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 1.  Datos do centro 

 Código  Denominación 
 36019529  IES Ribeira do Louro 

 Enderezo  C.P. 
 Rúa Ribeira, s/n  Torneiros  36410 

 Localidade  Concello  Provincia 
 Torneiros  O Porriño  Pontevedra 

 Teléfono  Correo electrónico 
 986.333.956  ies.ribeira.louro@edu.xunta.gal 

 Páxina web 

 www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro 
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 Id.     Medidas de prevención básica 

 2.  Membros do equipo COVID 

 Teléfono de contacto  986.333.956 
 Membro 1  Juana Rosa Muñoz Ibernón  Cargo  Directora 

 Tarefas asignadas 

 Coordinadora Covid: 
 Interlocutora coa administración 
 (Consellería de Sanidade, de Educación, 
 o Sergas), persoal do centro educativo e 
 familias. 

 Membro 2  Inés Estévez Carrera  Cargo  Secretaria 

 Tarefas asignadas 

 Encargada de loxística (Inventario e 
 certificación de suministros covid). 
 Xestión de espazos. 
 Redacción do protocolo. 
 Coordinar o persoal de limpeza para 
 garantir o sumunistro de materiais 

 Membro 3  Raquel Santaolalla Bejarano  Cargo  Vicedirectora 

 Tarefas asignadas 

 Redacción do protocolo. 
 Xestión da sinalización. 
 Elaboración da relación do alumnado e 
 profesorado do centro. 
 Garantir a difusión dos protocolos ao 
 profesorado e ás familias 
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 3.  Espazo de illamento  (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que 
 inclúe) 

 O espazo de illamento sitúase na planta baixa, ao lado da saída, e está moi ben ventilado. 

 Conta con: 

 -  Sillóns 
 -  Papeleira con tapa e pedal 
 -  Panos desbotables 
 -  Dispensador de xel hidroalcohólico. 
 -  Máscaras desbotables (gardadas en secretaría) 

 A súa localización vese no plano seguinte en verde: 

 Observacións: 

 - No caso de ser empregada para a xestión dun gromo, procederase a comunicar ao equipo de limpeza 
 para que proceda a súa desinfección e poñerase un cartel indicativo na porta de que non se pode 
 empregar (Fora de servizo). 

 - Non poderá haber máis dun alumno/a nese espazo. 
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 4.  Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa  (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o 
 número total) 

 Etapa  Nivel  Cantidade 

 ESO 

 1º  81 

 2º  88 

 3º  55 

 4º  45 

 Bacharelato  1º  57 

 2º  51 

 EBI  1º  11 

 2º  6 

 ESA  1º  7 

 3º  24 

 CBEle  1º  6 

 2º  7 

 CBcom  1º  12 

 2º  7 

 CMEle  1º  13 

 2º  14 

 CMAd  1º  14 

 2º  15 

 CSAd  1º  27 

 2º  17 

 CSCom  1º  20 

 2º  24 

 TOTAL  601 
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 5.  Cadro de persoal do centro educativo  (unicamente número de efectivos) 

 74 docentes + 9 non docentes  83 

 6.  Determinación dos grupos estables de convivencia  ( Non aplica) 

 7.  Medidas específicas para grupos estables de convivencia 

 Non aplica 

 8.  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) 

 986.333.956  (Indicar  o  motivo  da  chamada  para  que  así  a  deriven  á  coordinadora  do  equipo  covid  o 
 antes posible) 

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

 En caso de sintomatoloxía Covid ou ben contaxio Covid verificado: 
 Profesorado: 
 O profesorado obrigatoriamente ten que chamar por teléfono ao centro  986.333.956  o antes posible 
 indicando que debe falar coa coordinadora do equipo covid. Sería recomendable que tamén o fixese 
 por email ao correo:  ibernon@edu.xunta.gal. 
 A coordinadora  indicará a ausencia na aplicación Educovid  e o Xade. 
 Emprego do parte de faltas do profesorado localizado na sala de profesores, como se viña facendo en 
 anos anteriores, para poder xestionar o profesorado de garda. 

 Alumnado: 
 O alumnado ou ben os seus representantes obrigatoriamente teñen que chamar por teléfono ao centro 
 986.333.956  o antes posible indicando que debe falar coa coordinadora do equipo covid. Sería 
 recomendable que tamén o fixese por email ao correo:  ibernon@edu.xunta.gal. 
 A coordinadora  indicará a ausencia na aplicación Educovid  e no Xade anotando a falta como 
 xustificada. 
 PAS: 
 O persoal non docente obrigatoriamente ten que chamar por teléfono ao centro  986.333.956  o antes 
 posible indicando que debe falar coa coordinadora do equipo covid. Sería recomendable que tamén o 
 fixese por email ao correo:  ibernon@edu.xunta.gal. 
 A coordinadora  indicará a ausencia na aplicación Educovid  e no Xade. 
 Terá que notificarse á secretaria que o rexistrará no Xade. Con posterioridade rexistrarase na aplicación 
 XADE 

 En caso de non ser sintomatoloxía Covid as ausencias rexistraranse polas canles ordinarias. 

