Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como medida de
prevención de risco.
24.5. O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de
protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.
24.6. No caso dunha escolarización combinada, coidarase adoptar as mesmas medidas co fin de facilitar
a comprensión das mesmas por parte deste alumnado.
24.7. O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que
ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con necesidades
educativas especiais.
24.8. Os centros de educación especial contarán cun protocolo específico de incorporación e
escolarización para o seu alumnado.

56.Medidas e tarefas. Seguimento.
Véxase apartado anterior.

26

P. PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO
57.Medidas.
As reunións de profesorado realizaranse de modo presencial sempre que se poda respectar a distancia
de seguridade vixentes en cada momento. Se iso non é posible, utilizaranse medios telemáticos para tal
efecto.
Na sala de profesores marcaranse os espazos susceptibles de utilización para non superar o aforo
correspondente, de 25 persoas. Cada profesor/a hixienizará o posto no que estivo sentado despois de
abandonalo, así como teclados, pantallas e outros elementos de uso común. Priorizarase o uso dos
departamentos para o traballo individual do profesorado.
Sala de profesorado. Medidas:






Manter as ventás abertas todo o tempo que sexa posible.
Cada quen debe ter un casilleiro onde gardará os obxectos persoais. Non se poderá deixar
ningún obxecto sobre a mesa unha vez abandonado o posto.
A superficie de traballo deberá ser hixienizada antes e despois do seu uso. Procederase do
mesmo xeito cos ordenadores, impresora, teléfono, ou outros elementos comúns.
Na sala poderá estar á vez, un máximo de 27 persoas.. Deberá limparse o espazo da mesa
utilizado e a parte das cadeiras onde se apoian os brazos, se é o caso.
Haberá unha papeleira de pedal para panos de papel e máscaras.

Departamentos:
Observaranse as mesmas medidas que noutras dependencias de uso común. O seu aforo máximo estará
indicado á entrada.

58.Órganos colexiados.
As CCP e os consellos escolares celebraranse preferentemente de modo presencial sempre que as
normas vixentes sobre reunións e aforos o permitan. Porén, os claustros celebraranse preferentemente
por medios telemáticos.
Todas as reunións que se celebren a distancia deberán garantir a identidade dos membros que
participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto, por tal motivo considérase válido
o voto emitido na propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico.
Os membros dos órganos colexiados serán convocados para as reunións dos mesmos a través do seu
correo corporativo, facendo constar na mesma a orde do día, a documentación da mesma e un
documento no que se poida formalizar para cada un dos puntos separado o senso das votacións.
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Q. MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO
59.Formación en educación en saúde (Información extraída directamente das Instrucións).
No Plan de Acollida do IES de Ribadeo para este curso, figuran algunhas das actividades xa programadas
relativas á formación en saúde e que se irán completando ó longo do curso.











Informar sobre as actuacións levadas a cabo no centro en canto a prevención, hixiene e limpeza,
en relación ao COVID-19.
Reforzar o respecto das normas de prevención, hixiene e limpeza. “A regra das 3M para ter un
centro seguro”.
Informar sobre a importancia de levar un rexistro de contactos diarios no ámbito familiar.
Recomendar a instalación da aplicación Radar COVID.
Traballar coa Guía Covid que está nas axendas do alumnado.
Publicar na páxina web do centro as actuacións levadas a cabo no centro en canto a prevención,
hixiene e limpeza.
Repartir as máscaras FFP2 como benvida a toda a comunidade docente. Explicar as súas
características (neste caso, protexen nos dous sentidos) e a importancia de saber usalas e
gardalas correctamente.
Comparativa de etiquetas de máscaras (a etiqueta da máscara de benvida deben conservala
para realizar unha actividade Covid).
Conferencia Inaugural: “Tempos de Covid”, retransmitida en streaming para toda a comunidade
educativa o luns 28 de setembro ás 16:00 horas. Contará con tres partes: unha científica
referida ao virus da Covid 19, unha referida á experiencia de traballar nunha área Covid dun
hospital e a última pero imprescindible, encamiñada ás medidas de prevención individuais para
conseguir a protección común.

