
 

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID19 NO 
CURSO 2020-2021 NO IES ILLA DE SAN SIMÓN DE 

REDONDELA 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1. IES Illa de San Simón 

 Avenida Mendiño 28  CP: 36 800 Redondela 

 Teléfono: 886 11 06 35 

2. Membros do equipo Covid 

Ramiro Armesto Fernández (coordinador) 

Elvira López Alló 

Mª Begoña Sánchez Pallas 

SUPLENTES: Serían nomeados polo equipo directivo no caso de ser preciso. 

3. O Centro de Saúde de referencia é o Centro de Saúde de Redondela.  

O seu coordinador COVID é Roberto Devesa González. Teléfono: 986 40 07 00 

4. Habilitarase, dende o inicio de curso, un espazo específico de uso individual no              
centro para illar a aqueles alumnos nos que se detecten síntomas mentres non se              
xestiona o seu traslado. 

Este espazo contará con ventilación axeitada, xel hidroalcólico, desinfectante de          
superficies, papeleira de pedal e panos desbotables. 

Habilítase unha aula situada fronte ás escaleiras principais no segundo andar. 

5. O número de alumnos por nivel e etapa están recollidos no seguinte cadro: 

1° ESO: 69 2° ESO: 58 

3° ESO: 69 4° ESO: 60 

 



 

6. O persoal do centro educativo está constituído por: 

● 29  profesor@s 

● 1 administrativa 

● 1 conserxe 

● 2 do  persoal da limpeza. 

7,8 (Ed. primaria) 

9. A canle de comunicación para as familias ,así como para o persoal do centro,               
para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible e as              
posibles ausencias será o teléfono de conserxería 886 11 06 35. A conserxe             
trasladará a información ao equipo Covid. 

O centro utilizará Abalarmobil e a páxina web para transmitir a toda a comunidade              
educativa calquera información relevante sobre a situación do IES. 

10. As ausencias do persoal docente e non docente serán rexistradas polo            
profesorado de garda e a  dirección do centro. 

As faltas do alumnado serán rexistradas no Xade e unha vez comprobadas as              
comunicacións das familias, aquelas faltas motivadas por sintomatoloxía compatible         
terán a consideración de xustificadas. 

11. A comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas           
realizarase a través da aplicación informática Educovid incuído a listaxe de           
contactos pŕoximos dos positivos confirmados. 

  

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

12. A situación dos pupitres nas aulas atende ás indicacións do protocolo da              
Consellería sobre prevención nas aulas de ESO. Todos os postos están situados no             
mesmo sentido e gardan a distancia mínima de seguridade de 1,5m entre os centros              
das cadeiras. 

13. (Non procede) 

 14. Medidas para o uso de espazos: 



 

Aula de PT: Esta aula foi adaptada para acoller un máximo de 3 alumnos/as               
seguindo as indicacións do protocolo. No caso de ter máis alumnado nunha sesión a              
PT utilizará outra aula de maiores dimensións. 

Departamento de orientación: Este departamento ten un aforo máximo de 2           
persoas. No caso de ter que traballar con alumnado con NEAE sería de forma              
individual. 

Laboratorio de Ciencias: A situación dos pupitres nesta aula atende ás indicacións            
do protocolo da Consellería sobre prevención nas aulas de ESO. Todos os postos             
están situados no mesmo sentido e gardan a distancia mínima de seguridade de             
1,5m entre os centros das cadeiras. 

Aula de Música: A situación das cadeiras nesta aula atende ás indicacións do             
protocolo da Consellería sobre prevención nas aulas de ESO. Todos os postos            
están situados no mesmo sentido e gardan a distancia mínima de seguridade de             
1,5m entre os centros das cadeiras. 

Aula de EPVA: A situación das cadeiras nesta aula atende ás indicacións do             
protocolo da Consellería sobre prevención nas aulas de ESO. Todos os postos            
están situados no mesmo sentido e gardan a distancia mínima de seguridade de             
1,5m entre os centros das cadeiras. 

