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Id. Introdución 

 

 

0 Antecedentes 

O presente PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 NO CURSO 2021-2022, realizase reali-
zase ao abeiro da Resolución Conxunta do 1 setembro de 2021 das Consellerías de Cultura, Educación 
e Universidade e de Sanidade pola que se aproba o "Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19  

Así mesmo, este Plan, ten por obxecto crear un contorno escolar saudable e seguro mediante o esta-
blecemento de medidas preventivas, colectivas e individuais. 

O conxunto de medidas incluidas nel, serán modificadas en función da situación epidemiolóxica na 
pandemia, así como cando as autoridades, tanto da Consellería de Cultura, Educación e Universidade-

coma da Consellería de Sanidade así o recomenden.  

 

1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

36017430 IES RICARDO MELLA 

 

Enderezo C.P. 

ESTRADA VELLA MADRID 177 36214 

Localidade Concello Provincia 

VIGO VIGO PONTEVEDRA 

Teléfono Correo electrónico 

886 121 001 ies.ricardo.mela@edu.xunta.gal 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesricardomella/ 

Constitúen o centro educativo varios edificios. O edificio principal, denominado edificio A, onde se ato-
pan as áreas de Administración, Conserxería, despachos (como Xefatura, Secretaría, Dirección, Orien-
tación e Titoria), Sala de Profesores, e departamentos didácticos así como a biblioteca do centro, e 
diversas aulas. Este edificio conta con catro plantas.  

Ao norte deste edificio está o edificio B adicado a impartición de clases teórico prácticas da rama Sani-
taria. Este edificio conta con tres plantas.  

Fronte ao edificio A atópase o edificio de electrónica (edifico "E") que dispón de dúas plantas. Neste 
edificio tamén están o ximnasio, o Salón de actos e a cafetaría.  
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Ademais destes tres edificios o centro dispón dun pavillón deportivo, situado na zona sur da parcela.  

O centro imparte distintos tipos de ensino: Ensinanza Secundaria Obrigatoria (ESO), bacharalato e 
ciclos formativos (ordinario e adultos).  

Os ciclos formativos que se imparten son das ramas Administrativa, Electrónica, e Sanitaria. O centro 
dispón dunha cafetaría que xestiona unha empresa concesionaria.  
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Id. Medidas de prevención básica 

 

2. Membros do equipo COVID 

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

886 121 001 

Membro 1 Manuel  Arias  Real Cargo Director 

Tarefas asignadas 
 

• Nomear membros equipo COVID (Punto 2.1) 
• Función coordinadora Covid e a Interlocución coa administración (Punto 2.1) 
• Información ao consello escolar sobre medidas adoptadas e de ser o caso 

da evolución dos diferentes escenarios (Punto 2.1) 
• Coñecemento da comunicación polo persoal docente,non docente e alum-

nado cando apareza sintomatoloxia compatible (Punto 2A.1,2) 
• Recompilar información necesaria para identificar contactos estreitos cando 

notifiquen caso confirmado ao centro (Punto 2A.4) 
• Porse en contacto coa CSC, caso notificación diagnostico confirmado, para 

identifiar contactos estreitos nun número de telefono específico (Punto 2A.4) 
• Enviar listaxe contactos estreitos a CSC, a través EduCovid (Punto 2A.4) 
• Información, en colaboración coa CSC, no seu caso, as persoas afectadas 

para quedarse en corentena na casa (Punto 2A.4) 
• Indicar ao persoal do centro (docente/non docente) que deberán manter os 

seus datos en XADE actualizados (Punto 2A.4) 
• Manter a comunicación dende o centro educativo cos diferentes órganos da 

Consellería de Educación, e, de ser o caso da Consellería de Sanidade, do 
Sergas ou co Grupo de Coordinación de Seguimento da Pandemia  (Punto 
10.2) 

• Manter a comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado 
(Punto 10.2) 

• Elaborar Plan Adaptación situación COVID-19 curso 2021/2022 (Punto 10.4) 

Membro 2 Jacobo Otero Romani Cargo Xefe Estudos diurno 

Tarefas asignadas 
 

• Coñecemento da comunicación polo persoal docente,non docente e alum-
nado cando apareza sintomatoloxia compatible (Punto 2A.1,2) 

• Procura de información sobre contactos estreitos do afectado/a (Punto 2A.4) 
• Enviar listaxe contactos estreitos a CSC, a través EduCovid (Punto 2A.4) 
• Dispor dunha relación de todo o alumnado e persoal do centro (agrupado 

por aula, e profesor asignado): con telefonos e enderezo (punto 10.3) 
• Coordinación cos titores dos grupos para que os datos do alumnado e fami-

las estén actualizados en XADE (Punto 2A.4) 
• Identificar, coodinados cos titores de grupo, aquel alumnado con necesida-

des de equipamento dixital (punto 29.8) 
• Inventariar, distribuir ou organizar material relacionado coa protección CO-

VID, en colaboración coa secretaria do centro, certificando os consumos e 
gastos producidos (Punto 6.1,3)  

• Elaborar Plan Adaptación situación COVID-19 curso 2021/2022 (Punto 10.4) 
• Difundir información sobre protocolos de actuación e medidas de preven-

ción, hixiene e promoción da saude (Punto 28.1)  

Membro 3 
 

Raquel Pousa Soto Cargo Secretaria 

Tarefas asignadas • Coñecemento da comunicación polo persoal docente, non docente e alum-
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  nado cando apareza sintomatoloxia compatible (Punto 2A.1,2) 
• Procura de información sobre contactos estreitos do afectado/a (Punto 2A.4) 
• Enviar listaxe contactos estreitos a CSC, a través EduCovid (Punto 2A.4) 
• Dispor dunha relación de todo o alumnado e persoal do centro (agrupado 

por aula, e profesor asignado): con telefonos e enderezo (punto 10.3) 
• Coordinación cos titores dos grupos para que os datos do alumnado e fami-

las estén actualizados en XADE (Punto 2A.4) 
• Identificar, coodinados cos titores de grupo, aquel alumnado con necesida-

des de equipamento dixital (punto 29.8) 
• Inventariar, distribuir ou organizar material relacionado coa protección CO-

VID, en colaboración coa secretaria do centro, certificando os consumos e 
gastos producidos (Punto 6.1,3)  

• Elaborar Plan Adaptación situación COVID-19 curso 2021/2022 (Punto 10.4) 
• Difundir información sobre protocolos de actuación e medidas de preven-

ción, hixiene e promoción da saude (Punto 28.1) 

 

 

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

-Situase na antigua casa do conserxe, que conta cunha saída propia, na planta baixa do edificio princi-
pal (A) (ver planos) 
-O espazo conta con ventilación adecuada, xel hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables 
(Punto 2A.3). Dispón tamén doutro material de protección individual como máscaras cirurxicas (Punto 
7.2)  
-Tan pronto sexa coñecido que un alumno/a que estea no centro teña algún sintoma compatible coa 
infección por SARS-CoV-2, contactarase coa familia ou persoa de referencia do alumnado illado, que 
deberá presentarse no centro á maior brevidade (Punto 2A.3) 
-Dado que o espazo onde se atopa ten a súa propia saída (de uso non frecuente), o alumnado que se 
atope illado sairá por ela no momento en que o veñan a recoller. A persoa que recolla ao alumno illado 
aparcará na zona do aparcadoiro de alumnos habilitada a tal fin (ver plano) 
A zona do aparcadoiro habilitada para esta recollida acotarase de xeito que non sexa ocupada e non se 
obstaculice o acceso á mesma, 

 

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

ESO-1º-A --- 

ESO-2º-A --- 

ESO-3º-A --- 

ESO-4º-A --- 

BAC-1º-C --- 

BAC-1º-H --- 

BAC-2º-C --- 

BAC-2º-H --- 

FPBasica Electricidade e Electrónica-1º --- 

FPBasica Electriciade e Electrónica-2º --- 

FPBasica Servizos Administrativos-1º --- 

FPBasica Serivizos Administrativos-2º --- 

CM-Coidados auxiliares de Enfermaria-1º Ordinario --- 

CM-Coidados auxiliares de Enfermaria-2º Ordinario --- 
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CM-Instalacións de Telecomunicacións-1º Ordinario --- 

CM-Instalacións de Telecomunicacións-2º Ordinario --- 

CM-Xestión Administrativa-1º Ordinario-A --- 

CM-Xestión Administrativa-1º Ordinario-B --- 

CM-Xestión Administrativa-2º Ordinario-A --- 

CM-Xestión Administrativa-2º Ordinario-B --- 

CM-Coidados auxiliares de Enfermaría-1ºNocturno --- 

CM-Coidados auxiliares de Enfermaría-2ºNocturno --- 

CM-Coidados auxiliaries de Enfermaria-1º Dual --- 

CM-Emerxencias Sanitarias-1ºNocturno --- 

CM-Emerxencias Sanitarias-2ºNocturno --- 

CM-Emerxencias Sanitarias-3ºNocturno --- 

CM-Emerxencias Sanitarias-Distancia-1ºgrupo --- 

CM-Emerxencias Sanitarias-Distancia-2ºgrupo --- 

CM-Instalación de Telecomunicación-1º Nocturno --- 

CM-Instalación de Telecomunicación-2º Nocturno --- 

CM-Instalación de Telecomunicación-3º Nocturno --- 

CM-Farmacia e Parafarmacia-Nocturno --- 

CM-Xestión Administrativa-1º Nocturno --- 

CM-Xestión Administrativa-2º Nocturno --- 

CM-Xestión Administrativa-3º Nocturno --- 

CS-Administración e finanzas-1º Ordinario --- 

CS-Administración e finanzas-2º Ordinario --- 

CS-Asistencia á dirección-1º Ordinario --- 

CS-Asistencia á dirección-2º Ordinario --- 

CS-Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear-1º Ordinario --- 

CS-Imaxe par o diagnóstico e medicina nuclear-2º Ordinario --- 

CS-Mantemento Electrónico-1º Ordinario --- 

CS-Mantemento Electrónico-2º Ordinario --- 

CS-Sistemas de Telecomunicacións-1º Ordinario --- 

CS-Sistemas de Telecomunicacións-2º Ordinario --- 

CS-Administración e Finanzas-Distancia --- 

CS-Asistencia á dirección-Distancia --- 

CS-Administración e Finanzas-1º Nocturno --- 

CS-Administración e Finanzas-2º Nocturno --- 

CS-Administración e Finanzas-3º Nocturno --- 

CS-Sistemas de Telecomunicacións-1ºNocturno --- 

CS-Sistemas de Telecomunicacións-2ºNocturno --- 
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CS-Sistemas de Telecomunicacións-3ºNocturno --- 

ESO Adultos-3º-A --- 

 

 

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

Persoal docente 103 

Persoal non docente-Administrativos 3 

Persoal non docente-Coidadores 1 

Persoal non docente-Limpeza 5 

Persoal non docente-Subalternos 5 

 

6. Determinación dos grupos estables de convivencia (infantil e primaria) 

Non temos estes niveis educativos no centro 

 

7. Medidas específicas para os grupos de infantil 

Non temos este nivel educativo no centro 

 

8. Canle de comunicación. Autoenquisa diaria (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomato-

loxía compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias co 

equipo COVID para comunicar incidencia e ausencias) 

- O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto enquisa diaria para 
comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha infección por SARS- 
CoV-2 mediante a realización da enquisa de autoavaliación que se describe no Anexo I, que debe rea-
lizarse antes da chegada ao centro. A enquisa non ten que comunicarse aos centros educativos, senón 
que deberase adoptar polo persoal dos centros educativos as medidas oportunas en función do resul-
tado da auto avaliación e comunicar ao centro a ausencia (punto 2.1).  
-Cada día, antes de acudir ao centro, o alumnado ou seus pais/nais/titores legais (caso menores idade) 
realizarán unha valoración dos síntomas recollidos no Anexo I, a fin de comprobar se estes son compa-
tibles cunha infección por SARS-CoV.2. Ante a aparición de, polo menos, un dos síntomas que descri-
be a enquisa de autoavaliación, os titores non enviarán ao alumno/a a clase e solicitarán consulta co 
seu médico ou pediatra (punto 2.1). Caso de alumnado maior idade, manterase en illamento preventivo 
domiciliario poñendose en contacto con seu centro de saúde 
- Dita auto enquisa poderá consultarse na paxina web da Xunta (e as suas actualizacións): 
https://www.edu.xunta.gal/portal/medidas-coronavirus,  ademais de figurar como documento anexo a 
este Plan de Adaptación (Anexo I) 
- Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo da Covid-19, o 
alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva, non poderán acudir ao centro, en 
virtude de ser considerados contactos estreitos (punto 2.A3) 
-Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou profesional) que se 
encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se 
confirme o resultado, pero non será necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto 
á escola como ao seu posto de traballo (punto 2.A3) 
-No Anexo I inclúese un modelo de declaración responsable (punto 2.A.2) mediante o cal se recollerá o 
obriga por parte das persoas titoras legais ou do propio alumnado (no caso de maioría de idade) de non 
acceder ao centro no caso de presentar cando menos un síntoma dos previstos ou de coñecer a obriga 
de seguir as indicacións da autoridade sanitaria caso de que se conviva cunha persoa con diagnóstico 
positivo Covid-19. Dita declaración responsable será entregada polas titoras e titores o primeiro día de 
clase ao alumnado, que deberá: 

mailto:ies.ricardo.mella@edu.xunta.es
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- No caso de maiores de idade, cumprimentar e devolver firmada dita declaración de xeito 
inmediato. 