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

 • Aviso ao coordinador COVID 
 • No suposto dun posible caso dun alumno/a no centro procederase por orde: 
 1. Comunicación coa familia 
 2. Chamar ao centro de saúde de referencia de Atención primaria ou ao teléfono de referencia do 
 SERGAS 
 3. En caso de urxencia, chamar ao 061 
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 4. Referenciarase dito caso na canle informática establecida pola conselleria EDUCOVID. En canto se 
 detecte unha incidencia, compilarase a información necesaria e avisarase á Xefatura Territorial de 
 Sanidade e ao centro de saúde de referencia e o emprego da aplicación Educovid. 

 Id.     Medidas xerais de protección individual 

 11.  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) 

 A  colocación  dos  pupitres  establécese  en  filas  mirando  cara  a  mesa  do  profesor/a  cunha  separación 
 dun  1,2  metros  do  centro  da  cadeira  dun  alumno/a  con  respecto  ao  centro  da  cadeira  dos  que  se 
 atopen  ao  seu  arredor.  Naquelas  aulas  nas  que  non  sexa  posible  manter  esta  distancia,  e  só  nas  filas 
 necesarias, poñeranse  mamparas  protectoras e o alumnado estará situado a un mínimo de 1m. 
 En  caso  necesario  haberá  sinalización  que  marque  a  posición  que  deben  ocupar  para  poder  manter  a 
 orde. 
 A continuación amosamos croque de aula xenérica. 
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 12.  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) 

 Cada grupo terá unha aula asignada. Como se amosa nas dúas imaxes seguintes. 
 No caso das optativas manterase sempre que sexa posible a aula de referencia atendendo ao número 
 de alumnos/as por grupo. 
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 13.  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) 

 Sen  prexuízo  da  aplicación  das  normas  xerais  nas  aulas  ordinarias,  no  caso  de  aulas  de  desdobre, 
 talleres,  laboratorios,  aulas  de  música,  debuxo  ou  informática  extremaranse  os  protocolos  de 
 limpeza  por  tratarse  de  aulas  de  uso  máis  compartido  .  Nestas  aulas  tamén  é  obrigatoria  a  hixiene 
 de mans nas entradas e saídas. 
 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. 
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 Teranse en conta as indicacións xerais do apartado 21. 

 Onde  a  materia  o  permita  substituirase  o  emprego  de  materiais  por  simulacións  virtuais  con  medios 
 informáticos coa fin de diminuír o contacto co material. 
 En  cada  unha  das  materias  adaptarase  a  metodoloxía  da  aula  evitando  a  formación  de  grupos  e 
 minimizando  o  contacto  con  materiais.  En  todo  caso  evitarase  que  o  alumnado  estea  encarado  a  unha 
 distancia inferior a 1 metro. 

 No  caso  da  clase  de  educación  física  os  exercicios  serán  individuais  na  medida  do  posible 
 minimizando  o  uso  de  materiais  que  teñan  que  ser  usados  por  varios  alumnos  e  procurando  a  súa 
 limpeza  e  desinfección  despois  do  seu  uso.  Realizaranse  as  modificacións  precisas  na  programación 
 da materia e cando a distancia teña que ser inferior a 1,5 metros usarase a máscara. 

 Nos  talleres,  ao  inicio  da  actividade,  o  alumnado  deberá  ser  informado  sobre  as  medidas  e 
 recomendacións a seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis informativos. 
 Estableceranse  as  medidas  axeitadas  para  que  o  alumnado  especialmente  sensible  poida  desenvolver 
 as actividades. 

 Os  equipos  de  protección  individual  que  non  formen  parte  do  equipamento  propio  do  alumnado 
 deberán  estar  perfectamente  hixienizados  para  o  seu  uso.  Así  mesmo,  engadiranse  outros  equipos  de 
 protección  axeitados  en  cada  caso,  favorecendo  cando  sexa  posible  a  utilización  de  materiais 
 desbotables. 
 O  uso  das  ferramentas  e  dos  equipos  de  traballo  planificarase  de  xeito  que  a  realización  da  práctica 
 supoña  a  mínima  manipulación  posible.  Deberán  ser  hixienizados  despois  de  cada  actividade  para  o 
 seu uso polo seguinte grupo. 
 Nas  materias  Tic  e  en  todas  aquelas  nas  que  se  empreguen  auriculares  e/ou  micrófonos,  estes  terán 
 que  ser  parte  do  material  escolar  propio  de  cada  alumno  e  deberán  traelo  da  casa.  Non  poderán 
 empregar en ningún caso os propios da aula Tic. 