Taller de Tecnoloxía: A situación das cadeiras nesta aula atende ás indicacións do             
protocolo da Consellería sobre prevención nas aulas de ESO. Todos os postos,            
agás os de ofimática, están situados no mesmo sentido e gardan a distancia mínima              
de seguridade de 1,5m entre os centros das cadeiras. No caso de utilizar os              
ordenadores, a ringleira máis próxima aos mesmos quedaría anulada. 

15. Nas xuntanzas de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias             

priorizarase a comunicación por teléfono. Porén, cando a xuízo do titor/a ou da             

dirección do centro sexa preciso a titoría presencial, realizarase esta coas debidas            

medidas de protección. 

16. As canles coinciden coas recollidas no punto 9. 

17. O uso da máscara será obrigatorio con independencia do mantemento da            
distancia interpersonal. Así mesmo haberá que levar unha segunda máscara de           
recambio e un estoxo específico para gardala . 

18.  Recollido No punto 63  



 

MEDIDAS DE LIMPEZA 

19. O persoal de limpeza deberá ter especial atención nas zonas de uso común e               
nas superficies de contacto máis frecuentes como pomos das portas, mesas,           
mobles, pasamáns, teléfonos, e outros elementos de semellantes características;         
así como de billas, elementos das cisternas e outros dos aseos. A limpeza dos              
aseos pola mañá realizarase como mínimo antes e despois do recreo e na quenda              
da tarde unha limpeza antes do inicio das clases e outra unha vez rematen as               
actividades. 

20. En canto á distribución horaria, unha das persoas do persoal de limpeza             
realizará a súa xornada na quenda de mañá, e outra na da tarde. 

21. En canto ao material de protección para a realización das tarefas de limpeza:  

Nos aseos existirán xaboeiras, papel de mecha e papeleira con tapa e pedal. O              
persoal de limpeza utilizará desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén           
preparada ou calquera dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e          
rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso destes produtos sempre se           
respectarán as indicacións da etiquetaxe. Logo de cada limpeza, os materiais           
empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de xeito seguro,           
procedéndose posteriormente ao lavado de mans. Deberán vixiar a limpeza de           
papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas con tapa), de xeito que queden             
limpas e cos materiais  recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 

As aulas estarán dotadas de solución hidroalcohólica, papel de mecha, papeleira           
con tapa e pedal; así como de desinfectante de superficies para hixenizar cadeiras e              
mesas durante as sesións lectivas. 

 22. Cadro de control de limpeza dos aseos.  

O persoal de limpeza asinará os cadros de control situados nos baños, indicando             

data e hora. ANEXO 0 

23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas. 

Xúntase o ANEXO I co modelo de rexistro. Este modelo estará ubicado en cada              

aula. 

24. Os panos desbotables que o persoal da comunidade educativa empregue para            
o secado de mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” así como o              



 

outro material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) serán refugados            
en papeleiras ou contedores con bolsa, protexidos con tapa e accionados por pedal. 

Este material agruparase formando a fracción resto (agrupación de residuos de           

orixe doméstica que se obteñen unha vez efectuadas as recollidas separadas).Dado           

que non existe contedor gris nas proximidades do IES, estes residuos depositaranse            

no contedor verde. 

No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas            

mentres se atope no centro educativo, será preciso illar o contedor onde se             

depositen os panos ou outros produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo será              

extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito              

na fracción resto. 

Realizarase a debida limpeza e ventilación do espazo no que se levou a cabo o               

illamento preventivo, abrindo a fiestra e coa porta pechada, logo de que o alumno/a              

teña abandonado o centro educativo. 

  

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

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

1. Xel hidroalcólico, desinfectante hidroalcólico, panos desbotables, máscaras,       

papeleiras con tapa e pedal. 