- No caso de menores de idade, cumprimentar e devolver firmada dita declaración polas per-
soas proxenitoras ou titoras legais nun prazo máximo de 2 días hábiles. 

-A comunicación en ámbolos casos será da seguinte forma: 
Persoal docente e non docente, e poñendoo inmediatamente en coñecemento ao equipo COVID 
(punto 2A.1): 
*Telefónicamente ao centro educativo,  
*A través do email ies.ricardo.mella@edu.xunta.gal 
Alumnado, contactando con algunha das persoas membros do equipo COVID (punto 2A.2): 
*Telefonicamente ao centro educativo 
*A traves do email: ies.ricardo.mella@edu.xunta.gal, ou atraves do titor/a do grupo para que comunique 
a incidencia 
-Caso de que a sintomatoloxía se presente no centro educativo, seguirase o procedemento do apartado 
27, contactándose coa familia no caso de afectar ao alumnado. A comunicación interna co equipo 
COVID realizarase de xeito inmediato, por parte do docente do grupo no que se detecta o sospeitoso 

 

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

Teremos en conta o rexistro habitual na apliación XADE para o alumnado e o persoal do centro, como 
outro rexistro específico ante a aparición de sintomaloxia compatible co COVID-19.  
Este último rexistro permitirá facilitar o seguimento das ausencias, de tal xeito que poida notificarse pola 
persoa coordinadora do Equipo COVID as administracións educativas e sanitarias, no suposto de con-
firmarse o caso (punto 7.2) 
Igualmente, e para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do 
número máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias derivadas da aplicación do protocolo 
COVID consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso ningún xustificante médico (punto 2A.2) 

 

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

educativas a través da aplicación informática) 

-Unha vez posto en coñecemento do coordinador COVID, éste manterá comunicación coas familias, 
alumnado, persoal do centro e os diferentes órganos educativos e sanitariarios (punto 10.2)  
-De confirmarse o caso, o equipo Covid do centro educativo incluirá á rede de contactos a través da 
aplicación "EduCovid" para a identificación por parte da Autoridade Sanitaria (punto 7.2) 
-Cando unha persoa notifique o centro educativo o caso confirmado, o equipo Covid poderá comezar a 
recompilar a información necesaria para a identificación de contactos estreitos 
Deberá porse en contacto coa Central de seguimento de Contactos (CSC) para identificar os contactos 
estreitos do ámbito educativo. Poderá facelo a través dun número de telefono específico para educa-
ción habilitado de 9 a 22 h todos os día da semana (dispoñible en EduCovid) 
Será o persoal da CSC quen axudará ao Equipo a identifcar e elaborar a listaxe de contactos estreitos. 
Estes poderán seleccionarse da "Rede de contactos" proposta por EduCOVID na que se inclúen com-
pañeiros de clase, de comedor, de transporte, profesorado e outros (como os recreos, etc). Para esta 
determinación terase en conta os croquis das aulas e a posicion no autobus, elaborados a tal efecto. 
Caso que exista algun contacto que non esté na rede, o Equipo deberao incorporar de forma manual 
(Punto 2A.4) 
-Caso que CSC non dispoña da información do contacto, cos datos proporcionados polo Equipo o CSC 
verificará o caso. Procederase a identificar posibles contactos estreitos, sen notificalos: podendo adian-
tar o director esa información aos afectados, que conxuntamente coa CSC determinouse que moi pro-
bablemente son contactos estreitos, polo que deben quedarse en casa en corentena 
Toda vez que o CSC ratifique a información, o Centro notificará, xa pola aplicación EduCOVID, ditos 
contactos (Punto 2A.4) 
-Para a realización destas comunicacións contarase coas listaxes que proporciona o XADE como os 
informes predefinidos de "Listaxe Grupo", e que o equipo COVID comprobará que os datos alí expostos 
estén completos, realizando as correccións oportunas, no seu caso. 
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Id. Medidas xerais de protección individual 

 

 

11A Medidas xerais 

-Manterase unha distancia interpersoal, con carácter xeral, de polo menos 1,5 metros nas interaccións 
entre as persoas no centro educativo (punto 3.1A) 
-A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula, e cando menos de 
1,20 metros dentro da aula desde o centro das cadeiras (punto 3.1)  
-Se o tamaño da aula non permitise as distancias previstas nos parágrafos anteriores adoptaranse as 
seguintes medidas (punto 3.1):  
*Retirarase o mobiliario non indispensable que diminúa a superficie útil da aula para tentar obter o má-
ximo distanciamento posible.  
*Sempre que sexa posible, utilizaranse aulas alternativas de especialidade que teñan maior dimensión, 
tales como laboratorios, aulas de música ou similares  
*Instalación de mamparas con altura suficiente e garantindo cando menos a distancia de 1 metro entre 
os postos escolares medidos desde o centro das cadeiras 
-Nas etapas de Ensino Secundario Obrigatorio, Bacharelato e Formación Profesional establécense as 
seguintes medidas de conformación das aula (punto 3.3A): 
a) Os postos escolares manterán unha distancia, con carácter xeral, de polo menos 1,2 metros respec-
to de todos os postos que o rodeen medidos dende o centro da cadeira. Se fose preciso retirarase outro 
mobiliario como andeis ou colgadoiros que limiten o espazo dispoñible 
b) Os postos escolares estarán orientados nunha mesma dirección. 
c) Cando o tamaño da aula ou taller non permita a distancia, con carácter xeral, de 1,2 metros entre 
postos buscaranse espazos alternativos onde sexa posible gardala. Noutro caso, poderase habilitar o 
espazo dispoñible mediante a utilización de mamparas de separación sempre que se respecte unha 
distancia mínima de 1 m respecto dos postos que o rodeen, medidos dende o centro da cadeira. No 
caso da Formación Profesional, cando sexa de aplicación, adaptaranse as medidas que correspondan 
ao seu ámbito profesional de referencia. 
d) Cando non sexa posible ningunha das accións anteriores desdobrarase o grupo.  
No caso de escenarios de alerta 3 e 4 adoptaranse as medidas que as autoridades educativas e sanita-
rias determinen. 
-Excepcionalmente, poderán impartirse semipresencialmente as ensinanzas de formación profesional 
(punto 2.1) 
-Os centros educativos deberán informar a todos os membros da comunidade educativa sobre as me-
didas de prevención da transmisión da infección, as medidas de protección que se deben empregar e 
as instrucións para o correcto manexo das mesmas, destacando (punto 3.4): 
*O correcto uso da mascara, o xeito de poñela e sácala, e de ser o caso de gardala nos momentos da 
comida, así como dos protocolos de substitución e lavado  
*Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca, xa que as mans facilitan a transmisión 
*Ao tusir ou esbirrar, non retirarse a máscara, e cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado 
*Usar panos refugables para eliminar secrecións respiratorias e tiralos tras o seu uso a unha papeleira 
con bolsa e a poder ser con tapa e pedal, facendo unha posterior hixiene de mans. 
*Hixiene de mans: lavado frecuente, e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo menos 40 
segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante polo menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as 
mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón. O lavado realizarase cando menos 5 
veces ao longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo, 
antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo  
*A necesidade dunha hixiene correcta de mans cada vez que se use material compartido.  
*A importancia que ten a ventilación dos espazos para evitar a transmisibilidade.  
*Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, familias e visitantes) da 
realización da hixiene de mans con verificación visual do seu correcto cumprimento, prestarase espe-
cial atención a esta tarefa nos primeiros días do curso polo seu carácter educativo. No caso do alum-
nado verificarase polo profesorado a realización unha vez sentados na aula mediante a formulación de 
preguntas.  
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*Habilitar dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada e en espazos comúns.  
*Aplicar medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de solución alcohólica aten-
dendo ás características de cada centro.  
*Xerar dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia, ademais de medidas de 
educación sanitaria. Será necesario garantir a existencia de xabón e papel para secar as mans.  
*Instalación de portapanos desbotables e dispensadores de xabón nos aseos ou de xel hidroalcohólico 
nos espazos comúns.  
*Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de hixiene respiratoria  

-Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha papeleira 
con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre aloxándose do resto das persoas.  
-Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións respiratorias 
(esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar contaminados, así como an-
tes e despois de comer, usar os aseos ou tocar material susceptible de ser compartido.  

Como medida adicional de reforzo de todas estas instrucións e co obxectivo de extremar as medidas de 
seguridade e evitar aglomeracións en torno aos dispensadores existentes nos espazos comúns ou de-
ambulacións innecesarias pola aula, o alumnado deberá incluír, entre o seu material de uso individual 
para traballar na aula, un “Kit Covid” que estará composto por unha segunda máscara de reposto, un 
paquete de panos de papel desbotables (clinex) ou toalliñas húmidas desbotables, un bote pequeno de 
xel hidroalcohólico (mínimo 70% alcohol) e un estoxo onde se gardará a máscara de reposto, e que 
deberá traer todos os días ao centro 
 
-Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao alumnado a necesidade e im-
portancia da hixiene de mans antes e despois de usar o material (punto 15.2) 

 

 

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) 

-Realizase modelos distribución de aulas no anexo de planos do centro. Esta é orientativa e sirve para 
determinar o aforo da aula 
-Os postos escolares estarán orientados nunha mesma dirección (punto 3.3.A) 
-Así mesmo, existen sianis no chan que indican o límite da colocación dos pupitres do alumnado, para 
que no caso de producirse un movemento dos mesmos, sexa fácilmente detectable e rectificable, tanto 
para o propio alumnado, como para os docentes. Esto constituirá unha ferramenta áxil e intuitiva de 
control da separación física.  
-Naqueles espazos onde as mesas son corridas, existe unha marca nas mesas para indicar a ubicación 
do alumno e evitar que se estea desprazando e modificando a distancia social con respecto aos com-
pañeiros.  
-Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e desinfección 
establecidas nas medidas do Protocolo (punto 3.6) 
-O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as (punto 
3.6) 
-Como medida de seguridade e para facilitar a trazabilidade ou rastrexo dos contaxios no caso dun 
posible gromo, o alumnado dende o primeiro día estará sentado na aula por un orde determinado 
respectando a prioridade daquel alumnado que presente algunha dificultade de visión, atención ou 
comportamento e que, a xuízo do equipo docente, deba ocupar a primeira ringleira. 

O alumnado ocupará sempre o mesmo posto asignado o primeiro día na aula durante todo o curso, non 
estando permitido cambiar de mesa ou cadeira sen o coñecemento e autorización previa e expresa do 
equipo docente.  
Exite un rexistro de "croques de aulas" onde se recolle a disposición do alumnado por grupos ou mate-
ria diferenciados por ensino, realizados polos titores e entregados á Xefatura de Estudos. 

 

 

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) 

mailto:ies.ricardo.mella@edu.xunta.es


 

 
 

 
 

  
 

 

 

Páxina 12 de 52  

IES Ricardo Mella 
Estrada Vella de Madrid, nº 177, 36214 Vigo 
 886121001-   FAX 886121026 

E-mail: ies.ricardo.mella@edu.xunta.es 

Web: http://edu.xunta.es/centros/iesricardomella 

 

Para garantir na medida do posible as distancias de seguridade entre os alumnos nas aulas, poderase 
habilitar como aula destes grupos outros espazos, como poden ser: Ximnasio, Aulas grandes do edificio 
A e B. 