28.2. Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas de
prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para facer do alumnado axentes activos
na mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, estas actividades débense incluír de maneira
transversal nos programas e actividades de educación e promoción da saúde que xa viñan
desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se poida traballar a saúde de forma integral.
28.3. A tal efecto, desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover hábitos de vida
activa e saudable nos centros educativos a través de dun gran abano de programas como son o Plan
proxecta e Contratosprograma, entre outros. Igualmente, promoveranse accións como a oferta da
materia de libre configuración autonómica “Promoción de estilos de vida saudables” na etapa
secundaria obrigatoria. Estas e outras actuacións desenvolveranse desde unha perspectiva
interdisciplinar e baixo as dúas liñas marcadas: a) Hábitos de alimentación saudable. b) Vida activa que
inclúa a actividade física no día a día e ao longo da vida.
28.4. A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de profesionais no centro ou
mediante fórmulas de teleformación, a formación suficiente para os centros educativos sobre as medidas
xerais de prevención e protección. Dentro da oferta formativa do Plan de formación do profesorado para
o curso 2020/2021 incluiranse cursos impartidos por profesionais sanitarios.
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60.Difusión das medidas de prevención e protección.
Na páxina web do IES haberá un “Espazo COVID” específico no que se incluirán todas as medidas de
prevención e protección aplicadas no centro para garantir a súa difusión entre toda a comunidade
educativa. Os posibles cambios que se poidan producir tamén serán comunicados por esa vía e
enviaranse ás familias a través de abalarMóbil e ao resto de persoal a través do correo electrónico.
28.1. O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas
de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos chegan e son
comprendidas por toda a comunidade educativa.
28.1.1. Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as medidas de
prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa vez facilitarán a comunicación
ao resto da comunidade educativa.
28.1.2. Comunicarase (incluída a publicación na web) a información a todas as familias, mantendo unha
canle dispoñible para a solución de dúbidas que poidan xurdir.
28.1.3. Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e
comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información sexa actualizada no
caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias.

61.Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais.
No Plan de Acollida figuran distintas actividades encamiñadas á mellora da competencia dixital tanto do
profesorado coma do alumnado:









Analizar as enquisas realizadas ás familias coa matrícula sobre a dispoñibilidade de recursos
(ordenador, tablet, internet,...) no seu domicilio.
Explicar a planificación e metodoloxía de cada materia, e o seu funcionamento para o proxecto
E-DIXGAL e para aula virtual do centro, segundo corresponda.
Dar ao alumnado os nomes de usuario e contrasinais para acceder a aula virtual e a Edixgal.
Matrícula nas distintas materias da aula virtual correspondente a cada nivel/curso.
Cursos internos no centro sobre: Uso de Aula Virtual e Uso de Mensaxería.
Cursos de formación CEFORE:
 Actualización de ferramentas tecnolóxicas para docentes.
 Aproveitamento didáctico de ferramentas para o ensino mixto.
 Curso Iniciación e Avanzado Edixgal.
Instruír ao alumnado NEAE no uso da aula virtual, no proxecto Edixgal e no acceso a outras
actividades telemáticas.