2. Termómetros 

26. Sistema de compras do material de protección. 

Coordinado entre a secretaria do centro e o equipo COVID 

27. Distribución e entrega de material e da súa reposición. 

Coordinado entre a secretaria do centro e o equipo COVID 

 



 

XESTIÓN DOS GROMOS 

 28. Non se asistirá ao centro nos seguintes casos: 

a) Estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas compatibles con          
COVID-19. 

b) Aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período             
de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con           
síntomas ou diagnosticada de COVID-19.  

c)   As persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

Cando un alumno/a comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no           
centro educativo levarase a un espazo separado de uso individual “Sala Covid”,            
colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa            
que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia.  

Esta sala disporá de adecuada ventilación, xel hidroalcólico e papeleira con tapa de             
pedal. Será necesario contactar coa persoa responsable do manexo da Covid-19 no            
centro educativo e cos familiares ou titores legais. 

A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de protección              
adecuado: 

◦ máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva. 

◦ De forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a teña unha              
exención para o uso da máscara por xustificación médica e non usa máscara,             
a persoa acompañante usará máscara FFP2 sen válvula (KN95), ademais          
dunha pantalla facial e unha bata desbotable. Na eventualidade de que non            
houbese dispoñibilidade de máscaras KN95, poderá utilizarse unha máscara         
cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da utilización da pantalla. 

Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa           
Covid-19, os restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa         
traballadora do centro educativo preferentemente nun lugar cuberto exterior ao          
edificio ou noutro lugar interior coa ventilación axeitada. A persoa que utilice a FFP2              
deberá estar formada na utilización dos equipos de protección individual e no seu             
refugallo. 

O centro contará cun stock deste material para as situacións nas que se requira o               
seu uso na atención dun caso sospeitoso. 



 

No suposto da aparición dun caso no centro educativo xa sexa do alumnado,             
profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na            
COVID-19, a petición dos servizos de saúde a través de EduCOVID, incluirá na             
aplicación informática a información prevista do eventual afectado/a relativa aos          
contactos estreitos, dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así          
como de quen sexa persoa próxima vencellada ao centro educativo. 

Os responsables do citado alumno/a deberán chamar ao seu Centro de Saúde de             
Atención Primaria  ou ao PAC, para solicitar consulta 

En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase           
ao 061. 

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

29. De confirmarse o positivo, a Central de Seguimento de Contactos CSC             
chamará telefónicamente aos pais do alumno/a.  

O CSC solicitará ao equipo COVID do centro educativo, mediante a aplicación            
EduCovid do centro, a relación de contactos estreitos, os compañeiros/as do           
afectado e o seu profesorado. 

Considéranse contactos estreitos calquera alumno, ou profesional docente ou non          
docente do centro educativo,que compartise espazo co caso confirmado a unha           
distancia <2 metros durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara. 

A CSC encárgase de facer a vixilancia mediante a aplicación TELEA ata que finalice              
a corentena.  

O equipo Covid do centro escolar informará ao equipo Covid do centro de saúde, á               
Xefatura Territorial de Sanidade con teléfono 986 88 58 60 en horario semanal ou              
ao Servizo de Alertas Epidemiolóxicas SAEG en calquera horario con teléfono 649            
82 90 90. 

INCLÚESE CHECKLIST PARA REXISTRAR OS PASOS REALIZADOS NO CASO         
DUN ILLAMENTO EN AULA COVID POR PARTE DO EQUIPO COVID. 

ANEXO II 

 

 



 

XESTIÓNS DAS PETICIÓNS NOS SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

30. O persoal docente e non docente con condición de vulnerables comunicará á             
dirección do centro este suposto. O servizo sanitario do Servizo de Prevención de             
Riscos Laborais realizará unha valoración do mesmo. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

31. Determinación  de horarios de entradas e saídas. 

HORARIO DE MAÑÁ: 

 1. A primeira hora o profesorado estará na aula ás 8:45 . 

 2. O alumnado poderá acceder ao centro a partir das 8:50, mantendo sempre a             
distancia de seguridade e seguindo o percorrido sinalizado no chan.  