 

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. 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 2021-2022) 

- O centro dispón de espazos destinados a PT e ao departamento de orientación. Neste caso, e ao 
prestar asistencia o persoal no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito desinfectaranse as 
superficies utilizadas e ventilarase a sala un mínimo de 5 minutos tras cada sesión ou, en función dos 
parametros establecidos no Protocolo, aqueles que garantan unha ventilación axeitada (punto 4.3). 
Igualmente colocase mamparas, dada a atención ao público que ten que dispensar o departamento de 
orientación 
-Dotarase a estes espazos, como nas aulas ordinarias, dun dispensador de xel hidroalcoholico (punto 
5.2), e ao profesorado da súa dotación de material de hixiene (panos desbotables, solución desinfec-
tante e xel hidoralcohólico) (punto 26.2) 
-Dependendo das caracteristicas do alumnado con NEE, caso non poder facer uso das máscaras o 
persoal que traballa con este alumnado atenderaos dotados con pantalla facial e mascara (cirurxica, 
FFP2) dado que a súa atención require non respectar a distancia de seguridade (punto 24.2) 
 

 

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

 -Con caracter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, ou can-
do a presenza sexa requerida polo propio centro, non se permite a entrada  dos proxenitores no centro 
educativo (Punto 11.4) 
-Na realización de reunións de titorías priorizarase, o recurso da reunión non presencial mediante vi-
deochamada ou teléfono. Se non fose posible por imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que 
ser presencial (concretando unha cita previa e non coincidente con horarios de entrada e saida, con 
intercambios de clase ou recreos –punto 11.4-), adaptaranse espazos exclusivos para este tipo de reu-
nións onde se garantirán os criterios de seguridade (como mamparas, a distancia de seguridade ou o 
emprego de máscara) xunto coa dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans (xel desinfectante, 
panos desbotables) (Punto 26.6). O lugar tamén está dotado cunha papeleira. 

 

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

-Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro (publicando 
a maior cantidade información posible: sobre as disciplinas formativas, solicitudes das distintas convo-
catorias e outras novas de xeito que se evite ou minimice o desprazamento tanto de familias como ou-
tras persoas) (Punto 12.6) 
-E outros sistemas (abalarMóbil) cando proceda (punto 12.6). Esta aplicación que os proxenitores e o 
alumnado descargarán no seu mobil, para poder recibir comunicacións dos titores e do centro, compro-
bar as ausencias (e as notificación sobre estas) ou descargar o boletin de cualificacións. 
-Teremos tamén como vía de comunicación o correo electrónico e o teléfono. Estas últimas serán, xun-
ta coa páxina web, as utilizadas para o público en xeral.  
-Se informará, coa periodicidade que estableza a dirección, ao consello escolar do centro sobre as me-
didas adoptadas e de ser o caso da evolución dos diferentes escenarios (Punto 2.1) 
-En canto aos proveedores que acuden ao centro (por exemplo para material de oficina, talleres, limpe-
za, ...), evitarase o desprazamento deste ás instalacións do centro no horario de maior afluencia de 
alumnado (resolvendose por teléfono ou mail, a priori) e citándoos preferentemente na quenda da tar-
de. Para o envio do material realizarase de xeito habitual, recibíndose pola conserxería e preferente-
mente en horario non lectivo. 
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16. Uso da máscara no centro 

-O alumnado e profesorado, e o persoal non docente, salvo aquel legalmente exento (acreditado polo 
facultativo) 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 (punto 3.2).  
-Será obriga do alumnado levar, cando menos unha segunda máscara de recambio, así como un esto-
xo específico para gardala en caso necesario (punto 3.2) 
-Nas comunicacións verticais e no uso do elevador para as persoas que o precisen por motivos de mo-
bilidade, deberán usar máscara (punto 11.10) 
-No caso da clase de educación fisica, o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exte-
rior, de maneira individual, a máis de 2 metros. Coidarase especialmente do uso da mascara nos xim-
nasios ou polideportivos pechados con ventilación reducida (punto 16.5) 
-Será obrigatorio o uso de máscara no transporte escolar (punto 13.1) 
-No caso da cafetaría do centro, o uso da máscara é obrigatorio, agás no momento específico da ali-
mentación (punto 14.20) 

 

17. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

-O "Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 2021/2022" será comunicado ao persoal do 
centro, a todas as familias e ao alumnado, neste último caso a partir dos niveis de ensino obrigatorio. 
Será remitido tamén a Inspección educativa xunto co resto da documentación correspondente ao inicio 
do curso (punto 10.4) 
- O documento debe ser aprobado pola dirección do centro educativo e do seu contido será informado o 
consello escolar (punto 10.4), ao que tamén indicarase as medidas adoptadas e de ser o caso da evo-
lución dos diferentes escenarios (punto 2.1) 
-O plan é un documento vivo ao cal se incorporarán as modificacións producidas pola normativa vixen-
te, e aquelas outras achegas por parte da comunidade educativa que poidan dar lugar á súa mellora 

 

 

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) 

-Con anterioridade ao inicio do curso realizarase unha limpeza e desinfección xeral do centro e do mo-
biliario (punto 3.6) 
-Nas aulas será suficiente con realizar a limpeza unha vez ao día incluído mobiliario (punto 4.1.1) 
-No caso dos aseos a limpeza será de polo menos dúas veces ao día. (punto 4.1.2). Indicarase no co-
rrespondente rexistro, tal e como ven recollido no presente protocolo (apartado 21). En todo caso nos 
aseos existirá xaboeiras ou material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente 
(punto 4.1.3) 
-Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes como 
pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, perchas e outros elementos de similares ca-
racterísticas así como de billas, elementos das cisternas e outros dos aseos (punto 4.1.3) 
-A limpeza xeral diaria das instalacións realizarase antes do comezo de clase, previa a entrada dos 
alumnos e profesores. Realizarase tanto nas aulas e departamentos coma nas áreas de recreo, zonas 
de acceso  á administración, conserxería e oficinas. Levarase a cabo tamén a limpeza profunda dos 
aseos de todo o centro. Quenda de mañá: 6:30h; Quenda de tarde: 13:30. 
 
Limpezas de reforzo: consistirán na limpeza de áreas de maior tránsito e aseos 

 Reforzo 1º: Despois do recreo. Hora:11:45H. 

 Reforzo 2º: Antes das clases da tarde: 18:00H  
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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) 

No centro traballan 5 persoas no servizo de limpeza, as cales terán a seguinte distribución ao longo da 
xornada: 
 

Quenda  Persoal Edificio Planta 

Mañá  
 

Persoal 1  Pavillón A 
3ª 

1ª 

Persoal 2  
Pavillón A 

 
2ª 

Persoal 3  Pavillón B Completo 

Persoal 4 Pavillón E Completo 

Tarde  Persoal 5 
 

Pavillón A 
 

1ª 

Baixa 

 
Para poder cumprir o protocolo faremos rotar semanalmente unha persoa da quenda da mañá para que 
acuda á quenda da tarde 

 

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

-O persoal de limpieza contará coa equipación precisa para realizar a súa tarefa en función das fichas e 
indicacións de seguridade facilitadas polo fabricante dos produtos; así que, de forma xeral, estarán 
dotados de luvas (punto 3.9) para a limpeza. Así mesmo, estarán permanentemente dotados de másca-
ra (punto 3.2).  
-Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recen preparada ou calquera dos desinfec-
tantes con actividade viricida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso destes 
productos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe (punto 4.1.5) 
-Vixiaranse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de 
evitar calquera contacto accidental (punto 4.1.7) 
-Terase en conta as indicacións de ventilación establecidas no protocolo (apartado 22), en concreto que 
as ventas dos corredores deberán permanecer abertas para facilitar a ventilación (punto 4.2) 
-Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de 
xeito seguro (na fracción resto, caso material hixiene persoal), procedéndose posteriormente ao lavado 
de mans (punto 4.1.6) 
-Caso contedor onde estén depositados panos/productos usados por persoal/alumnado con síntomas 
será preciso illar este contedor. Esta bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa 
de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto. Realizarase a debida limpeza e ventilación do 
espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o alumnado ou a persoa traballado-
ra que presentou síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo (punto 4.4.3)  

 

21. Cadro de control de limpeza dos aseos 

-En cada un dos aseos existirá un checklist (ver anexo), no que se anotará cando se relizou a labor de 
limpeza 
-Estes cadros de limpeza, unha vez cubertos, serán retirados e entregados na Secretaría do centro 
para proceder ao arquivo dos mesmos de tal xeito que se poida así controlar a correcta realización dos 
reforzos da limpeza. Informarase ao persoal de limpieza destas pautas, así como da necesidade de 
encher correctamente este cadro de control  
 

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

-Dado que é necesario realizar tarefas de ventilación frecuente nas instalacións e por espazo de polo 
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menos 15 minutos ao comezo e final da xornada (maña e tarde), durante a totalidade dos recreos, can-
do menos 5 minutos entre clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos durante a duración 
destas.(punto 4.2) e co obxecto de facilitar o control desta ventilación, xeneralizarase cubrir unha táboa 
(ver anexo modelo), resultando obrigatoria enchela ao acabar cada clase, evitándose así posibles des-
pistes á hora de realizar esta ventilación. Ao rematar o mes, será recollido e custodiado na Secretaría 
para o seu arquivo. 
Coas medidas de prevención de accidentes necesarias: 
*Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior 
tempo posible (punto 4.2.1) 
*Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de reciculación do 
aire interior (punto 4.2.2) 
-As portas das aulas deberán permanecer sempre abertas, coas ventas abertas para favorecer a circu-
lación de aire e, especialmente, se as ventas se atopasn pechadas (punto 4.2) 
-As ventas dos corredores deberán permanecer abertas para facilitar a ventilación (punto 4.2) 

 

23. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

-Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de 
mans ou para o cumprimento da "etiqueta respiratoria" sexan refugados en papeleiras ou contedores 
con bolsa e protexidos con tapa e, se é posible, accionados por pedal (punto 4.4.1) 
-Todo o material de hixiene persoal (mascaras, luvas de latex, etc) deberá depositarse na fracción resto 
(punto 4.4.2). A situación das papeleiras vén recollida nos planos do centro (ver anexo) 
- Para os refugallos procedentes da aula de illamento, seguirase as pautas expostas no punto 20. 
- Os refugallos de cada aula ou grupo serán recollidos e depositados nos distintos andares na zona de 
escaleiras de baixada, mentres se realiza o resto da limpeza do andar.  
Serán baixados en bolsas de lixo ata a entrada do edificio para proceder a súa deposición definitiva nos 
contedores ubicados na vía pública, ao carón da parada do autobús.  
As bolsas non serán cargadas en exceso, de tal xeito que se impida a súa rotura por mor do peso.  
Unha vez depositadas, o persoal de limpeza procederá a desbotar as luvas, procedéndose posterior-
mente ao lavado de mans (punto 4.1.6)  

 

Id. Material de protección 

 

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

-Corresponde ao equipo formado na COVID-19, en colaboración coa secretaria do centro, o inventario  
do aprovisionamento inicial enviado pola Consellería, así como arbitrar mecanismos de distribución que 
acredita a súa entrega e consumo (punto 6.1) 
-Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento, suplir o aprovisiona-
mento 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, mampa-
ras, papeleiras de pedal, impresión de cartelería e, cando resulten insuficientes, máscaras de protec-
ción (punto 6.2) 
-O centro educativo arbitrará as medidas oportunas para que o inventario (normalmente, a través dunha 
folla de cálculo) e contabilización dos custos deste material sexan individualizables respecto das restan-
tes subministracións do centro (punto 6.3). Isto farase a través dunha codificación específica das parti-
das relacionadas co COVID. 

 

 

25. Determinación do sistema de compras do material de protección 

-A secretaría establecerá unha previsión de compras de material de protección, en base ao consumo 
realizado e as características deste. 
-Contarase coa colaboración do persoal de limpeza para advertir daqueles produtos que sexan necesa-
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rios repoñer. 