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

 Na  realización  de  reunións  de  titorías  utilizarase,  sempre  que  sexa  posible,  o  recurso  da  reunión  non 
 presencial  mediante  vídeochamada  ou  teléfono.  Se  non  fose  posible  por  imposibilidade  dos 
 proxenitores  e  a  reunión  teña  que  ser  presencial  adaptaranse  espazos  exclusivos  para  este  tipo  de 
 reunións  onde  se  garantirá  mediante  a  distancia  de  seguridade  e  o  emprego  de  máscara  e  a 
 dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans. 

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

 Empregaranse preferentemente as seguintes canles: 
 -Chamada telefónica. 
 -Envíos de correos electrónicos. 

 Na  comunicación  coas  familias,  empregarase  a  web  do  centro,  para  avisos  xenéricos  que  afecten  a 
 todo  o  alumnado,  a  plataforma  AbalarMobil  prioritariamente  para  casos  máis  específicos  ou  chamada 
 telefónica.. 
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 No  caso  de  que  non  se  puidese  empregar  a  canle  anterior,  recurriríase  a  reunións  presenciais, 
 seguindo a normativa vixente nese momento. 

 16.  Uso da máscara no centro 

 A  máscara  é  obrigatoria  salvo  para  aquelas  persoas  con  xustificante  médico  que  lles  impida  levala  e  o 
 resto de excepcións da normativa. 

 Informarase do uso correcto da mesma e do xeito de poñela e sacala. 

 O  Alumnado  e  o  profesorado,  así  como  o  restante  persoal,  teñen  a  obriga  de  usar  máscaras  fóra  das 
 aulas. 

 É  obrigatorio  usar  máscara  de  protección  en  todo  caso  nas  circulacións  polos  espazos  comúns 
 (corredores,  baños,  escaleiras,  etc),  nas  entradas  e  saídas  ao  centro,  nos  recreos,  nas  entradas  e 
 saídas do comedor escolar e na estancia na biblioteca. 

 O  uso  adicional  de  viseiras  protectoras  non  é  obrigado  aínda  que  non  se  prohibe  para  as  persoas  que 
 voluntariamente as usen. 

 O alumnado ten que levar ao centro unha máscara de reposto nun estoxo axeitado. 

 17.  Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

 Adoitaranse as seguintes medidas: 
 Informase a toda a comunidade educativa empregando as seguintes canles: 
 -Publicarase o plan na páxina web do centro. 
 Relativo ao profesorado: 
 Enviaranse os documentos necesarios a todo o claustro via email. 
 Ademais, faranse charlas informativas aproveitando: 
 -A celebración do claustro do inicio de curso. 
 Relativo ao alumnado e as familias: 
 -As xornadas de presentación para o alumnado ao inicio de curso. 
 -Divulgarase tamén pola plataforma Abalarmobil. 
 -Os titores indicaran  as medidas máis importantes aos seus titorandos ao inicio de curso e 
 lembraránllelas cando sexa necesario, do mesmo xeito que  o fará tamén o resto do profesorado. 
 -O profesorado que imparta materia en aulas específicas lembrará tamén as medidas específicas desas 
 aulas. 
 -Nas reunións de inicio de curso entre os titores e as familias tamén se lles informará da existencia do 
 plan e onde poden consultalo. 

 Id.     Medidas de limpeza 

 18.  Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito 
 frecuente  (non incluír datos de carácter persoal) 

 LIMPIADORA 1: 
 PLANTA BAIXA: 13 dependencias 
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 PRIMEIRA PLANTA: Salon de actos 
 SEGUNDA PLANTA: Aula 20 
 Limpeza papeleiras patio 
 ESCALEIRAS:  Planta baixa, primeira planta e entrada patio interior 
 BAÑOS: 4 baños planta baixa 

 LIMPIADORA 2 
 AULAS PRIMEIRA PLANTA: 8 
 BAÑOS: 2 baños na primeira planta e ximnasio 
 Vestiarios 
 Taller tecnoloxía 
 Talleres electricidade: 2 
 Ximnasio 
 ESCALEIRAS: Zona talleres primeira planta 

 LIMPIADORA 3: 
 Primera  planta:  Biblioteca,  informática,  aula  13,  laboratorio  física  e  quimica,  laboratorio  ciencias,  aula  de 
 plástica, aulas 9, 10 e  11. 
 BAÑOS: 2 baños na zona de bacharelato. 
 Segunda planta: aulas 30, 31, 32, 33, 34 e 36  e 2 departamentos ( 8 dependencias) 

 LIMPIADORA 4: 
 Segunda planta: aulas   21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29,  aula 35, 2 departamentos, 3 talleres 
 Primera planta: aula 2 
 BAÑOS: 2 baños na segunda planta. 