 3. TOMA DE TEMPERATURA: No acceso realizarase, sempre que sexa         
posible, un control de temperatura do alumnado. Este non substitúe ao que            
obrigatoriamente se debe realizar nas casas. 

4. A saída a mediodía comezará ás 14:25 . 

5. Pola tarde o procedemento será análogo. O alumnado poderá entrar a partir das              
16:25 e comezará a saír do centro dende as 18:10 

TIMBRES DE CAMBIOS DE CLASE. Cinco minutos antes do remate de cada clase             
sonará un primeiro timbre (“de ventilación”) para comezar coas tarefas de limpeza,            
ventilación e recollida dos materiais no caso de mudar de aula … A seguir haberá               
un segundo timbre que indicará o remate da sesión. Só no caso de cambio de aula,                
o alumnado poderá moverse do seu posto. 

  

32. ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS E SAÍDAS: 

O uso do elevador está limitado ao persoal e/ou alumnado con limitacións de             
mobilidade e o seu uso será obrigatoriamente individual.  

Todos os cursos a excepción dos que teñan a primeira hora E.F. dirixiranse á súa               
aula de referencia, seguindo a sinalización correspondente e mantendo as          
distancias de seguridade. Á hora de saír continuaremos co sentido das frechas para             
evitar cruzamentos innecesarios. Os itinerarios son os seguintes: 



 

 



 

 

  

33. Colocación de cartelería e sinaléctica. 

Tanto no exterior coma no interior, os itinerarios para circular polo centro están             
sinalizados mediante frechas no chan distanciadas a 1,5m. 

A cartelería coas indicacións de seguridade distribúense polo centro segundo o           
recollido nas indicacións da Xunta. 

  

35. Profesorado encargado da vixilancia. 

Nas entradas e saídas un membro do equipo directivo, xunto co profesorado de             
garda de primeira e última hora e o profesorado que imparte docencia a estas horas,               
serán os encargados de controlar as entradas e saídas escalonadas coa           
correspondente distancia de seguridade. 

Durante os recreos haberá 6 profesores encargados da vixilancia, repartidos do           
seguinte modo. 

1 garda de vestíbulo, 1 de patio e outra no exterior da biblioteca. 



 

1 na planta baixa para controlar o acceso aos aseos e apoiar a garda de vestíbulo. 

1 no primeiro andar para controlar o acceso aos aseos que apoiará a garda na               
biblioteca unha vez saia todo o alumnado 

1 no segundo andar para controlar o acceso aos aseos que apoiará a garda no patio                
unha vez saia todo o alumnado 

OS DÍAS DE CHUVIA: 

O alumnado sairá ó exterior en dúas quendas.  

11:25 Sairá 1ºESO e 3ºESO e ocuparán o pavillón (4 grupos) e o patio cuberto (2                
grupos) vixiados por 3 profesores de garda (INT, EXT e BIBLIO). Mentres tanto o              
profesor de garda de corredor da PB controla o acceso á cafetería e os outros 2                
profes de garda de corredor fican no 1º andar acompañando a 2ºESO e 4ºESO.  

11:40 1ºESO e 3ºESO regresa pola porta do vestíbulo para non cruzarse co             
alumnado de 2ºESO e 4ºESO que saé a esa misma hora pola porta de emerxencia. 

O profesorado de garda de corredor: distribuirase un por planta nesta segunda            
quenda. 

Ás 11:55 todo o alumando debe regresar de forma controlada ás aulas. 

O alumnado que está no exterior poderá ir aos aseos do pavillón mentres que o que                
fica nas aulas poderá ir ao aseo do seu andar. 

Os días de climatoloxía adversa, nos que non se poda sair ao exterior, os seis               
profesores de garda distribuiranse a razón de dous por andar, vixiando as aulas e o               
acceso aos aseos. Estará permitido ir a cafetería seguindo as ordes do profesorado             
de garda. 