 

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

Para a entrega do material, así como para o rexistro da mesma procederase a cubrir a seguinte táboa 
con carácter xeral: 
 

Táboa de entrega de material  

Apelidos, nome 
Material entregado (des-

cripción e cantidade) 

Data Sinatura 

    

    

    
 

 

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 com-
patibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou 
en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa diagnosticada de 
COVID-19. Tampoco acudirán ao centro as persoas en espera de resultado PCR por sospeita clínica  
(punto 7.1) 
-Diante dun suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a desenvolver síntomas com-
patibles con COVID-19 no centro educativo as medidas de prevención e control levaranse a cabo por 
parte do SERGAS en base ao documento técnico elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de Pre-
paración y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educati-
vos”, e das Instrucións publicadas o día 10 de setembro polo Ministerio de Sanidade. En virtude das 
mesmas: Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tan-
to ao que iniciou sintomas 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 Aten-
ción 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. 
O/A traballador/a abandonará o seu centro de traballo protexido por unha máscara cirurxica e pedirá 
cita telefónica co seu MAP. De confirmarse o caso, o equipo Covid do centro educativo incluirá á rede 
de contactos a través da aplicación "EduCovid" para a identificación por parte da Autoridade Sanitaria 
(punto 7.2) 
-A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun grupo 
determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, dun nivel educa-
tivo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na ”Guía de actuación ante la 
aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e o "Procolo de vixilancia e control epidemio-
lóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 no ámbito educativo de Galicia", cos seguintes supostos (punto 8.1) 
*Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a calquera persoa 
do centro que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia de menos de 2 metros (<2 me-
tros) do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara os contactos serán deter-
minados pola autoridade sanitaria segundo os protocolos vixentes en cada momento 
*As persoas que teñan diagnóstico confirmado terán obriga de illamento durante 10 días. As persoas 
que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico confirmado deberán per-
manecer en corentena ata que obteñan o resultado negativo da PCR que se solicitará transcorridos 10 
días do último contacto co caso confirmado. Se, polo motivo que fose, pasan 14 días do último contacto 
co caso confirmado e non se realiza a PCR, a corentena finalizará igualmente. O restante alumnado da 
aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial á 
aula. Aos contactos estreitos realizaráselles unha proba Covid nun prazo non superior a 48 horas para 
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identificar ás persoas que teñan unha posible infección por Covid-19 
*En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e niveis educativos 
afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da totalidade das persoas que 
conforman unha aula, das que conforman un nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo ou, 
de ser o caso, da totalidade das persoas que integran un centro educativo. 
-A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración obrigatoria 
que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de polo menos 10 días 

no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 10 días a todas as persoas que teñan a 
consideración de contacto estreito de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias (punto 
8.2) 
-A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de Continxencia ante pe-
ches aprobado pola resolución que dite para a regulación do Plan de Continxencia ante peches de au-
las ou centro educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario sostidos con 
fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022, que desenvolverá as 
medidas previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Os centros deberán incorporar 
a sistemática prevista no plan de Continxencia, naquelas cuestións que son da súa responsabilidade, 
ao seu propio Plan de Continxecia (punto 8.3) 
-Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou centro 
realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial. O Grupo de Coordinación 
e Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno e as medidas 
específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro (punto 8.4) 

 

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, que serán as integrantes 

do equipo COVID) (indicar unicamente cargo desempeñado e non incluír nome) 

No caso de teren que realizar comunicacións a autoridade sanitaria e educativa, os interlocutores por 
parte do centro serán (por orde de prioridade):  

 O director do centro educativo (e coordinador do equipo COVID) 

 1º membro do equipo COVID 

 2º membro do equipo COVID 
Do mesmo xeito, rexistrarase as consignas que se lles marquen para que todo o equipo poda compro-
bar as mesmas e cumplir debidamente o marcado. 

 

 

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 interesada na declaración de persoal sensible (no anexo XI recóllense os distintos escena-
rios) por causas de saúde, deberá dirixir a súa solicitude á dirección do centro educativo onde presta os 
seus servizos, na que exprese que concorren as causas para considerar o/a traballador/a como grupo 
vulnerable e susceptible de ser considerado persoal sensible (anexo XII protocolo)  
-A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se indiquen as tarefas 
e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de protección existen-
tes (anexo XIII)  
-A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes unha relación das peticións 
de valoración da sensibilidade do/a traballador/a e do posto, xunto cos informes emitidos, á Inspección 
Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería onde radique o dito centro de traballo  
-En todo caso, de conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traba-
lladores 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 
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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 pre-
vención de riscos laboráis fronte á exposición ao SARS-CoV-2 (punto 9.1) 
-No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como consecuencia de patoloxías 
(agudas ou crónicas) que provoquen dependencia, os criterios sanitarios -que rexerán asistencia a cla-
se ou, de ser o caso, a escolarización domicilaria- serán os que recomende médico ou pediatra de 
acordo co establecido na resolución que se dite instrucions para a atención educativa ao alumnado 
vulnerable ou alumnado con conviventes vulnerables durante o curso 2021/22 como consecuencia da 
pandemia da Covid-19 (punto 2.1) 

 

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—) 

-Tanto no acceso como a saida do centro dende/cara a beirarrúa (nunha das cinco liñas de transporte 
escolar, vitrasa, transporte particular ou a pé ) evitarase aglomeracións de persoas, debendo en todo 
momento garantir as medidas de distanciamento físico interpersoal. É moi importante neste punto o 
cumprimento da normativa por parte do alumnado que deberá seguir as indicacións do profesorado de 
garda que controle as entradas e as saídas.  
-O acceso ao centro co vehículo particular, realizarase polo persoal do centro e aquel alumnado que 
previamente o solicitou. 
-Posto que o recinto conta cunha única entrada/saída estableceremos unha organización diferencia por 
niveis educativos, para conseguir unha maior regulación do fluxo de alumnado: 
 

Entrada 

ESO, FP Básica 
e BAC 

Xornada 
de ma-
ñá 

Dirixiranse, a medida que chegan, ao pavillón e esperarán na zona 
asignada ao seu curso (ver Grafico 1) ata ás 8.45 h, momento en que 
irán cara á súa aula de forma ordenada (esta saída farase escalona-
damente, grupo a grupo pola porta principal)  

Xornada 
de tarde 

Actuarase de xeito similar que a mañá, de forma que ás 16:15h sairán 
do pavillón para dirixirse á súa aula ordenadamente 
 

Ciclos (ordina-
rio) 

Xornada 
de ma-
ñá 

Dirixiranse segundo os percorridos cara os edificios (ver Gráficos 3, 4 
e 5), de forma autónoma, ás distintas zonas asignadas no recinto es-
colar (ver Grafico 2) para os seus cursos. Alternativamente, aqueles 
que o desexen poderán ir á cafetaría ata que se complete o aforo. 
Esperarán ata as 8:40 a entrar en cada un dos edificios onde teñan a 
aula, que xa estará aberta polo profesor para iniciar a clase ás 8:45 h. 

Xornada 
de tarde 

Actuarase de xeito similar que a mañá, de forma que as 16:10 h diri-
xiránse a súa aula de forma autónoma, que xa estará aberta iniciándo-
se as clases as 16:15 h 

No caso de alumnado que chegue ao centro despois das 8:45 (pola maña) ou 16:15 (pola tarde), 
dirixirase directamente  (seguindo os percorridos para cada edificio desde a beirarrúa Graficos 3, 4 e 
5), á súa aula (de forma autónoma) gardando en todo momento a distancia de seguridade 

 
 

Saida 

ESO, FP Básica 
e BAC 

Xornada 
de ma-
ñá 

Dirixiranse ás 14:15 h cara á saída do seu edificio. O alumnado de 
transporte escolar disporase en ringleiras fronte ao edificio de sanida-
de, segundo a súa liña, e agardará a chegada desta ao aviso do pro-
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fesor de garda; mestres que o resto sairá do recinto escolar sen demo-
ra.  

Xornada 
de tarde 

Actuarase de xeito similar que a mañá, de forma que as 17:45h diri-
xiranse cara á saida: facendo as ringleiras aquel alumnado de trans-
porte escolar, en tanto que o resto sairá fora do recinto, sen demora 

Ciclos (ordina-
rio) 

Xornada 
de ma-
ñá 

Dirixiranse ás 14:10 h, de forma autónoma, cara á saída do seu edifi-
cio, e sen demorarse, evitando aglomeracións, sairán do recinto esco-
lar (seguindo os percorridos dos Gráficos 3, 4 e 5 ). 

Xornda 
de tarde 

Actuarase de xeito similar que a mañá, de forma que cando remate a 
xornada lectiva, sairán directamente do centro de forma autónoma 
gardando a distancia de seguridade e evitando aglomeracións. 

Só poderán permanecer no centro ao mediodía aqueles alumnos que reservasen mesa na cafetaría. 
O resto deberá abandonar o recinto escolar ao finalizar as clases da mañá, e só poderán acceder de 
novo ao centro a partir das 15:45 horas da tarde 

 
*Distribución de grupos no pavillón (Gráfico 1) 
 

1ºBAC-H FPB Elect (1º, 2º) 

2º ESO 

4º ESO 

1º ESO 

1º BAC-C 3º ESO 

2º BAC (C, H) FPB Advo (1º,2º) 

 
*Zonas asignadas familias profesionais, na entrada da mañá (Grafico 2): (1) Ciclos administración, (2) 
Ciclos Sanidade e (3) Ciclos Electricidade e Electrónica 
 

 
 
As anteriores instrucións non serán tidas en conta para as ensinanzas de adultos na quenda de tarde, 
dadas as súas características (modular, principalmente) agás no referente a circulación polo centro 
cara as entradas e saídas 
 
-Percorrido de acceso ao edificio "A" (principal) Gráfico 3: 
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Caso que o acceso realizásese dende o apacarcadoiro: 
 

 
 
-Percorrido de acceso ao edificio "B" (Sanidade) Gráfico 4: 
 

 
 
Caso que o acceso realizásese dende o apacarcadoiro: 
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-Percorrido de acceso ao edificio "E" (Electrónica) Gráfico 5: 
 

 
 
Caso que o acceso realizásese dende o apacarcadoiro: 
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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—) 

-Unha vez que o alumnado estea nas instalacións (segundo o establecido no apartado 30) realizaranse 

os desprazamentos por todo o centro (tanto espazos interiores como exteriores) priorizandose a circu-
lación pola dereita de forma individual e repectando a distancia de seguridade (punto 11.5) 
En canto as comunicacións verticales (escaleiras) realizanse seguindo a mesma filosofía, circularase o 
máis próximo posible á dereita, e para facilitar e garantir na medida do posible os reforzos de limpeza 
nas áreas máis utilizadas. Estas prioridades de paso, están sinalizadas 
-Na entrada e saida da aula e nos movementos de retorno do recreo, o profesorado velará pola orde 
dos movementos e fluxos do alumnado (punto 11.6) 
-Para os accesos/saidas dos distintos edificios, teremos en conta: 
*Edificio A (principal), o acceso será pola porta da dereita e subirase ao resto das plantas polas escalei-
ras máis próximas á sala de profesores. En canto á saida, farase polas escaleiras máis próximas á 
conserxería, e pola porta situada enfronte desta (punto 11.10) 

 
 
*No resto dos edificios (Edificio B-Sanidade e Edificio E-Electrónica), ao existir unha única porta e nú-
cleo de escaleiras terase en conta a sinalización posta nas superficies (indo, en todo caso, pola dereita) 
-Aqueles alumnos cuxas características persoais, así coma aqueles que acceden en transporte adapta-
do, contarán con entradas/saídas que garantan que non se producen agomeracións que lles impidan un 
acceso fluido e seguro ao centro.  
-O uso do elevador queda restrinxido a persoas con mobilidade reducida, e de ser o caso, do seu 
acompañante (punto 11.10) 
-No anexo V deste protocolo están disponibles os planos de circulación do centro diferenciando os dis-
tintos edificios, os cales están expostos ao público nas instalacións en tamaño A0 

 

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) 

-Os sentidos de circulación e as portas de entrada e saida, serán convenientemente sinalizadas me-
diante cartelería ou dispositivos visuais tanto no chan como nos paramentos (punto 11.5) 
-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 e medidas de hixiene 
social e individual (punto 21.1).Coidarase de que sexa actualizada, caso cambiar indicacións sanitarias 
-Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual (punto 21.1) 
- A cartelería de uso preferente será a subministrada pola administración autonómica ou impresa polo 
propios centros en tamaño A3 ou superior (punto 21.2) 
-Dotarase a os laboratorios e talleres carteis informativos sobre as medidas e recomendacións a seguir 
(punto 23.1) 
-Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formación sobre uso de máscaras (punto 
3.2) 

 

33. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 
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-Dado que os autobuses das distintas liñas farán parada na beirarrúa, fóra do recinto escolar, os usua-
rios baixarán e subirán de forma ordenada, formando ringleiras e coa suficiente separación entre eles. 
Para iso, e co fin de evitar aglomeracións, tratarase de que os autobuses cheguen de forma gradual 
(como se indica no apartado 40). Ademais, o profesorado de garda asignado, velará polo cumprimento 
destas indicacións.  
-O alumnado que chegue en transporte escolar está obrigado a entrar no centro tan pronto como bai-
xen do autobús, non podendo permanecer fronte á entrada 
-Nas entradas e saídas dende/cara beirarrúa tras baixar/para subir ao bus, realizarase cunha organiza-
ción específica descrita no apartado 30 de tal xeito que: 
*Cando cheguen do autobus, o alumnado dirixiranse cara ao pavillon, e esperarán na zona asignada ao 
seu curso 
*Cando saian, e mentres non chegue o autobus, formarán ringleiras, diante do edificio de sanidade, 
segundo a liña que utilicen. Agardarán alí ata que o profesor de garda os avise da chegada da súa liña 
e dirixiranse cara o exterior de forma ordeada e gardando a distancia de seguridade 

 