 19.  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) 

 LIMPIADORA 1: ( de 5:30 a 13:00) 

 LIMPIADORA 2:(de 13:00 a 20:30) 

 LIMPIADORA 3: (de 13:00 a 20:30) 

 LIMPIADORA 4: (de 13:00 a 20:30) 

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

 No caso do persoal de limpeza o  uso de luvas é obrigatorio. 

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

 Para minimizar o risco de que o produto virucida de limpeza entre en contacto cos ollos, teranse en 
 conta as  seguintes dúas medidas: 
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 ●  Na desinfección de cadeiras, mesas e materiais compartidos, será o profesorado o que bote o 
 produto desinfectante en sprai nun pano desbotable e  entregarallo a cada alumno. 

 ●  O alumnado non poderá manipular baixo ningún concepto o bote de sprai, esta é tarefa do 
 profesorado. 

 En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do material de 
 uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as medidas hixiénicas e de 
 seguridade ao alumnado. 

 21.  Cadro de control de limpeza dos aseos 

 Cada aseo se limpa dúas veces na xornada. 

 ASEO: 
 Mes:  Mes:  Mes:  Mes: 

 Día  1º  2º  Día  1º  2º  Día  1º  2º  Día  1º  2º 
 1  1  1  1 

 2  2  2  2 

 3  3  3  3 

 4  4  4  4 

 5  5  5  5 

 6  6  6  6 

 7  7  7  7 

 8  8  8  8 

 9  9  9  9 

 10  10  10  10 

 11  11  11  11 

 12  12  12  12 

 13  13  13  13 

 14  14  14  14 

 15  15  15  15 

 16  16  16  16 

 17  17  17  17 

 18  18  18  18 

 19  19  19  19 

 20  20  20  20 

 21  21  21  21 
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 22  22  22  22 

 23  23  23  23 

 24  24  24  24 

 25  25  25  25 

 26  26  26  26 

 27  27  27  27 

 28  28  28  28 

 29  29  29  29 

 30  30  30  30 

 31  31  31  31 

 22.  Modelo de  checklist  para anotar as ventilacións das  aulas e indicacións de ventilación  (a 
 colocar en cada aula) 

 O protocolo pauta a obriga de 15 minutos de ventilación ao inicio e ao remate de cada 
 xornada (mañá ou tarde) e durante os recreos e ao remate da xornada escolar. Ademais 
 sempre que sexa posible, entre clases e tamén, cando as condicións meteorolóxicas o 
 permitan, durante as clases. Non hai obriga de ter as ventás abertas todo o tempo aínda que 
 sexa unha medida que contribúa á renovación do aire. 

 Recomendacións de ventilación: 
 • Fornecer tanto aire exterior como sexa razoablemente posible. 
 • As portas da clase deberán permanecer abertas, así como as ventás e portas dos 
 corredores para facilitar a renovación constante de aire nas aulas. 
 • Ventilar cando menos 15 minutos ao inicio e ao remate da xornada (de mañá ou de tarde), 5 
 minutos entre clase e clase, e de 2 a 5 minutos cada 15-20 minutos e durante a totalidade dos 
 recreos. 
 • No caso de temperaturas extremas invernais é mellor realizar maior numero de ventilacións 
 de menor tempo en lugar de ter as ventás parcialmente abertas. Abrir parcialmente as ventás 
 dificulta a renovación de aire pero baixa a temperatura e diminúe o confort. É máis eficiente 
 abrir todas as ventás durante 2 a 5 minutos cada 15/20 minutos. 

 Haberá unha folla mesual co checklist de ventilación. Ao longo do día o profesorado debe ir 
 cubrindo no cadro de control unha x na hora na que fixo de xeito correcto a ventilación. 
 Amósase o cadro mensual a continuación. 

 Aula:                                         Mes: 
 Día  1ª  2ª  3ª  4ª  5ª  6ª  7ª  8ª  9ª  10ª 

 1 

 2 
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 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 23.  Determinación dos espazos para a xestión de residuos 
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 Ademais de toda as papaleiras e contedores existentes nas aulas e corredores, existe unha zona 
 próxima á entrada do instituto e baixo a supervisión dos bedeis na que se atopan centralizados diversos 
 tipos de contedores. 
 Todas as aulas do centro disporán dunha papeleira con tapa e pedal para desbotar os elementos de 
 hixiene persoal: máscaras, papel,... e demais residuos. 
 No caso de que un membro presente síntomas no centro educativo illarase o contedor onde se 
 depositen os panos e outros produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e 
 colocada nunha segunda bolsa pechada e depositarase no contedor adecuado. 
 De darse o caso haberá que avisar a un membro do equipo COVID para que se poña en contacto coa 
 limpadora e cambie a bolsa co material de protección adecuado. 
 Se durante a mañá a bolsa se enche haberá que avisar a un membro do equipo COVID para que se 
 poña en contacto coa limpadora e cambie a bolsa co material de protección adecuado. 