36 e 37. Non procede 

 

 MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

38. As xuntanzas da ANPA celebraranse preferentemente por medios telemáticos.           
As presenciais realizaranse evitando un número elevado de persoas. 

Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático. 

39. Idem punto 15 



 

40. Non se ten previsto a realización de eventos ou celebracións con grande             
afluencia de persoas. No caso de ter que realizarse cumpriranse estritamente as            
medidas de prevención (uso obrigatorio de máscara) e aforos (50 por cento da             
capacidade) sempre que se permita manter a distancia de seguridade de 1,5 metros             
entre persoas.  

 41- 44. Non procede 

  

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

45. Nas aulas específicas tales como talleres, laboratorios, aulas de música, plástica            
ou informática extremáranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso             
compartido. 

Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das              
mesmas. O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de            
cada materia debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada              
a clase. 

Implicárase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos            
comúns de uso privativo. 

Cando a materia o permita, substituirase o emprego de materiais por simulacións            
virtuais con medios informáticos, coa fin de diminuír os contactos. 

  

46. No caso da clase de Educación Física o uso da máscara será obrigatorio agás               
que se realice no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da                  
máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. Na medida do posible           
minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e              
procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización de              
hixiene de mans. 

As dúas horas de E.F. xuntáronse nunha soa sesión a fin de faciliar a limpeza das                
instalacións así como o aseo persoal, que se realizará por quendas de 5 persoas e               
mantendo as normas de seguridade. 

47. Como norma xeral nos cambios de clase o alumnado non se moverá do seu               
posto, agás se ten que cambiar de aula. 



 

No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que               
finalice a súa clase 5 minutos antes, de xeito que se poida organizar a saída               
ordenada e paulatina do alumnado. 

Nos horarios do profesorado incluiremos un código de cores para especificar: 

● Recoller ao alumnado na súa aula de referencia: Amarelo  
● Acompañar ao alumnado á súa aula de referencia: Verde  

A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade.               
Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a              
distancia de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de alumnado. 

Se houbese outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo               
anterior antes de entrar.  

Ventilarase a aula por un mínimo de 15 minutos e cando as condicións             
meteorolóxicas o permitan durante todo o tempo posible. O grupo entrante           
hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 

  

48. Funcionamento da biblioteca: 

 Recreos: Uso individual para préstamos e devolucións. 

Durante o horario lectivo: Previa reserva, pode ser utilizada por un único            
grupo. 

Os postos estarán sinalizados para manter as distancias de seguridade. 

Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan           
ocupado. 

O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual, aínda que o              
devolto deberá permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo          
vintecatro horas antes de volver aos andeis. Evitarase o uso de xogos de mesa e               
materiais semellantes cando implique un uso compartido mentres dure a situación           
excepcional. 

49. O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a catro               
persoas. O alumnado deberá hixienizar as mans á entrada e á saída do mesmo. 

  



 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

50. Nas entradas e saídas ao recreo o profesorado de garda e asemade o              
profesorado que imparte docencia a estas horas, será o encargado de controlar as             
entradas e saídas escalonadas coa correspondente distancia de seguridade. 

Durante os recreos haberá 6 profesores encargados da vixilancia repartidos do           
seguinte modo. 

1 garda de vestíbulo, 1 de patio e outra no exterior da biblioteca. 

1 na planta baixa para controlar o acceso aos aseos e apoiar a garda de vestíbulo. 

1 no primeiro andar para controlar o acceso aos aseos que apoiará a garda na               
biblioteca unha vez saia todo o alumnado. 

1 no segundo andar para controlar o acceso aos aseos que apoiará a garda no patio                
unha vez saia todo o alumnado. 

Durante o recreo estará prohibido o uso de elementos comúns de xogo ou a              
utilización de obxectos que poidan ser compartidos, agás as mesas de ping-pong. 