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

-A dirección do centro determinará o número de profesores/as suficientes para ordenar as saídas e 

evitar a formación de agrupacións de alumnado no recinto, así como impartir instrucción ao alumnado 
para que non forme agrupacións na vía pública fóra do recinto escolar (punto 11.9) 
Actualmente nas entradas (tanto polas mañás como o luns pola tarde) existen dous (2) profesores de 
garda, un deles na entrada do recinto, evitando a formación de aglomeracións, e outro vixiará aquel 
alumnado que se manteña á espera no pavillón. 
-Terase en conta a organización do recreo para asignar o profesorado correspondente, segundo a dis-
tribución do alumnado, minimizando as concentracións nas entradas/saidas, corredores e escalei-
ras.(punto 20.2) 
O numero de profesorado no recreo ascende a cinco (5), de tal forma que un vixiará a entrada a cafeta-
ría, outro as zonas asignadas aos Ciclos e os restantes ao alumnado de ESO, Bacharelato e FP Básica 
na pista exterior ou no pavillón (dependendo das condicións metereolóxicas) velando activamente para 
que os alumnos/as garden as distancias de seguridade. 
-O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída velará porque o material estea 
recollido polo alumnado; e o alumnado preparado para saír ordeadamente e respectando a distancia de 
seguridade o horario establecido pola dirección de xeito que se eviten demoras (punto 11.8) 
-Existe un rexistro de gardas no centro, seguindo un cadro de asignación elaborado por Xefatura de 
Estudos. Este poderá ampliarse, caso de que se detecte a necesidade dun reforzo 

 

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 existen estas actividades no centro educativo 

 

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) 

-Non se ten previsto a realización de actividades extraescolares. Caso de realizarse, estarían condicio-
nadas á aprobación dun protocolo específico que integraríase como anexo ao Plan (punto 12.1) 
 

 

37. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 
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- As actividades das ANPAs celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando en todo 
caso as xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas (punto 12.3) 
- Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático. (punto 12.4) 

 

38. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

- Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a comuni-
cación por teléfono ou videochamada (punto 12.5). E no caso preciso de concertar unha cita previa, 
será concretada e confirmada telefónicamente.  
- No caso de teren que realizarse algún tipo de entrevista persoal, esta realizarase tendo en conta os 
aforos (en función do número de persoas que vaian estar presentes na entrevista), e realizarase coas 
debidas medidas de protección (punto 12.5) 
-Os asistentes as visitas e/ou reunión serán informados das normas de seguridade do centro educativo,  
asumindo o protocolo COVID e o plan de adaptación do Centro (punto 6, anexo VI)  
-Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro e outros 
sistemas como abalarMóbil (punto 12.6). Dende o centro realizarase unha divulgación activa para o uso 
desta aplicación. 

 

39 Normas para a realización de eventos 

-Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que conleven a mestura de alumnado de diferen-
tes clases, nas que non se poida manter a distancia mínima interpersoal (punto 3.5) 
-Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar nos centros educativos realizaranse sempre 
que se poida ao aire libre e de acordo ás mesmas condicións que os seus homólogos no ámbito comui-
tario (punto 3.5) 
-Existe un protocolo específico para as actividades complementarias e extraescolares no centro educa-
tivo que seguirase, no caso de realizarse estas (ver Anexo VI) 

 

 

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) 

-O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano autonómi-
co ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas as prazas coa obriga do emprego 
de máscara (punto 13.1) 
-Cando se establezcan limitacións de capacidade dos vehículos quedan suspendidas as autorizacións 
de carácter excepcional cando non sexa transportar a todo o alumnado con dereito lexitimo ao transpro-
te (mais de 2 km) (punto 13.2) 
-Caso capacidade vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo alumnado o criterio de priori-
dade é do de maior distancia de residencia ao centro educativo (punto 13.2) 
-Asignarase ao alumnado asentos fixos para todo o curso escolar, para realizar unha mellor trazabilida-
de dos contactos (punto 13.1) 
-Os autobuses farán a parada, como é habitual, fóra do recinto escolar, chegando de forma gradual 
segundo a liña: 

Liña 1 (Pza America)  e 
Liña2 (Lavadores) 

8:15 

Liña 3  (Cabral) 8:25 

Liña 4 (Avda. Aeroporto) 8:30 

Liña 5 (Bembrive) 8:20 

 
Os ocupantes dos autobuses baixarán de forma ordenada en ringleiras e gardando a distancia de segu-
ridade (punto 13.3). Caso que un autobús chegue cando xa estivese outra liña, esperará detrás coa 
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porta pechada ata que baixen por completo os alumnos do primeiro. 
O alumnado accederá ao recinto pola porta de peóns do centro desde a beirarrúa.  
-No caso da saída, os autobuses, igualmente, aparecerán de forma gradual, diante do recinto escolar, 
segundo a liña: 
 

Liña 1 (Pza America)  e 
Liña 2 (Lavadores) 

14:15 

Liña 3  (Cabral) 14:20 

Liña 4 (Avda. Aeroporto) 14:25 

Liña 5 (Bembrive) 14:15 

 
Polo que o alumnado correspondente a cada unha desas liñas subirán ao bus da mesma forma que na 
entrada: en filas e gardando a distancia entre eles 
Para o servizo de mediodia do luns, o alumnado procederá do mesmo xeito que na quenda da maña 
-Para a entrada e saida do alumnado usuario do transporte escolar, terase en conta a organización 
descrita no punto 33 deste protocolo. 

 

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) 

-No centro educativo non existe o servizo de comedor. Non entanto existe dentro do recinto unha 
cafetaría xestionada por unha empresa concesionaria.  
-Respecto do espazo interior da cafetaría será a empresa concesionaria a que estableza o protocolo de 
uso da mesma, observando sempre a normativa de seguridade e aforo establecida pola Consellería de 
Sanidade para os establecementos de hostalaría (punto 14.20). Dito protocolo será validado polo centro 
e incorporado como anexo a este plan. 
-O alumnado que queira acceder a ela durante o recreo, farano pola sua entrada principal e sairán pola 
porta de atrás. No caso de ser necesario, formarán unha cola na entrada, gardando en todo momento a 
distancia de seguridade. Dado as limitacións de aforo, non poderán entrar na cafetaría durante os re-
creos as perosas que non vaian a consumir nada. O resto do tempo, o acceso e a saida, realizarase 
pola porta principal.  
-Dependendo do nivel educativo, diferenciamos: 
 
 

ESO, FP 
Básica 

-Só poderán usar a cafetaría durante os recreos 
-O acceso farano xusto ao sair de clase, non podendo permanecer na cafetaría e 
dirixiranse sen demora á súa zona unha vez realizada a compra gardando en 
todo momento a distancia de seguridade 

BAC e 
Ciclos 

-Poderán usar a cafetería durante o recreo e aquelas horas que non teñan clase 
-Poderán utilizar as mesas, pero os postos ocupados non poderán ser reutilizados 
por outras persoas ata que sexan hixienizados polo persoal da cafetería (despois 
do recreo). As cadeiras usadas apoiaranse contra as mesas para indicar que xa 
non están dispoñibles 

 
-O alumnado e usuario da cafetería respectará as sinalizacións existentes na mesma, cando faga uso 
do servizo, sendo obrigado o uso da máscara, agás no momento específico da alimentación (punto 
14.20) 

 

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) 
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Non existe este servizo no centro educativo 

 

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

Non existe este servizo no centro educativo 

 

 

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

44. Aulas, 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 cal-

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

-Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado (como casilleiros), o alumnado gardará o seu 
material de xeito diferenciado para evitar o contacto co resto dos/as compañeiros/as (punto 15.1) 
-O material é recomendable que estea rotulado con nome do alumnado (punto 15.1) 
-Cando se use material compartido, lembraráselle ao alumnado a importancia da hixiene das mans 
antes e despois de usar o material (punto 15.2) 
-No caso de aulas de desdobre, talleres, laboratorios, aulas de musica, debuxo ou informática extrema-
ranse os protocolos de limpieza por tratarse de aulas de uso mais compartido (punto 16.1). 
-Nestas aulas tamén é obrigada a hixiene de mans nas entradas e saidas das mesmas (punto 16.2) 
-Ao ser aulas de uso compartido, ventilarse a aula depois de sair o anterior grupo e o grupo entrante 
hixienizará os pupitres ou mesas e cadeiras (punto 17.2) 
-O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe ser desinfec-
tado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase (punto 16.3) 
-Evitarase a formación de grupos (punto 16.4) e os postos escolares estarán orientados nunha mesma 
dirección (punto 3.3.A) 
-Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente caso de frauta) nas clases de músi-
ca ou nos exercicios de canto a distancia interpersoal elevarase a 3 metros e recálcase a importancia 
dunha axeitada ventilación dos espazos. (punto 16.4) 

 

45. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física) 
 
-Material para as clases de Educación Fisica: 
Material obrigatorio:  
• Roupa e calzado deportivo en bó estado (terán que traela posta de casa)  
• Máscara, máscara de reposto e unha bolsa pequena/estoxo.  
• Botella pequena de auga ou termo para hidratarse. 
• Esterilla 
• Bote pequeno de xel hidroalcohólico. 
• Comba ( para coñecer o longo adecuado: dobrar a mitade, pisar... e os extremos teñen que chegar 

ós sovacos). 
Material recomendable:   
• Toallitas para o aseo persoal.  
• Ficha de observación (no caso xustificado por escrito e de non poder facer práctica) descargada e 
imprimida na casa, da aula virtual e bolígrafo. 
 
-Antes da sesión  
*Nas primeiras sesións daranse a coñecer os novos hábitos para un funcionamento seguro e preventivo 
durante as clases de educación física e os contidos, criterios de cualificación, normas e o funcionamen-
to da aula virtual. 
*O alumnado dirixirase á instalación deportiva na que se vai facer clase ese día, facendo cumprir as 
indicacións recollidas en canto a circulación polo centro educativo recollidas no plan de adaptación do 
centro. 
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*Como  referencia  para  o  mantemento  da  distancia  de seguridade no desprazamento (1.5 metros), 
ensinarase cunha forma sinxela de comprobar a separación correcta: dous alumnos enfrontados e cos 
brazos en ángulo recto, cóbados e dedos estirados. NON PODEN TOCARSE AS PUNTAS DOS DE-
DOS. 
*O acceso ao ximnasio para utilizar os aseos terá un  aforo máximo dunha soa persoa e  faráse polo 

pasillo habilitado, xa que este espazo utilizarase coma aula de referencia doutros grupos nesas ho-

ras. 
*O acceso á pista exterior e ao pavillón polideportivo cuberto, farase baixo a autorización, supervi-

sión e seguindo as indicacións de seguridade e prevención indicadas polo profesorado da materia.  
*Antes de cada sesión, o alumnado terá unha zona para deixar o material necesario para a práctica así 

coma a roupa de abrigo. Estos puntos estarán sinalizados tanto na pista exterior coma no pavillón poli-

deportivo cuberto. 
*O alumnado lesionado (xustificación médica) deberá asistir a clase e quedar nun punto destas 
zonas observando a sesión e cubrindo a FICHA DE OBSERVACIÓN que lle facilitará o profesorado 
da materia, se non a trouxo da casa. Contémplanse outro tipo de roles dentro da sesión pero sempre 
que o posibilite a organización prevista e os criterios de seguridade. 
O alumno/a que teña prescrito o uso de broncodilatadores deberá traelos a todas clases, así como 
coñecer a manipulación e a posoloxía indicada polos facultativos para o seu caso. 
 
*Para un bo funcionamento dos plan AntiCovid establecidos, terase en conta, sobre todo nas primeiras 
sesións, os tempos suficientes para a desinfección de material, para o aseo e/ou cambio de roupa e 
para o traslado a aula. É fundamental garantir a adquisición dos novos hábitos do alumnado así como 
do riguroso cumprimento do horario establecido e non interferir nas clases dos diferentes grupos, so-
bretodo no ximnasio 
 
-Durante a clase 
*O uso de máscara será OBRIGATORIO en todas as sesións da materia agás nas que se realicen 

no exterior, de forma individual, a máis de 2 metros (punto 16.5)  
*Para facilitar a dinámica das sesións e as indicacións do profesorado descríbense dúas disposicións 
espaciais de 3 metros,  que cumpren sobradamente coa distancia preventiva recomendada (1,5 me-
tros). No caso do pavillón polideportivo, empregaranse as pegadas amarelas e negras no chan. No 
caso da pista exterior, os puntos pintados. Cada alumno/a deberá “ traballar” respectando a súa zona 
*Priorizarase na medida do posible, o uso de material individual comentado (esterilla e comba) polo 

que contémplase a solicitude do mesmo ao principio do  curso, de coste reducido e para uso exclu-

sivo e non compartido nas clases de educación física. O alumnado será o responsable da desinfec-

ción antes, durante e despois do uso así como da custodia e transporte do mesmo. 
*O material do departamento empregado será desinfectado ao rematar o seu uso e almacenado na 

zona habilitada. (punto 16.5) 

*O departamento contará con  pulverizadores con líquido desinfectante ou virucida facilitado polo-

centro e papel para o secado, así como 2 papeleras de pedal.  
*O alumnado deberá respectar a distancia interpersoal marcada durante toda a sesión de EF. Para a 

realización de actividades, xogos, tarefas ou exercicios o profesorado definirá o espazo persoal para 

cada practicante. 