 Id.     Material de protección 

 24  Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 

 Un membro do equipo COVID será a encargada de levar un rexistro do material relacionado co COVID, 
 e  de xestionar tanto o que xa se mercou no centro, a dotación da Consellería e o que se vai a mercar 
 nun futuro. 

 MATERIAIS  BÁSICOS COVID 

 Máscaras cirúrxicas 

 Luvas 

 Panos desbotables 

 Xel hidroalcohólico 

 Dosificadores de  xel  hidroalcohólico 

 Papeleiras con pedal 

 Papel hixiénico 

 Xabón 

 25.  Determinación do sistema de compras do material de protección 

 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 hidroalcohólico e os seus dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfección, 
 luvas, papeleiras de pedal, impresión de cartelería e  máscaras de protección. 

 O  centro  educativo  arbitrará  as  medidas  oportunas  para  que  o  inventario  e  contabilización  dos  custes 
 deste  material  sexan  individualizables  respecto  das  restantes  subministracións  do  centro,  co  obxecto  de 
 coñecer  con  detalle  os  sobrecustes  derivados  das  medidas  de  prevención  e  hixiene  ante  a  COVID-19  e 
 vixiar o consumo axeitado do mesmo. 

 Tense en conta a necesidade dun  stock  suficiente para  pacer fronte a imprevistos. 
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 26.  Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 

 A  secretaria  do  centro  será  a  encargada  de  coordinar  a  xestión  destes  materiais  entre  todo  o  personal 
 do centro. 
 Ao  comezo  do  curso  entregarase  a  cada  membro  do  profesorado  e  PAS  un  paquete  con  5  máscaras 
 lavables  das  que  entregou  a  Consellería  de  Educación  (tendo  en  conta  que  se  empregará  unha  por  día 
 en media, isto debería ser suficiente para as primeiras dez semanas de clase. 
 A secretaria do centro será a encargada de entregar as máscaras ao personal do centro. 
 O  resto  de  material  necesario  para  a  casuística  da  Covid  do  apartado  25  e  todo  aquel  extra  que  poida  ir 
 xurdindo será encargado e coordinada tamén a súa xestión pola secretaria do centro. 
 Os  bedeis  e  o  personal  de  limpeza  deberán  seguir  as  indicacións  da  secretaria  para  a  reposición  de 
 materiais.  (enchendo  os  botes  de  desinfectante  e  deixando  dous  rolos  de  papel  desbotable  nos 
 diferentes espazos). 

 Id.     Xestión dos gromos 

 27.  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) 

 Non  asistirán  ao  centro  aqueles  estudantes,  docentes  e  outros  profesionais  que  teñan  síntomas 
 compatibles  coa  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 
 diagnosticada 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  o  protocolo  de  actuación  previsto 
 con antelación: 

 Levarase  a  un  espazo  separado  de  uso  individual,  facilitaráselle  unha  máscara  cirúrxica  (tanto  ao  que 
 iniciou  síntomas  como  á  persoa  que  quede  ao  seu  coidado  no  seu  caso),  e  contactarase  coa  familia  no 
 caso  de  afectar  a  alumnado  menor  de  idade.  Os  pais  ou  titores  deben  chamar  ao  centro  de  saúde  de 
 Atención  Primaria  de  referencia  ou  ao  teléfono  de  referencia  do  SERGAS  e  seguiranse  as  súas 
 instrucións.  En  caso  de  presentar  síntomas  de  gravidade  ou  dificultade  respiratoria  chamarase 
 desde o centro ao 061  . 

 O/A  traballador/a  que  inicie  síntomas  debe  abandonar  o  seu  posto  de  traballo  protexido  por  máscara,  e 
 logo  de  seguir  as  instrucións  do  centro  de  saúde  ata  que  a  súa  situación  médica  sexa  valorada  por  un 
 profesional sanitario. 

 No  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  formado  na 
 COVID-19  contactará  coa  Xefatura  Territorial  de  Sanidade  para  comunicarllo,  (sen  prexuízo  do  uso  da 
 canle  informática  sinalada  no  punto  2).  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  vixiancia  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. 
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 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 
 ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria. 
 Tras  a  aparición  dun  caso  diagnóstico  da  Covid  19  seguíranse  as  recomendacións  da  Xefatura 
 Territorial  de  Sanidade,  sendo  posible  que  nun  centro  educativo  teña  que  estar  illada  unha  parte  do 
 mesmo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función 
 do número de contactos identificados en cada abrocho. 

 En  caso  de  que  exista  un  abrocho,  seguiranse  as  especificacións  do  apartado  8  do  protocolo  de 
 referencia xenérico da consellería. 

 28.  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) 

 A persoa responsable desta xestión será a Directora do centro educativo, en caso de non poder facelo 
 ela, será algún membro do equipo covid. 