A merenda será no exterior para poder manter unha distancia de 2m mentres             
esteamos sen máscara. Deberemos empregar o tempo imprescindible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECREO ORDINARIO:: 

Os grupos terán asignadas zonas rotativas (1-12) no patio segundo o seguinte            
plano: 

 

Ademais, aquel alumnado que desexe pasear poderá facelo pola pista de atletismo            
sempre e cando manteña a distancia de seguridade. 

Nos breves momentos sen uso de máscara para a merenda, deberase manter unha             
distancia interpersoal mínima de 2m e sempre no exterior. 

RECREOS CON CHUVIA: 

Os grupos terán asignadas as zonas 11-16 recollidas no plano anterior.  

Establécense dúas quendas por cursos. 

● 15 min de estancia na aula con acceso aos aseos. 
● 15 min de saída ás zonas cubertas (pavillón e patio cuberto) con acceso á              

cafetería. 
● Unha quenda para 1º e 3º e outra para 2º e 4º. 

52-54:: Non procede 



 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

55. 56 . Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais 

recoméndase o uso das máscaras. No caso de non poder facer uso da 

mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual 

como pode ser o uso de pantallas e mamparas .  

No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o 

acompañamento deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no 

momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de entrada 

ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou                
tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso; dando sempre              
marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 

Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a 

desinfección como medida de prevención de risco.  

O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das           
necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa            
atención. 

No caso dunha escolarización combinada, coidarase adoptar as medidas coa fin de            
facilitar a comprensión das mesmas por parte deste alumnado. 

 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

  

57. Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no         
cumprimento das medidas de protección, ademais, de acordo coas capacidades do           
grupo, aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación          
sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do cumprimento das             
normas. 

O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto por            
panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcólico para o seu uso           
individual, que usará en cada cambio de aula e na limpeza da súa mesa e cadeira,                



 

así como do material do profesorado de uso non individual que teña utilizado en              
cada unha das aulas. O material de limpeza e desinfección será subministrado polo             
centro educativo. 

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

Todas as xuntanzas do profesorado realizaranse cumprindo as normas de          
protección e o aforo dos locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse             
medios telemáticos. 

O aforo máximo da sala de profesores e departamentos cumprirá a distancia de             
seguridade de 1,5 metros, marcando os espazos susceptibles de utilización e           
lembrando a necesidade de hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio de              
profesor/a e dos elementos de uso común como teclados,pantallas, …. 

O aforo máximo da sala de profesores é de 16 persoas e os aforos dos               
departamentos didácticos é de 2 ou 3 persoas de acordo coa superficie dos             
mesmos. 

  

58. CONSELLO ESCOLAR , CLAUSTRO e CCP 

Os claustros realizaranse preferentemente de forma telemática. 

Os Consellos Escolares serán telemáticos. 

As CCP serán presenciais. 

 

CAFETERÍA: Será de uso exclusivo para o alumnado e o persoal do centro. 

Durante as sesións lectivas o aforo está limitado a 13 persoas. 

Durante o recreo só poderan ser atendidas 3 persoas simultaneamente. O acceso a             
cafetería realizarase en ringleira polo corredor da planta baixa dende a porta de             
emerxencia (ver plano recreos). Non se poderá permanecer na cafetería. 

 

 

 



 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

  

59. O equipo COVID publicará na web do centro o presente documento para que a               
información sobre os protocolos de actuación e as medidas de prevención, hixiene e             
promoción da saúde implantadas no IES Illa de San Simón cheguen e sexan             
comprendidos por toda a comunidade educativa. A tal efecto e xunto co compromiso             
das familias de realizar a autoenquisa, enviarase comunicación con acuse de recibo. 

Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento            
e comprensión das medidas de prevención e hixiene. 

Coidarase que esta información sexa actualizada no caso de que cambien as            
indicacións das autoridades sanitarias. 

Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que          
inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma; fronte á            
COVID-19, para facer do alumnado axentes activos na mellora da saúde da            
comunidade educativa. Así mesmo, estas actividades débense incluír de maneira          
transversal nos programas e actividades de educación e promoción da saúde que            
xa viñan desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se poida traballar a             
saúde de forma integral. 