*Contémplase para o alumnado máis vulnerable e baixo informe médico,  a modificación de activida-

des ou tarefas para posibilitar igualmente a consecución dos estándares de aprendizaxe correspon-

dentes.  
*En situacións extraordinarias de malestar, ansiedade ou dificultades respiratorias o alumno/a pode-

rá, con permiso do profesor/a, retirarse da sesión ata as zonas sen máscara e recuperarse. En nin-

gún caso poderá haber máis dun practicante por zona. 

*Se houbera un cambio das indicacións das autoridades sanitarias ou da consellería de educación,  

valorarase o cambio das actividades  sen contacto, deportes de cancha dividida, tarefas e formas 

xogadas de técnica individual,etc.  a aquelas relacionadas cos deportes colectivos, xogos de inter-

acción e sen distancia, actividades deportivas colaborativas, etc. 
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*Tendo en conta que non se poderán empregar os vestiarios, proponse como recomendable o uso 

de toallitas hixiénicas para un lixeiro aseo despois da sesión (evitándose as primeiras horas lectivas 

para esta materia, facilitandose o pronto aseo na casa) 

* Ao finalizar, o profesor/a deberá acompañar ao grupo na súa volta á aula de referencia 

*En canto ás tarefas,  traballos e cuestionarios empregados para avaliar os estándares de aprendi-

zaxe reflexados no curriculo,  deberán ser entregados e contestados en tempo e forma a través da 

aula virtual, na que deberán matricularse nas primeiras semanas de clase. O alumnado que teña 

problemas telemáticos deberá falar co profesor/a da materia para que lle facilite outro medio 

 

 

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

-Cando o alumnado precise dun cambio de aula, deberá proceder a desinfectar o seu posto, en caso de 
ter sido usado con anterioridade (punto 17.1) 
-Durante os cambios de clase, o alumnado debe permanecer no seu sitio, con caracter xeral (punto 
17.1) 
-No caso de ter que trasladase a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que finalice a súa clase 
5 minutos antes de xeito que poida organizar a saída ordeada e paulatina do alumnado (punto 17.1) 
-Desprazaránse de forma autónoma polo centro cando teñan que cambiar de aula. A saida será orde-
nada 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 aglome-
racións de alumnado (punto 17.1). Estas saidas serán con circulación preferente porla dereita (ver pla-
nos) 
-Os desprazamentos dos alumnos serán supervisados polos profesores de garda, que poderán sancio-
nar a aqueles que non respecten as normas. 
-Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de 
entrar. Unha vez na aula, ventilarase e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras (pun-
to 17.2) 
-Observaranse as medidas de ventilación establecidas no apartado 22 do protocolo. 

 

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

protocolo) 

-O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala (punto 18.1).  
-Os usuarios da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado (punto 18.2) 
-A biblioteca poderá ser usada de acordo co aforo xeral previsto para as bibliotecas públicas (punto 
18.1). En total 18 persoas, distribuidas: 
*12 postos nas mesas da sala 
*2 postos nos ordenadores 
*2 postos nas mesas pegadas ao ordendador (adaptada e profesora de apoio) que invalida o posto do 
ordenador contiguo 
*1 posto de profesor de garda 
*2 persoas en espera para devolución ou préstamo (preferentemente de forma individual) 
Se a biblioteca tivera o aforo completo, deberán abandoar a sala as persoas necesarias para non so-
brepasalo.  O alumno que utiliza a mesa adaptada ten prioridade no uso da biblioteca 
-O equipo de biblioteca ten sinalizado as mesas e outros postos de traballo aqueles que poden ser utili-
zados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos dipoñibles (punto 
18.2) 
-Prestamo 
*O préstamo farase do xeito ordinario 
*O alumnado non poderá coller os libros directamente dos andeis 
*O profesor de garda deberá entregarlle os libros aos alumnos 
*Os profesores interesados en coller un lote de libros, falarán previamente ca encargada da biblioteca 
*Faranse préstamos individuais (punto 18.3) 
-Colocación dos libros nos andeis 
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*Só os profesores responsables da biblioteca colocarán os libros nos andeis 
-Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias (punto 18.4) 
(distancia seguridade, hixienización, ventilación, uso de máscara) 

 

 

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 siminultaneidade non superior ao 50% do seu aforo, sendo 
para o noso caso, en xeral, dunha persoa (punto 19.1). Vixiarase que esta medida se garanta no alum-
nado polo persoal do centro, así, o  non poderán ir ao aseo durante as clases, salvo que sexa unha 
urxencia e sexan autorizados previamente polo profesorado 
-O alumnado usará os aseos máis próximos á aula na que se atope.  
-Antes de primeira hora ou durante o recreo, os alumnos poderán ir ao aseo que está na planta baixa 
do edificio principal, previa autorización do profesorado de garda.  
-Os aseos da cafetaría permanecerán pechados durante os recreos. 
-O alumnado deberá hixienizar as mans á entrada e á salida do mesmo (punto 19.1) 
-O publico en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado unicamente poderá 
usar un dos aseos máis proximos á entrada do centro (punto 19.2) 
-No caso de alumnado con NEE, o persoal coidador que acompañe ao alumnado ao aseo deberá portar 
as proteccións individuais axeitadas (punto 19.3) 
-Nos asesos reforzarase a información sobre hixiene individual mediante cartelería (punto 21.1) 

 

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) 

-O equipo directivo establecerá o aforo posible de cada un dos posibles espazos que sexan suscepti-
bles de utilizar como espazos de recreo, pondendo incluir, de ser o caso, ximnasios, pistas cubertas ou 
polideportivos. (punto 20.1) 
-Dispoñeranse as medidas necesarias para manter as distancias de seguridade (punto 20.1) 
-No centro contase con varias áreas que se poden estruturar para o recreo dos alumnos: 
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*(1). Pista deportiva. Descuberta, de aproximadamente 675 m2, diferenciaránse 4 espazos, distibuindo-
se para os seguintes cursos: 
 

2º ESO 

4º ESO 

1º ESO 

1º BAC-C  e  3º ESO 

 
*(2) Zona verde, descuberta baixando acceso pista deportiva, detrás portería, para os cursos de FP 
Básica Electrónica e 1º BAC-H 
*(3) Zona verde, descuberta, cunha superficie aproximada de 100 m2, para o alumnado de FP Básica 
Administrativo 
*(4) Corredor enfronte ao edificio, saindo a man esquerda cara ao pavillón, asignarase ao alumnado de 
2º BAC-H 
*(5) Corredor sobre a pista deportiva, para o alumnado de 2º BAC -C 
*(6) Corredor enfronte ao edificio principal (saindo a man dereita): cara ao edificio de sanitaria para o 
alumnado de ciclos de administrativo 
*(7) Corredor enfronte ao edificio de sanitaria, para o alumnado dos ciclos de sanidade 
*(8) Corredor enfronte ao edificio electrónica, cara a sua parte traseira dirección pavillón: asignaráselle 
ao alumnado de electrónica 
*(9) O alumnado de ESO, FPBasica e Bacharelato, dirixiranse ao Pavillón, caso de que chovese, distri-
buíndose nas zonas asignada para eles cando entran no centro: 
 

1ºBAC-H FPB Elect (1º, 2º) 

2º ESO 

4º ESO 

1º ESO 

1º BAC-C 3º ESO 

2º BAC (C, H) FPB Advo (1º,2º) 

 
Caso de dúbida sobre o sitio ao que dirixirse (Pavillón ou Exterior) poderá consultarse en conserxería 
antes do recreo 
 
O alumnado empregará as rutas de saida e entrada do seu edificio para ir e voltar das zonas asignadas 
de recreo, de forma ordeada e coa máscara. Hixienizará as mans antes e depois do recreo 
 
-En todo caso, atenderemos as idades e peculiaridades do alumnado: moitos dos niveis abandonan 
habitualmente o recinto escolar, dado que son maiores de idade (para o cal terán que amosar o seu 
DNI ou acreditación similar, formando ringleiras de ser necesario e gardando a distancia de seguridade) 
 
-Para evitar un fluxo excesivo de alumnado no tempo de lecer, establecese unhas franxas horarias 
distintas dependendo dos niveis. Así: 
 

ESO, FP 
Básica e 

Sairán da sua aula ás 11:10, e dirixiranse ás zonas asignadas, sen demora. Per-
manecerán neste sitio (agás o relatado para o caso do uso da cafetataría) ata as 
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BAC 11:45, momento que voltarán as súas respectivas aulas de forma ordenada 
 

Ciclos 
(ordinario)  

Sairán da sua aula ás 11:15, e dirixiranse (de forma autónoma) as zonas asigna-
das. Permanecerán neste sitio (agás aquel que utilice a cafetaría ou estea fóra do 
recinto escolar) ata as 11:40, momento que dirixiranse ata as súas aula de forma 
autónoma, onde lles estarán esperando os seus profesores para comezar a clase 
ás 11:45 

 
-Ningun alumno/a poderá permanecer no interior dos edificios durante os recreos, salvo que conte coa 
supervisión permanente do profesorado 
-Os profesores de Ciclos formativos con alumnado maior de idade, que teñan clase a 3ª e/ou 4ª hora, 
poderán dar clase durante o recreo e facer 30 minutos de descanso durante o seu horario lectivo. O 
profesorado que queira acollerse, deberá solicitalo previamente en Xefatura de Estudos. 

-Os cuadrantes dos recreos (horas/grupos/zonas) realizaranse tal que permitan organizar non só a dis-

tribución do alumnado senón tamén as entradas e saídas nas aula para minimizar concentracións eleva-
das de alumnado en corredores e escaleiras 
-As anteriores instrucións non serán tidas en conta para as ensinanzas de adultos na quenda de tarde, 
dadas as súas características (modular, principalmente) agás no referente a circulación polo centro 
cara as entradas e saídas 
-Caso do uso dos servizos da cafetaría seguirase o establecido no apartado 41 deste protocolo. 

 

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) 

-O profesorado de garda asignado, 
*Ordeará as entradas/saídas para evitar a formación de agrupacións de alumnado no recinto, así como 
impartir instrucción ao alumnado para que non forme agrupacións na via pública fóra do recinto escolar 
(punto 11.9) 
*Velará pola orde dos movementos e fluxos do alumnado na entrada e saida da aula e nos movemen-
tos de retorno do recreo (punto 11.6) 
-Existe un rexistro de gardas no centro, seguindo un cadro de asignación elaborado por Xefatura de 
Estudos. Este poderá ampliarse, caso de que se detecte a necesidade dun reforzo 

 

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 temos este nivel educativo no centro 

 

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 temos este nivel educativo no centro 

 

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) 

mailto:ies.ricardo.mella@edu.xunta.es


 

 
 

 
 

  
 

 

 

Páxina 32 de 52  

IES Ricardo Mella 
Estrada Vella de Madrid, nº 177, 36214 Vigo 
 886121001-   FAX 886121026 

E-mail: ies.ricardo.mella@edu.xunta.es 

Web: http://edu.xunta.es/centros/iesricardomella 

 

-Ao inicio das actividades o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e recomendacións a 
seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis informativos (punto 23.1) 
-Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida desenvolver 
as actividades (punto 23.2) 
-Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do alumnado debe-
rán estar perfectamente hixienizados para o seu uso. Así mesmo, engadiranase outros equipos de pro-
tección axeitados en cada caso, favorecendo cando sexa posible a utilización de materiais desbotables 
(punto 23.3) 
-Priorizarase a realización de tarefas individuais fronte a grupais, así como a entrega de actividades de 
maneira telemática 
-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 ou alumno/a (punto 23.4).  
-As ferramentas deben estar controladas en todo momento, non podendo estar nun sitio onde o alum-

nado teña acceso directo a elas. Na súa repartición debe evitarse aglomeracións, levando no seu caso 
un control sobre o seu uso. 
-Nas aulas de informática, o alumnado terá a mesma ubicación, para isto, igual que no resto das aulas 
elaborarase un croque coa posición do alumnado. 
-Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato) ao non poder ser usado por unha soa persoa 
o novo usuario realizará unha correcta hixiene de mans antes do seu uso (punto 3.7). . 
-Caso limpeza do equipo, farase non aplicando directamente ningunha solución líquida para evitar o 
seu deterioro senón que humedecerán previamente panos desbotables co limpiador 
-No caso de que nunha aula non existan equipos suficientes para o seu uso individual, poderían pro-
gramarse tarefas teóricas e practicas en distintas sesións, intercambiándose os alumnos no uso do 
equipo. Outra opción sería propoñerlle ao alumnado traer o seu propio equipo ao centro, sendo isto 
voluntario.  

