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Introducción e presentación

• Situación actual dos IES de Redondela
• Situación do IES Illa de San Simón
– Carencias.
• Espazos
• Profesorado de garda
• Persoal de limpeza

– Solicitudes realizadas de persoal.
– Equipo e protocolo COVID (web)

• Presentación dos docentes



GUIÓN
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1. COMUNICACIÓNS:

PREFERENTEMENTE SERÁN TELEMÁTICAS. NON 

ESTÁ PERMITIDO O ACCESO AO CENTRO SEN CITA

• A) TITORÍA E/OU PROFESORES

– Teléfono 886 11 06 35 ou ABALARMOBIL
• B) COMUNICACIÓNS DE CENTRO

– ABALARMOBIL

– PÁX. WEB: www.edu.xunta.es/centros/iessansimon

– INFORMAL: Facebook, instagram, blogs …

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


2. ENTRADAS E SAÍDAS
1. Entrada profesorado: 8:45

Ventiladas dende as 8:30

1. Alumnado poderá acceder
entre as 8:50 e as 9:00

• Mantendo a distancia de seguridade
• Seguindo o percorrido sinalizado no chan.
• Lavando as mans co hidroxel nas entradas

3. Toma de temperatura: Control
que non sustitúe ao que debe
realizar nas casas. (Autoenquisa)



AUTOENQUISA
OBRIGATORIA PARA TODO O ALUMNADO E PROFESORADO

• Non se deberá acudir ao centro no caso de:
SINTOMATOLOXÍA TER ESTADO CON:
FEBRE MAIOR DE 37,5º C

UNHA PERSOA CON 
COVID-19 CONFIRMADO

TOS SECA
DIFICULTADE RESPIRATORIA
FATIGA SEVERA
DOR MUSCULAR UNHA PERSOA EN 

ILLAMENTO POR 
SOSPEITA DE COVID19

Enquisa dispoñible na nosa web.

FALTA DE OLFACTO
FALTA DE GUSTO
DIARREA



2. ENTRADAS E SAÍDAS
4. O alumnado irá á aula de 
referencia (salvo E.F.)

5. A saída será de un en un a 
partir das 14:25 e de forma 
gradual.

6. Luns tarde: (análogo)
Entrada dende as 16:25
Saída a partir das 18:10



Seguimos as frechas e pola dereita





Seguimos as frechas e pola dereita



Seguimos as frechas e pola dereita



3. Cambios de clase

• 2 timbres (Ventilación e saída)
• Permanecer na aula      permanecer no posto
• Mudar de aula       Ver horario. Se a clase é 

amarela agardamos polo profesor na aula.
• Mínimo 15 min de ventilación entre clases
• O grupo entrante é o responsable da limpeza

de mesas e cadeiras.



4. Distribución do alumnado

• Criterios:
– Capacidade das aulas
– Xuntando grupos do mesmo curso por planta
– Atendendo á optatividade
– Evitanto ao máximo os cambios de aula
– Xuntando aos irmáns (facilitaría a teleformación)
– Equilibrio de mozos e mozas

RESULTADO…









5. Recreos

• De 11:15 a 12:15 se extremará o control de 
acceso ao centro para evitar coincidir co
alumnado. So se poderá acceder por urxencias

• Os días que non chova:
– Todo o alumnado poderá camiñar pola pista de 

atletismo, no mesmo sentido e mantendo as 
distancias.

– Cada clase terá asignada unha zona para evitar 
contacto entre grupos segundo o seguinte plano.





5. Recreos

• Os días que chova:
– Saimos en dúas quendas: 1º + 3º   e    2º + 4º 
– Todos teremos 15min no exterior e 15 min na aula
– Nos 15 min de patio pódese acceder á cafetaría
– Nos 15 min de interior pódese ir ao servizo
– A merenda faise no exterior

Duplicamos ata 6 os profesores/as de garda



6. Aulas de referencia
• Son as aulas asignadas a cada grupo. 
• Distribuíronse por capacidade
• Foi retirado o mobiliario, taquillas, biblioteca…
• Ocupación máxima: 24 postos
• Os postos están marcados no chan
• Cadeiras separadas a 1,5m de centro a centro
• Dotadas de hidroxel, papel de mecha e 

producto para desinfectar superficies



HIDROXEL





7. Aulas específicas e pavillón
• A aula de Plástica, informática, música, 

laboratorio e tecnoloxía son aulas máis
manipulativas polo que será preciso:
– Extremar a hixiene co instrumental compartido.
– Limpar os postos ó entrar nas aulas.

• O grupo sainte de E.F. colaborará co profesor 
nas tarefas de limpeza da instalación durante 
as quendas de aseo persoal.

• O acceso aos vestiarios será en grupos de 5 
persoas.

Así están a día de hoxe…



MÚSICA



INFORMÁTICA



PLÁSTICA (EPVA)



TECNOLOXÍA



LABORATORIO

AQUÍ AGARDAN OS LIBROS DE TEXTO QUE REPARTIREMOS O PRIMEIRO DÍA DE CLASE



PAVILLÓN



BIBLIOTECA

• Previa reserva poderá ser utilizada por un 
único grupo en cada sesión

• Durante o recreo o alumnado poderá solicitar 
prestamo ou facer devolucións de forma 
individual.

• Os libros devoltos quedarán en corentena de 
24 a 48 horas



8. Paso a ensino telemático

• Neste caso o ensino realizaríase por medio da 
aula virtual do centro. Acceso na nosa web



8. Paso a ensino telemático
• O alumnado recibirá formación sobre a 

utilización da aula virtual nos primeiros días
• Cada profesor terá os seus cursos. Será preciso 

que cada alumno se dea de alta e se matricule 
nos cursos correspondentes

• Na aula virtual queda rexistro de todo o que 
fagan os usuarios, accesos, carga de arquivos…

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

• A inspectora contará con usuario

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


Enquisa de necesidades informáticas

• Pasaremos a enquisa por abalarmobil para 
detectar as posibles necesidades que teñan as 
familias no caso de pasar ao ensino telemático

• A finalidade é a de poder cubrir estas 
necesidades da forma máis axil posible e 
sempre dentro das nosas posibilidades
– Ordenadores
– Conexións a internet …



Recomendacións do centro

• «kit» persoal de hixiene:
– Pequeño neceser
– Bote pequeño de hidroxel
– Funda para mascarilla de reposto (obrigatoria)
– Mascarilla de reposto (obrigatoria)
– Caixa de panos de papel

• Puntualidade
• Respecto ás normas dentro e fora do centro.



Moitas graza a tod@s