 Id.     Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 29.  Procedemento  de  solicitudes  (canle  de  petición  das  solicitudes  de  comunicación  coa  xefatura  territorial  e  de 
 solicitude, de ser o caso, de persoal substituto) 

 A persoa responsable desta xestión será a Directora do centro educativo e farao cos medios e as 
 aplicacións dispoñibles para tal fin (Teléfono e aplicación Educovid). 

 Id.     Medidas de carácter organizativo 

 30.  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—) 

 Habilitaránse e diferenciaranse varias entradas/saídas segundo os planos seguintes: 

 Os alumnos farán hixiene de mans nos dispensadores da entrada. 

 Nos corredores o sentido de circulación será sempre pola dereita. 
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 Haberá  profesorado  nas  aulas  desde  as  7:55  no  caso  de  ciclos,  desde  as  8:30  no  caso  de  ESO,  Bac  e 
 FP  básica.  Permitirase  en  todos  os  niveis  a  entrada  do  alumnado  ao  recinto  con  anterioridade  á  hora 
 de  inicio  da  activídade  lectiva,  a  medida  da  súa  chegada  ao  centro,  coa  fin  de  evitar  aglomeracións  e 
 unha distribución máis axeitada dos tempos de entrada. 

 Ás  tardes  dos  martes  entrarase  ás  16:00  en  ESO,  Bac  e  FP  básica  e  o  profesorado  estará  agardando 
 nas  aulas  desde  as  15:45.  O  profesorado  de  garda  deberá  estar  á  mesma  hora  pero  nas  localizacións 
 que se lle indiquen. 

 O alumnado debe abandonar o instituto de forma ordenada, respectando a distancia de 1,5 m. 

 As  horas  de  saída  para  os  distintos  niveis  ESO,  BAC  e  FPB  son  as  mesmas  entre  si  e  diferentes  ás  de 
 ciclos. 

 Non  se  permite  que  o  alumnado  na  saída  quede  formando  agrupacións  nos  patios  ou  que  xogue  nos 
 mesmos, polo que se regularán as saídas directamente ao exterior do recinto. 
 O  profesorado  a  quen  corresponda  a  última  hora  lectiva  previa  á  saída  velará  porque  o  material  está 
 recollido  e  desinfectado  polo  alumnado;  e  o  alumnado  preparado  para  saír  ordenadamente  e 
 respectando  a  distancia  de  seguridade  no  horario  establecido  pola  dirección  de  xeito  que  se  eviten 
 demoras. 

 31.  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—) 

 O plano coas entradas xa se mostra no apartado anterior. 
 Nos  accesos  ao  centroe  mesmo  no  interior,  sempre  que  foi  posible,  habilitouse  unha  porta  para  entrada 
 e  outra  para  saída.  Nos  corredores  estableceranse  sentidos  de  entrada  e  saída  diferentes  en  ambas 
 marxes  do  corredor  de  forma  que  indiquen  a  circulación  pola  dereita  de  forma  individual  respectando  a 
 distancia  de  seguridade.  Estas  circunstancias  estan  convenientemente  sinalizadas  mediante  cartelería 
 ou dispositivos visuais tanto no chan como nos paramentos. 
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 32.  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) 

 O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e zonas de recreo que 
 advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía da COVID 19 e medidas de hixiene 
 social e individual. Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual. 
 A cartelería de uso preferente será a subministrada pola administración autonómica ou impresa polo 
 propio centro en tamaño A3 ou superior. 

 33.  Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

 15  minutos  antes  do  comezo  das  clases  o  alumnado  transportado  que  chege  ao  centro,  vai  entrando 
 para as aulas ordeadamente. 
 Para subir aos autobuses faranse ringleiras coa suficiente separación entre alumnos/as. 
 Habilitáronse distintas entradas e saídas para que o alumnado non se amoree. 
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 34.  Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos) 

 Tódolos días haberá profesorado asignado á vixiancia. 
 Dependendo da zona horaria concreta, o número de profesores de garda variará. 
 Nos recreos haberá  como mínimo 4 profesores de garda e os bedeis servirán de reforzo controlando 
 as portas de acceso ao centro. 
 No resto de guardias o habitual é que sexan 4 profesores. Mais hai algún caso en que son 3 e noutros 
 5. 

 Id.     Medidas en relación coas familias e ANPA 

 35.  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 aplica. 

 36.  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) 

 De  momento  por  determinar  en  detalle,  mais.  prevense  clubs  de  lectura,  obradoiros  de  Bioloxía,  club  de 
 ciencias, Cuale de inglés e francés e actividade de teatro. 

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

 Os Consellos Escolares celebraranse preferentemente de xeito telemático. 

 38.  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 videochamada. 

 39.  Normas para a realización de eventos 

 Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. No caso de 
 realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención, distanciamento e aforos preferindo 
 reunións ao aite libre de o tempo o permitise. 