 

 

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) 

-Na atención ao alumnado con NEE 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 poder ser o uso de pantallas e mampa-
ras. (punto 24.1) 
-Nos casos nos que o alumnado non leve máscara e non se poida manter a distancia interpersoal, po-
deriase indicar o uso por parte do profesorado de máscara cirúrxica ou autofiltrante, ademais dunha 
pantalla ou viseira, en función da avaliación do risco de cada caso por parte do Servizo de Prevención 
de Riscos Laborais (punto 24.2) 
-A persoal coidador deste alumnado é o encargada do seu acompañamento (entradas e saidas do cen-
tro, cambios de aula, uso do aseo, axuda para comer e beber,...) (punto 24.3) 
-Existe un aseo específico na planta baixa do edificio principal para este alumnado proximo á aula es-
pecífica, no que se intensificará a limpeza e desinfección como medida de prevención de risco (punto 
24.4).O persoal coidador que acompañe ao alumnado, deberá portar as proteccións individuais axeita-
das. 
- O centro axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que ten escolari-
zado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con necesidades educativas 
especiais (punto 24.7) 
-A desinfección da mesa e materiais cos que traballe e use o alumnado con NEE a levará a cabo, o 
docente ou coidador, según proceda 
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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) 

-As medidas serán obxeto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada circunstancia 
-Fundamentalmente: hixiene de mans, ventilación dos espazos, desinfección materiais, circulación pola 
dereita, uso da mascara/viseira, normas de entrada/saida 

 

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) 

-O centro promoverá que as reunións de coordinación e aquelas outras actividades non lectivas que 
sexan posibles, realizaranse de forma telemática (punto 2.1) 
- 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 (punto 26.4) 
-Nas reunións de titoria cando sexan presenciais, terase en conta os requisitos de seguiridade e hixiene 
para o espazo utilizado (punto 26.6) 
-O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas 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 ele-
mentos de uso común como teclados, pantallas ou maquinas expendedoras (punto 26.5) 
-O profesorado utilizará o material de hixiene ubicado nas aulas cada vez que entre nunha para limpar 
a mesa e cadeira, así como realizar a hixiene de mans. Igualmente, tera en conta o indicado sobre a 
ventilación na aula en base ao establecido neste protocolo (punto 26.3).  
-As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os proxectores e 
restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado ou o persoal non do-
cente, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan (punto 3.7) 
-Para o caso da cafetaría, as persoas responsables do seu servizo (empresa concesionaria)  establece-
rá o aforo máximo para proder cumprir a distancia de seguridade. Igualmente, deben cumprir as nor-
mas vixentes ditadas pola Consellería de Sanidade en cada momento e situación, para os establece-
mentos hostaleiros 
O usuario da cafetería respectará as sinalizacións existentes na mesma, cando faga uso do servizo, 
sendo obrigado o uso da máscara, agás no momento específico da alimentación (punto 14.20) 

 

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) 

-O centro promoverá que as reunións de coordinación e aquelas outras actividades non lectivas que 
sexan posibles, realizaranse de forma telemática (punto 2.1) 
-Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático. (punto 12.4) 
-Os órganos colexiados poderanse constituir, convocar, celebrar as súas sesións, adoptar acordos e 
remitir actas a distancias (punto 27.1) 
-Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos membros que participen, o 
contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto (será valida, para estes efectos, o formalizado 
na propia sesión de videoconferencia ou o emitido por correo electrónico) (punto 27.2) 

 

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

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

-Ao longo do curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene fronto á 
COVID-19 (punto 28.2). Aqui estaremos ao cumprimento das premisas descritas no protocolo das Con-
sellerías de Educación e Sanidade 
-Potenciarase o uso de carteis e sinalizacións que fomenten o cumprimento e comprensión das medi-
das de prevención e hixiene. Coidarase que esta información sexa actualizada no caso de que cambien 
as indicacións das autoridades sanitarias (punto 28.1.3) 
-Establecerase unha comunicación áxil e fluida coa comunidade educativa para que esté actualizada de 
todas as medidas que vaian xurdindo en base a evolución da situación epidemiolóxica. 

 

 

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). 

Empregarase todas as canles de comunicación disponibles para o Centro (principalmente a paxina web 
e aplicación abalarMobil) para a difusión de toda a información de relevancia con respecto a este tema, 
en especial a enviada polas Consellerías de Educación e Sanidade, podendo, no seu caso, contar con 
charlas persoal sanitario (puntos 12.6 e 28.1.2) 

 

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—)   

-O profesorado designado na coordinación responsabilizarase do traballo de mantemento da aula vir-
tual (creación de cursos, xestión da administración,…). Outras das tarefas do equipo das TICs poden 
ser comunicación cos asesores Abalar, coa UAC, divulgar accións de formación (disponibles para 
alumnado e profesorado), ou colaboración con aqueles compañeiros que teñan unha maior dificultade 
na implantación das aulas. Ofertarase ao profesorado cursos na propia aula virtual do centro (nivel ini-
cial e avanzado) (puntos 29.4, 29.9 e 29.10) 
-O uso das aulas virtuais no centro educativo, crearán un habito no alumnado que, e en base aos distin-
tos escenarios que puidesen ocorrer pola crise sanitaria, o axuden para seguir a súa formación a través 

do ensino a distancia. Esta opción tamén sería válida para o caso daquel alumnado tivese que sus-

pender a súa actividade presencial ao atoparse nunha situación de corentena (punto 29.2) 
-O titor/a e o profesorado do grupo aula ao inicio do curso velarán para que o alumnado esté inscrito e 
manexe a aula virtual. Tamén o titor/a identificará a aquel que precise equipamento dixital, caso de 
producirse corentena ou illamento (puntos 29.5, 29.6 e 29.8) 
-Actualmente os coordinadores nas distintas áreas do centro, son: 
 

Profesor Cargo 

Profesor 1 Responsable Aula Virtual 

Profesor 2 Coordinador TIC 

Profesor 3 Coordinador Abalar 
 

 

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) 

-Elaboración dun documento de "Información Inicio de Curso", especialmente dirixido ao alumnado de 
nova incorporación 
-Avaliacións iniciais, tendo en conta os informes do curso anterior 
-Elaboración das programacións didácticas contemplando os distintos escenarios en función da situa-
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ción sanitaria: metodoloxía, instrumentos de avaliación e outras adaptacións que a docencia non pre-
sencial poida requerir 
-Utilización das plataformas e medios telemáticos corporativos para a comunicación entre o equipo 
docente e o alumnado e as súas familias. 

 

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) 

O "Plan de adaptación á situación Covid-19 no curso 2021/2022" será comunicado ao persoal do cen-
tro, a todas as familias e ao alumnado (punto 10.4). Sen perxuicio das posibles modificacións que pui-
desen producirse ben por cambio da normaiva vixente ben polas achegas realizadas pola comunidade 
educativa para a súa mellora  
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Id. ANEXOS 

 

 

ANEXO I. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19. MODELO DE-
CLARACIÓN RESPONSABLE 
 

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas clínicos de 
sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas solicite consulta no 
seu/súa medico/a ou pediatra.  

  
Presentou nas últimas 2 semanas?  SI NON 

 
Síntomas respiratorios  

Febre maior de 37,5ºC  
  

Tose seca  
  

Dificultade respiratoria  
  

Outros síntomas  

Fatiga severa (cansazo)  
  

Dor muscular  
  

Falta de olfacto  
  

Falta de gusto  
  

Diarrea  
  

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron.  

 

 
SI NON 

CONVIVIU nos últimos 10 
días? 

  

cunha persoa COVID-19 + confirmado?  
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MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(Alumnado menor idade) 

 

D/Dª  

con DNI  , como pai/nai/titor legal do alumno/a:  

 

matriculado no curso  do IES RICARDO MELLA 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE COÑECE O 

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CEN-
TROS de ensino non universitario DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022  

e que, polo tanto coñece a necesidade de obriga de realizar diariamente a en-
quisa de autoavaliación da Covid-19 ao alumno/a e a obriga de NON envíalo/a 
ao centro e contactar cos servizos sanitarios e seguir as súas indicacións en ca-
so de presentar cando menos un dos síntomas previstos. De igual xeito coñece 
a obriga de seguir as indicacións da autoridade sanitaria no caso de que o/a 
alumno/a conviva cunha persoa con diagnóstico positivo de Covid-19. 

O alumno/a non poderá acudir ao centro ata que así llelo indiquen os servizos 
sanitarios 

A persoa afectada ou a súa familia comunicarán estas circunstancias ao Equipo 
Covid do centro 

 

 

En Vigo a  de  202  

 
 
 
 

ASDO.  

 
 

NOTA: As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas, a todos os efectos 
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MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(Alumnado maior idade) 

 

D/Dª  

con DNI  alumno/a matriculado no curso: 

 do IES RICARDO MELLA 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE QUE COÑEZO O 

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CEN-
TROS de ensino non universitario DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022 

e que, polo tanto coñezo a necesidade da obriga de realizar diariamente a en-
quisa de autoavaliación da Covid-19 e a obriga de NON acudir ao centro e con-
tactar cos servizos sanitarios e seguir as súas indicacións en caso de presentar 
cando menos un dos síntomas previstos. De igual xeito coñezo a obriga de se-
guir as indicacións da autoridade sanitaria no caso de convivir cunha persoa con 
diagnóstico positivo de Covid-19. 

Non poderei acudir ao centro ata que así mo indiquen os servizos sanitarios. 

Eu ou a miña familia comunicaremos estas circunstancias ao Equipo Covid do 
centro. 

 

En Vigo a  de  202  

 
 
 
 

ASDO.  

 
 

NOTA: As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas, a todos os efectos 
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ANEXO VI. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

 
Consideracións xerais sobre actividades complementarias e extraescolares nos centros educati-
vos:  

1. Deben manterse os grupos de convivencia estable ou gardarse as distancias de seguridade previs-
tas nos protocolos con carácter xeral. 

2. Cómpre priorizar as actividades no exterior pero evitando igualmente aglomeracións.  

3. Deberase levar rexistro das persoas que participan nestas actividades, así como o lugar que ocu-
pan, non podendo cambiar de compañeiros/as para limitar as interaccións e facilitar a localización 
de posibles contactos estreitos.  

4. É preciso extremar as medidas de hixiene e ventilación antes, durante e despois da actividade.  

5. Cando a actividade implique saída do centro e visita a algún lugar deberá coñecerse con antelación 
o protocolo COVID da instalación e deberá ser asumida e explicada ao alumnado de acordo á súa 
idade. 

6. O número de profesorado acompañante debe ser tal que permita garantir as medidas de seguridade 
sanitarias nas visitas e saídas do centro educativo. Pódese tomar como referencia o establecido no 
ROC e axustalo á situación da actividade para garantir a seguridade sanitaria: os alumnos serán 
acompañados polo profesorado correspondente na proporción como mínimo dun profesor por cada 
unidade. Poderá un profesor acompañar máis dunha unidade sempre e cando o total de alumnos 
non pase os 25 ou 30, segundo sexan de educación infantil ou primaria, ou secundaria, respectiva-
mente. 

7. Cando a actividade implique uso de transporte deberán extremarse as medidas de hixiene, por su-
posto será o brigatorio o uso de máscara e anotarase o lugar que ocupa o alumnado que será fixo 
nos dous sentidos do traxecto. 

8.  Cando as actividades supoñan a entrada no centro de persoal alleo este deberá coñecer previa-
mente e asumir na súa totalidade o protocolo COVID e o Plan de adaptación do centro e asinar o 
compromiso de realizar a enquisa de autoavaliación antes da actividade. En ningún caso acudirá se 
teñen síntomas de igual xeito que o persoal do centro. Tanto si se trata de actividades esporádicas 
como regulares o Equipo Covid estará informado en todo momento así como profesorado afectado 
e o PND que deba atendelo e levarase rexistro da súa presenza e interaccións. 

9. Estas persoas alleas extremarán a hixiene á entrada e saída do centro, gardarán o uso de máscara 
e distancia de seguridade. 

10. As persoas que accedan a centros de xeito regular en virtude de convenios, tales como persoal da 
ONCE ou outras entidades que apoien o proceso de ensino-aprendizaxe na atención á diversidade, 
deberán asinar a declaración responsable que asina o alumnado, coñecer e asumir o protocolo do 
centro e extremar as precaucións nas súas interaccións co resto da comunidade educativa. 