Durante o mes de setembro, antes da asistencia dos alumnos ás aulas, crearanse os “cursos” dentro das
aulas virtuais, e así como os usuarios para o alumado e profesorado. Realizaranse as reunións oportunas
para informar ao profesorado dos seus usuarios, do modo de ensinar aos alumnos a inscribirse nos
cursos, e da formación dispoñible (os coordinadores TIC poderán crear modelos básicos que sexan
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homoxéneos para a totalidade dos cursos e que faciliten o labor do profesorado con menor experiencia
no uso). Porase a disposición do profesorado uns videotutoriais para a realización das tarefas de
primeira posta en funcionamento da aula virtual.
Durante os primeiros días de clase, en setembro, os titores de cada un dos grupos, facilitarán ao
alumnado a inscrición na aula virtual así como que se matriculen en cada un dos cursos dos que forman
parte. Cando sexa posible usarase a aula de informática do centro para estas tarefas.
Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado coñece o
funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que realizar o ensino
a distancia. Dedicará o tempo que precise na aula de programación didáctica e realizarase unha proba
do seu correcto funcionamento durante o tempo que asiste o seu alumnado ao centro
A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesores e alumnos) terán que estar plenamente operativos e
funcionando ao finalizar o mes de setembro. É recomendable que os alumnos estean familiarizados coa
contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual. Crearase tamén un usuario na aula
virtual para o inspector do centro con permiso de acceso a todos os cursos virtuais e facilitaráselle a dito
inspector o seu usuario e clave.
No mes de setembro, os titores identificaran ao alumnado que, por mor da falta de recursos ou de
conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a distancia, e o
notificarán ao equipo directivo. O equipo directivo realizará unha listaxe deste alumnado e as súas
necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a distancia.

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

63.Difusión do plan.
O Plan de adaptación á situación COVID-19 enviarase por correo electrónico a todo o persoal do centro.
Tamén estará colgado na páxina web do centro onde poderá ser consultado por familias, alumnado ou
calquera persoa que o precise.
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ANEXO 1.

TÁBOA DE CONTROL DE LIMPEZA DE BAÑOS E ASEOS. PLANTA BAIXA
Correspondente ao mes de …………………………………………………. de ……………………………

Nome limpadora

Data
(d/m/a)

Hora

Baleirado
papeleira

Riscar as tarefas realizadas
Limpeza /
Reposición
desinfección de
papel
Fregado chans
zonas de uso
hixiénico/mans

Observacións

ANEXO 2.

TÁBOA DE CONTROL DE VENTILACIÓN DA AULA _____________
Cada profesor/a debe ventilar e asinar na hora correspondente.

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

8:15 (conserxe)
9:15
10:05
11:00
12:05
12:55
Saída de última
hora

16:15
17:05
18:00
19:05
19:55
20:45

1

ANEXO 3.

2

3

4

ANEXO 4.

5

ANEXO 5.
ACCESO / ESCALEIRA
HORARIO

CONSERXERÍA

ENTRADA

08:15-08:30

1º ESO
4º ESO A, B e C
1º Bacharelato

CLASE

08:30-09:20
09:20-10:10
10:10

Compran bocadillo:

RECREO

10:50-11:15

10:55-11:18

11:00-11:20

CLASE

SAÍDA

BO TEMPO
CHOVE
Patio de columnas
1º ESO
Aparcamento

Metade
dereita
ximnasio

4º ESO A, B e C
Metade
Corredor zona
dereita patio
vella e baños
exterior
2º andar
1º Bacharelato
Metade
Xardín dereita
dereita
conserxería
cafetería

12:10
12:10-13:00
13:00
13:45
13:50
13:55

1º ESO
1º Bacharelato

14:00

4º ESO A, B e C

15:20-15:30

1º ESO
4º ESO A, B e C
1º Bacharelato

ZONA NOVA
2º ESO
3º ESO
4º ESO D
2º Bacharelato

BO TEMPO
CHOVE
Cafetería
2º ESO
Patio
Canastras
columnas e
arriba
corredor
cafetería
4º ESO D
3º ESO
Metade
Metade
esquerda patio
esquerda
exterior
ximnasio
2º Bacharelato
Xardín
Metade
esquerda
esquerda
conserxería
cafetería

2º ESO
3º ESO
4º ESO D
2º Bacharelato

LUNS TARDE
Entrada

CLASE

Saída

15:30-16:20
16:20
17:05

1º ESO

17:08

4º ESO A, B e C

17:10

1º Bacharelato

2º ESO
3º ESO
4º ESO D
2º Bacharelato

2º ESO
4º ESO D
3º ESO
2º Bacharelato

ANEXO 6.

1