 Id.     Medidas para o alumnado transportado 

 40.  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) 

 En  xeral  os  vehículos  de  transporte  de  alumnos  non  entran  no  centro  ducativo.  Poderán  ser  utilizadas 
 todas  as  prazas  dos  autobuses  coa  obriga  do  emprego  de  máscara.  Para  entrar  e  saír  dos  autobuses 
 faranse ringleiras coa suficiente separación entre alumnos/as na beirarrúa,. 
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 Id.     Medidas de uso do comedor 

 41.  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 aplica 

 42.  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 aplica 

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

 Non aplica 

 Id.     Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 44.  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 

 No  caso  de  aulas  de  desdobre,  talleres,  laboratorios,  aulas  de  música,  debuxo  ou  informática 
 extremáranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis compartido. 
 Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. 
 O  material  que  sexa  compartido,  de  acordo  coa  metodoloxía  propia  de  cada  materia  debe  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. 
 En  cada  unha  das  materias  adaptarase  a  metodoloxía  da  aula  evitando  a  formación  de  grupos  e 
 minimizando  o  contacto  con  materiais.  En  todo  caso  intentarase  que  o  alumnado  estea  encarado  a 
 unha distancia inferior a 1,5 metros. 

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

 No caso da clase de educación física os exercicios serán individuais na medida do posible minimizando 
 o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e 
 desinfección despois do seu uso. Realizaranse as modificacións precisas na programación da materia e 
 cando a distancia teña que ser inferior a 1,5 metros usarase a máscara. 

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

 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 
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 aula en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de 
 alumnado. 
 Se houbese 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. 

 47.  Biblioteca  (as  persoas  responsables  da  biblioteca  establecerán  normas  de  uso  acomodadas  ás  xerais 
 establecidas no protocolo) 

 A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo.  Os postos de lectura se sitúan a 1,5 m. entre sí. 
 A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de acceso á 
 biblioteca, se fose posible mediante petición previa de cita. O alumnado debe hixienizar as mans antes 
 e despois da estancia na sala. 
 O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que poden ser 
 utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos dispoñibles. Ao 
 rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado. 
 O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o devolto deberá 
 permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 4 horas antes de volver aos andeis. 
 Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso compartido mentres 
 dure a situación excepcional. 
 Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias. 

 48.  Aseos  (poderanse  asignar  grupos  de  aseos  ao  alumnado  de  etapas  educativas  con  carácter  exclusivo  en 
 atención á realidade do centro) 

 O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a metade do seu aforo. O 
 alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 
 Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o aforo 
 dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída. 
 O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado unicamente poderá 
 usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro. 

 Id.     Medidas especiais para os recreos 

 49.  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) 

 Saídas ao recreo: 

 O profesorado  debe hixienizar mans, desinfectar mesa,  cadeira e ordenador. 

 Terá conta de que queden as ventás abertas para ventilar. 

 O alumnado  debe hixienizar mans, desinfectar mesa  e cadeira antes de saír da aula. 

 Os recreos dos ciclos non coincidirán cos de ESO, Bach e FP básica. 
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 Ciclos  Luns  Martes  Mércores  Xoves  Venres 

 Entrada  7:55  7:55  7:55  7:55  7:55 

 saída recreo1  10:25  10:25  10:25  10:25  10:25 

 entrada recreo1  10:45  10:45  10:45  10:45  10:45 

 saída recreo2  13:15  12:25  12:25  12:25  12:25 

 entrada recreo2  13:35  12:40  12:40  12:40  12:40 

 saída  15:15  14:20  14:20  14:20  14:20 

 50.  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) 

 A dirección do centro ten a posibilidade de establecer o número de profesores de garda precisos para 
 facer efectiva a entrada ao recinto en condicións de seguridade. 
 Permitirase a entrada do alumnado con anterioridade á hora de inicio da actividade lectiva dentro da 
 aula que teña asignada (máximo de 15 minutos antes do comezo da clase), a medida da súa chegada 
 ao centro, co fin de evitar aglomeracións e unha distribución máis axeitada dos tempos de entrada. 

 Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo, o profesorado velará pola orde dos 
 movementos e fluxos do alumnado. 
 Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o aforo 
 dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída. 
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 Id. 
    Medidas  especificas  para  alumnado  de  educación  infantil  e  dos  dous 
 primeiros cursos de primaria 

 51.  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 aplica. 

 52.  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 aplica. 