60. A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de              
profesionais no centro ou mediante fórmulas de teleformación, a formación          
suficiente para os centros educativos sobre as medidas xerais de prevención e            
protección. Dentro da oferta formativa do Plan de formación do profesorado para o             
curso 2020/2021 incluiranse cursos impartidos por profesionais sanitarios. 

  
FORMACIÓN COVID-19 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrvigo/aulavirtual/enrol/index.php?id=102
1 

61. A Consellería de Educación, Universidade e FP facilita a todos os centros             
educativos unha Aula Virtual, o acceso á nosa será a través do enderezo: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/aulavirtual 

Tamén se poderá acceder á mesma a través da páxina web do centro. 

As aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de educación a              
distancia, para o alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando            

https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrvigo/aulavirtual/course/view.php?id=1021


 

non exista suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo            
doutras opcións de formación a distancia que poida pór en funcionamento a            
Consellería. 

No caso do alumnado que non poida acceder ao uso da aula virtual disporíanse              
todos os medios dispoñibles polo centro para facilitar a conectividade. No caso de             
non acadarse, estudaríase a posibilidade de chegar a este alumnado por medio de             
protección civil e coa colaboración do Concello.  

O centro xa conta con varios administradores de Aula Virtual que colaboran coa             
posta en funcionamento da mesma. 

Durante o mes de setembro, antes da asistencia do alumnado ás aulas, crearanse             
os “cursos” dentro das aulas virtuais, así como os usuarios para o alumnado e              
profesorado. Realizaranse as xuntanzas oportunas para informar ao profesorado         
dos seus usuarios, do modo de ensinar aos alumnos/as a inscribirse nos cursos, e              
da formación dispoñible. Puxéronse a disposición do profesorado uns titoriais para a            
realización das tarefas de primeira posta en funcionamento da aula virtual. 

Durante os primeiros días de clase, os/as titores/as de cada un dos grupos,             
facilitarán ao alumnado a inscrición na aula virtual así como que se matriculen en              
cada un dos cursos dos que forman parte. 

Cando sexa posible usarase a aula de informática do centro para estas tarefas.  

Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado             
coñece o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético             
caso de ter que realizar o ensino a distancia. Dedicará o tempo que precise na aula                
de informática ou na aula de referencia para afianzar as destrezas do alumnado no              
uso do seu curso virtual. 

Tendo en conta que o principio de curso foi adiado unha semana e que aínda non                
recibimos a formación oportuna, a aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesorado             
e alumnado) que tiñan que estar plenamente operativos e funcionando ao finalizar o             
mes de setembro poderán comezar a funcionar a principios de outubro, se é posible.              
É recomendable que os/as do alumnos/as estean familiarizados coa contorna dos           
cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual canto antes, para un posible              
paso ao ensino a distancia.  

Crearase tamén un usuario na aula virtual para o/a inspector/a do centro con             
permiso de acceso a todos os cursos virtuais e facilitaráselle a dito/a inspector/a o              
seu usuario e clave. 



 

No mes de setembro, o equipo directivo identificará ao alumnado que, por mor da              
falta de recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación               
telemática no caso de ensino a distancia por medio dunha enquisa ás familias. 

  

62. O profesorado do noso IES continuará formación en aulas virtuais ofertada polo             
CFR.  

As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá no            
caso de ensino a distancia. Incluirase na programación o modo de proveer o dereito              
á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática. Tamén se             
incluirán os mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento           
continuo do curso polo alumnado. 

  

63. Este “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 paxina web do centro www.edu.xunta.es/centros/iessanimon e é         
susceptible das actualizacións que a lexislación o requira. Segundo estas se vaian            
realizando serán publicadas na web dentro do apartado de documentos. 
 

http://www.edu.xunta.es/centros/iessanimon