11. No caso de acceso ao centro de persoas alleas ao persoal deberán estar sempre acompañadas de 
persoal do centro.  

12. Posto que en diversas actividades educativo-culturais colaboran concellos, por exemplo, en visitas 
guiadas (museos, etc.) ou en actividades deportivas, a partir dunha lexislación que establece o do-
bre uso das instalacións vinculadas aos centros, regulado mediante convenios, cada centro educa-
tivo no que teñan lugar ditas actividades trasladará ao concello de referencia este protocolo a efec-
tos de coñecemento e coordinación das medidas preventivas. 

13. Os responsables de verificar todo o procedemento serán os membros do Equipo Covid. 

14. Os eventos e celebracións que terán lugar nos centros educativos realizaranse sempre que se poda 
aoi aire libre e acorde ás mesmas condicións que os seus homólogos no ámbito comunitario 
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ANEXO XI. PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN PARA A XESTIÓN DA VULNERA-
BILIDADE EN ÁMBITOS NON SANITARIOS NIN SOCIOSANITARIOS 
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ANEXO XII. MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE PERSOAL 
ESPECIALMENTE SENSIBLE 
 

 

SOLICITANTE  

Nome e apelidos:  

DNI:       Teléfono:  

Correo electrónico (obrigatorio):  

Enderezo a efectos de notificacións :  

Código Postal:     Localidade:  

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO  

Nome do Centro:  

Enderezo: 
Código Postal:    Localidade:  

Posto de traballo:  
 

 
 
SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade, ou no seu caso o servizo de prevención alleo a 
efectos da determinación do condición de persoal sensible de conformidade co previsto 
na Resolución pola que se aproba o protocolo de adaptación ao Contexto da Covid 19 
nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021/2022  
 
Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran no seu 
poder, así como aqueles que lle sexan requiridos.  
 
 

_____________________ ,_____de______________de 202__ 
 
Sinatura: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DIRECTOR/A DO CENTRO  
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ANEXO XIII. MODELO DE CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE SEGURIDADE NO 
CENTRO EDUCATIVO 
 

O 1 de setembro dítase a Resolución das Consellerías de Cultura,Educación e Uni-
versidade e de Sanidade, pola que se determina o protocolo de inicio do curso 2021-

2022, se determinan as instrucións e se adoptan medidas de prevención e hixiene nos 
centros de ensino non universitario dependentes da Consellería.  
 
No protocolo establecese o informe que debe elaborar a dirección no que se indiquen 
as tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das me-
didas de protección existentes para o solicitante.  
 
D./Dna._____________________________________ solicitou a súa consideración, 

como persoal sensible.  

Polo exposto, D./Dna.___________________________________________, na súa 

calidade de Director/a do centro de ensino público_____________________________ 

INFORMA:  

  
Marcar con X ou tachar o que non proceda  
 
 Que o solicitante presta servizo neste centro educativo en condición de: docente, 

persoal administrativo, de limpeza, ou outra categoría.  

 Que no centro existe dotación de xel hidroalcohólico, e restantes elementos para a 
hixiene das mans consonte ao protocolo.  

 Que existe dispoñibilidade de máscaras diarias para os olicitante.  

 Que nas aulas existe unha separación de 1,5 metros ata o lugar ocupado polo alum-
nado.  

 Que nos espazos comúns (sala de profesores, salas de reunións, etc. ) existe unha 
separación de 1,5 metros entre os postos.  

 Que no posto de traballo (persoal administrativo) existe a debida separación de 1,5 
metros diante das persoas que acoden ao centro.  

 
 
E para que conste diante da inspección médica da Xefatura Territorial de .  
 
Asinase o presente informe con data __ /__ /202_ (sinatura e selo)  
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OUTROS ANEXOS 
 

ANEXO II. CROQUES AULAS E TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Os titores ao inicio do curso elaborarán croques da posición do alumnado, que será 
remitido a xefatura de estudos para a súa consulta, no seu caso. Vicedirección realiza-
rá croques das distintas liñas do transporte escolar, coa posición do alumnado usuario 
no que se tratará de situalos por aula. 
 

ANEXO III. MODELO DE DOCUMENTO "PLAN DE CONTINXENCIA DO CENTRO 
EDUCATIVO 
 

Este anexo desenvolverase nun documento aparte 
 

 

ANEXO IV. MODELO DE DOCUMENTO "PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN 
COVID 19 NO CURSO 2021-2022" 
 

Este anexo é o que se desenvolve no presente documento 
 

 

ANEXO V. PLANOS DE CIRCULACIÓN CENTRO 
ANEXO XIV. PLANOS TIPO DE COLOCACIÓN NAS AULAS 
 

Estes dous anexos desenvolveranse nun documento aparte 
 
ANEXO VII. ESCENARIOS COMEDOR ESCOLAR 
 
Non existe este servizo no centro educativo 
 
ANEXO VIII. VENTILACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS NO CONTEXTO DA CO-
VID-19 
 
Seguiremos as indicacións establecidas para os centros públicos de ensino non uni-
versitario durante o curso 2021-2022 e recollidas no presente protocolo no apartado 
22. 
 
ANEXO IX. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NO CONTEXTO DA COVID-19. DOCU-
MENTO DE ADAPTACIÓN 
 
Seguiremos as indicacións aquí recollidas e o documento referenciado, caso do o 
alumnado co precise segundo o departamento de orientación. 
 
ANEXO X. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Recomendacións referidas as máscaras, pantallas faciais, batas de protección e xel 
hidroalcohólico facilitadas pola Consellería de Sanidade 
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ANEXO XV CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS 
 

Ferramenta de control rápido e eficaza da implantación das medidas en canto á pre-
vención e protección tanto de traballadores como de alumnos e visitas ao centro. 
 

Aspecto a considerar  
Realizado  

SI NO N NP 

Id.  Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade  

1.1.  
Informouse aos traballadores de non acudir ao centro de traballo en 
caso de síntomas da enfermidade e as medidas a tomar si presentan 
estes síntomas?  

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

1.2  
Informouse aos pais/nais/titores dos alumnos de non envialos ao centro 
educativo en caso de síntomas da enfermidade e as medidas a tomar si 
presentan estes síntomas?        

Detalle de medidas implantadas polo centro educa tivo:.  

1.3  
Estableceuse no centro o procedemento a seguir si algún traballador ou 
alumno presenta síntomas da enfermidade no centro educativo?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:.  

Id. Medidas Organizativas 

2.1  

Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir que 
non se producen aglomeracións no acceso e mantéñense as distancias 
de seguridade? En caso necesario, establecéronse entradas e saídas 
diferenciadas que garantan a distancia entre persoas?  

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.2  
Dimensionaronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos 
procedementos da Consellería de Educación?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.3  

Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan fácil acceso a 
auga e xabón, así como, papel desbotable para secado e papeleiras no 
centro educativo? Si é necesario, disponse de dispensadores jabonosos 
e/ou de solución alcohólica desinfectante ao dispor dos traballadores e 
dos alumnos?  

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  
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2.4  
Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para zonas 
de atención a público, como na área de administración, etc.? Definíronse 
adicionalmente os equipos de protección a utilizar?  

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.5  
Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e saída 
dos alumnos, evitando o cruzamento duns e outros?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

  

2.6  
Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia, 
diferenciando ambos os sentidos mediante cintas de separación e/ou 
vinilo adhesivo no pavimento?  

    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.7  
Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores) ao 
mínimo posible?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.8  
Para as aulas, adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de 
Educación?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.9  
Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, Mantense a 
distancia de seguridade de 1,5 metros, así como as medidas hixiénicas e 
distanciamento social?  

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.10  
Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as dis-
tancias de seguridade?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.11  Establecéronse normas específicas para o uso de aseos?  
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.12  Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios?  
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  
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2.13  Establecéronse normas específicas para as salas de reunións?  
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.14  
Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o proce-
demento da Consellería de Educación?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.15  
Conta con papeleiras ou colectores protexidos con tapa e accionados 
por pedal?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.16  
Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área 
de administración?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.17  
Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, 
se higienizan antes de cada uso?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.18  
Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior 
(limitacións de mobilidade)?      

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

Id.  Formación e información dos traballadores  

3.1  
Infórmase o persoal de forma irrefutable e actualizada das recomenda-
cións sanitarias que debe seguirse de xeito individual?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.2  
Formouse aos traballadores sobre a prevención do contaxio e as medi-
das a tomar, específicas do centro de traballo, así como os equipos de 
protección a empregar?  

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.3  
Informouse aos traballadores sobre as medidas de prevención a tomar 
cando viaxan ao lugar de traballo?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  
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3.4  
Informouse ao persoal sobre a forma de refugar o material de uso e 
hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, panos, etc.)?      

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.5  
Valorouse e adquirido un stock suficiente de equipos de protección 
segundo o marcado pola Consellería?      

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

Id.   
Limpeza e desinfección das instalacións  

3.6  
Dispuxéronse os produtos de limpeza e protección necesarios para 
poder acometer e manter a actividade e limpeza requirida?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.7  
Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación á súa 
periodicidade?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.8  

Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para 
limpar os cuartos, coa especial énfase nas superficies, especialmente 
aquelas que se tocan con máis frecuencia como fiestras ou tiradores de 
portas, os aparellos de uso habitual por parte de alumnos e persoal, 
mesas e ordenadores?  

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.9 

Déronse instrucións aos traballadores para que depositen o material de 
hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) na fracción resto (agru-
pación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectua-
das as recollidas separadas)?  

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.10  
Estableceuse un mecanismo para a eliminación dos residuos que pro-
veñan duna persoa que presente síntomas da enfermidade e os elemen-
tos de limpeza utilizados para este caso?  

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.11  

Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas 
instalación, diariamente e adicionalmente con ventilación natural de 
acordó coas pautas de ventilación do Protocolo para o curso 2021-
2022?  

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  
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Id.  Sinalización  

3.12  
Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavado de 
mans, non tocar a cara, toser en papel desbotable ou o cóbado, etc.)?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.13  Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos,  
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.14  

Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de segu-
ridade a manter durante o acceso ao centro educativo e no resto das zo-
nas necesarias (zona de comedor, biblioteca, etc.), segundo o marcado 
pola Consellería de Educación?  

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.15  
Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder a 
calquera persoa que presente síntomas da enfermidade?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.16  
Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións, 
vestiarios, comedor, etc.)?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  
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ANEXO XVI. CARTELERIA 
 

A que estea dispoñible no momento da súa colocación (procedente da páxina web da 
consellería de educación e sanidade) e en vigor segundo a normativa existente 
 

ANEXO XVII. CAFETARÍA 
 

Este anexo desenvolverase nun documento aparte 
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ANEXO XVIII. CONTROL DOS REXISTROS DERIVADOS DO PRESENTE PLAN 
 

XVII.1 CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 

 

Edificio: Planta: Aseo: 

 

DATA HORA Revisado por: Observacións 
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XVII.2 MODELO CHECKLIST VENTILACIÓNS DAS AULAS 
 

AULA: MES: 

 

 
QUENDA MAÑÁ QUENDA TARDE 

DIA 
08:45 
-09:35 

09:35 
-10:25 

10:25 
-11:15 

11:45 
-12:35 

12:35 
-13:25 

13:25 
-14:15 

16:15 
-17:00 

17:00 
-17:45 

17:45 
-18:30 

18:00 
-18:50 

18:50 
-19:40 

19:40 
-20:30 

20:30 
-21:20 

21:20 
-22:10 

1                             

2                             

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                             

 

NOTA: Indicar cunha marca  que se efectuou as recomendacións expostas no punto 22 do "Plan de 

adaptación á situación Covid 19 no curso 2021-2022" para esta aula e na hora( s) de ocupación. No 
mencionado punto, exponse: 

 

 

-Dado que é necesario realizar tarefas de ventilación frecuente nas instalacións e por espazo de polo menos 15 minutos ao 
comezo e final da xornada (maña e tarde), durante a totalidade dos recreos, cando menos 5 minutos entre clase e clase e de 
2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos durante a duración destas.(punto 4.2) e co obxecto de facilitar o control desta ventila-
ción, xeneralizarase cubrir unha táboa (ver anexo modelo), resultando obrigatoria enchela ao acabar cada clase, evitándose 
así posibles despistes á hora de realizar esta ventilación. Ao rematar o mes, será recollido e custodiado na Secretaría para o 
seu arquivo. 
Coas medidas de prevención de accidentes necesarias: 
*Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible (punto 
4.2.1) 
*Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de reciculación do aire interior (punto 4.2.2) 
-As portas das aulas deberán permanecer sempre abertas, coas ventas abertas para favorecer a circulación de aire e, espe-
cialmente, se as ventas se atopasn pechadas (punto 4.2) 
-As ventas dos corredores deberán permanecer abertas para facilitar a ventilación (punto 4.2) 
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