 Id.     Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 53.  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) 

 Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. 
 O  material  que  sexa  compartido,  de  acordo  coa  metodoloxía  propia  de  cada  materia,  debe  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. 
 En  cada  unha  das  materias  adaptarase  a  metodoloxía  da  aula  evitando  a  formación  de  grupos  e 
 minimizando  o  contacto  con  materiais.  En  todo  caso  evitarase  que  do  alumnado  estea  encarado  a  unha 
 distancia inferior a 1,5 metros. 
 Ao  inicio  da  actividade  o  alumnado  deberá  ser  informado  sobre  as  medidas  e  recomendacións  a  seguir 
 e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis informativos. 
 Estableceranse  as  medidas  axeitadas  para  que  o  alumnado  especialmente  sensible  poida  desenvolver 
 as actividades. 
 Os  equipos  de  protección  individual  que  non  formen  parte  do  equipamento  propio  do  alumnado  deberán 
 estar  perfectamente  hixienizados  para  o  seu  uso.  Así  mesmo,  engadiranse  outros  equipos  de 
 protección  axeitados  en  cada  caso,  favorecendo  cando  sexa  posible  a  utilización  de  materiais 
 desbotables. 
 O  uso  das  ferramentas  e  dos  equipos  de  traballo  planificarase  de  xeito  que  a  realización  da  práctica 

 supoña  a  mínima  manipulación  posible.  Deberán  ser  hixienizados  despois  de  cada  actividade  para  o 
 seu uso polo seguinte grupo. 

 Id.     Medidas especificas para alumnado de NEE 

 54.  Medidas  (o  equipo  COVID,  en  colaboración  co  departamento  de  orientación,  establecerá  as  medidas 
 concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE) 

 A  día  de  hoxe  non  temos  alumnado  susceptible  de  ser  tratado  de  xeito  sustancialmente  diferente  en 
 relación ao Covid. 
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 55.  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) 

 A día de hoxe non temos alumnado susceptible de ser tratado diferente en relación ao Covid. 

 Id.     Previsións específicas para o profesorado 

 56.  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) 

 Todas  as  reunións  do  profesorado  realizaranse  cumprindo  as  normas  de  protección  e  o  aforo  dos 
 locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos. 
 O  equipo  directivo  determinará  o  aforo  máximo  da  sala  de  profesores  e  departamentos  que  permita 
 cumprir  a  distancia  de  seguridade  de  1,5  metros,  marcando  os  espazos  susceptibles  de  utilización  e 
 lembrando  a  necesidade  de  hixienizar  o  lugar  que  se  ocupe  en  cada  cambio  de  profesor/a  e  dos 
 elementos de uso común como teclados, pantallas ou máquinas expendedoras . 
 Na  realización  de  reunións  de  titorías  utilizarase,  sempre  que  sexa  posible,  o  recurso  da  reunión  non 
 presencial  mediante  vídeochamada  ou  teléfono.  Se  non  fose  posible  por  imposibilidade  dos 
 proxenitores  e  a  reunión  teña  que  ser  presencial  adaptaranse  espazos  exclusivos  para  este  tipo  de 
 reunións  onde  se  garantirá  mediante  obstáculos  físicos  a  distancia  de  seguridade  ou  o  emprego  de 
 máscara e a dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans. 

 57.  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) 

 De  conformidade  co  disposto  no  artigo  17  de  la  Lei  40/2015,  do  1  de  outubro,  de  Réxime  Xurídico  do 
 Sector  Público  os  órganos  colexiados  poderanse  constituír,  convocar,  celebrar  as  súas  sesións,  adoptar 
 acordos  e  remitir  actas  a  distancia,  agás  nos  supostos  nos  que  o  seu  regulamento  interno  recolla 
 expresa  e  excepcionalmente  o  contrario  e  que,  de  ser  este  o  caso,  poderá  revisarse  e  realizar  as 
 modificacións e adaptacións oportunas. 
 Nas  sesións  que  se  celebren  a  distancia,  debe  garantirse  a  identidade  dos  membros  que  participen,  o 
 contido  das  súas  manifestacións  e  o  sentido  do  seu  voto.  A  estes  efectos  considérase  validamente 
 emitido o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico. 
 Agás  nos  casos  nos  que  resulte  imposible  pola  necesidade  de  cumprir  prazos  perentorios,  as 
 convocatorias  serán  remitidas  aos  membros  do  órgano  colexiado  a  través  de  medios  electrónicos, 
 facendo  constar  na  mesma  a  orde  do  día,  a  documentación  da  mesma  e  un  documento  no  que  se  poida 
 formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das votacións. 

 Id.     Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 58.  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) 

 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. 

 Páxina  26  de  27 



 Deseñaranse  e  implementaránse  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 

 59.  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). 

 Difundirase toda a documentación principalmente na páxina web do centro. Complementarase en caso 
 necesario   pola  plataforma abalar ou correo electrónico. Realizaranse as charlas necesarias indicadas 
 polas diferentes consellerías. 

 60.  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—  ) 

 Marcelino Veiguela Fuentes para a aulas Virtuais 
 María Estrella Rial Pan para Edixgal. 

 61.  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) 

 Xa se actualizaron nos seus correspondentes  apartados. 

 62.  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) 

 A vía de difusión do plan de xeito principal será a páxina web do centro educativo. 
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