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ANEXO IV: PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID19 
 
 

1. Datosdocentro 
 
 

Código Denominación 
36011580 IESSAN TOMÉ DE FREIXEIRO DE VIGO 

 
 

Enderezo C.P. 
AVDA. GRAN VÍA 191 36211 

Localidade Concello Provincia 
VIGO VIGO PONTEVEDRA 

Teléfono Correoelectrónico 
986231667 ies.santome.freixeiro@edu.xunta.gal 

Páxinaweb 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessantomefreixeiro / 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespolitecnicovigo/
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Id. 
 
Medidasdeprevenciónbásica 

 
 

2. MembrosdoequipoCOVID 

Teléfonomóbildecontacto(outeléfonodocentroconcompromisodedesví

oaun teléfono móbil) 

986231667 

Membro1 María Rocío Sío Castiñeira Cargo Directora 

 
 
Tarefasasignadas 

• CoordinadoraequipoCOVID 

• Comunicacióncoasautoridadessanitarias eacadémicas 

• Comunicacióncoasfamilias 

• Difusióndoplanentrea comunidadeeducativa 

Membro2 Mª IsabelLópez Lorenzo Cargo Vicedirectora 

 
 
Tarefasasignadas 

• Xestióndecirculaciónseaccesos 

• Vixianciadocumprimentodasmedidasdeprevención 

• Sinalizacióndocentro. 

Membro3 Rubén Rodríguez Moure Cargo Secretario 

 
 
 
Tarefasasignadas 

• Compraeadquisiciónde materiaisdelimpezaeprevención 

• Xestiónerepartodematerial de limpeza e prevención 

• Vixianciadocumprimentodoslaboresdelimpeza 

• Vixianciadocumprimentodoslaboresdeventilación 
 

3. Espazodeillamento 

O espazo destinado para aillamento COVID é a coñecida popularmente comovivenda do 

conserxe,situada no patio do Instituto,a cal posúe unha ventá e porta ao exterior, garantindo así 

a axeitada ventilación natural.  

Dentro deste local existe dispensador de xel hidroalcólico, panos de papel,termómetro 

epapeleiradepedal. 

 
 
 
 
 
 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es
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4. Númerodealumnos ealumnas pornivel eetapa 

 
 

RÉXIMEORDINARIO 

CURSO ETAPA NÚMERO 

1º ESO 120 

2º ESO 120 

3º ESO 120 

4º ESO 120 

1º BACH.CIENCIAS 165 

1º BACH.HUMANIDADES E CC.SOC. 165 

2º BACH.CIENCIAS 165 

2º BACH.JUMANIDADES E CC.SOC. 165 

 
5. Cadrodepersoal docentroeducativo 

 
 

PERSOAL NÚMERO 

DOCENTE 62 

CONSERXES 4 

PERSOALSECRETARÍA 3 

LIMPEZA 5 
 
 

7. Determinacióndosgruposestablesdeconvivencia:Non existen 

 
 

8. Canledecomunicación 

Os canles de comunicación co equipo COVID para darlle a coñecer os casos de 

sintomatoloxíacompatible, ausencias de profesorado e persoal non docente así como a 

comunicación dasfamiliasco equipo COVIDparainformardeincidenciaseausencias son: 

TELÉFONO:986231667 

CORREOELECTRÓNICO:ies.santome.freixeiro@edu.xunta.gal 

 
 
 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es
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9. Rexistrodeausencias 

O control das ausencias do profesorado realizarase cada día por parte da Xefatura de Estudos, 

tanto no caso do profesorado que comunicou previamente a súa falta de asistencia, como en 

caso de ausencias imprevistas. En todo caso rexistrarase nopartedegardas diario 

dasaladeprofesores/as. 

O control de ausencias do alumnado realizarase cada día mediante ABALAR. O profesorado 

titor porase en contacto cos responsables do alumno/a se previamente non avisaron eles ao 

centro cando a non se trate dunha ausencia puntual. O rexistro das ausencias farase tamén na 

plataforma XADE, que permite a comunicación directa ás familias por ABALAR. As faltas de 

primeira hora se enviarán ás familias por servizo de mensaxería. 

 
As faltas deasistencia derivadas daaplicación doprotocolo COVIDtantodealumnado 

comodeprofesoradoteránaconsideracióndefaltasxustificadasm.Nocasodoalumnadobastarácunha

xustificacióndosseusresponsables. 

 
 

10. Comunicacióndeincidencias 

Oprocedimentoseráoseguinte: 

- Chamada telefónica ao centro de saúde de atención primaria de referencia, ou o 

teléfono de atencióndoSERGAS, observándose as súasinstrucións. 

- En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria, chamada 

telefónicaao 061. 

- A persoa coordinadora do equipo COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial 

deSanidadeparacomunicarllo. 

- Usarase a canle informática creada pola Consellería de Educación(EDUCOVID) 

para a comunicacióne rexistro dos casos.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es
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Id. 
 
Medidasxeraisdeprotección individual 

 

11. Situación depupitres 

 

12. Identificación deespazos ou salaspara asignargrupos 

Naqueles casos de aulas que non permitan manter as distancias mínimas, 

usarasecomoalternativa mamparas individuais homologadas de uso puntual. 
 

13. EspazosdePT,AL,departamentodeorientaciónouaulasespeciais. 

Cando o mantemento das distancias mínimas non sexa posible, usarase unha mampara 

individual homologada. 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es
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Nas mesas de atención ao público: Dirección, Xefatura de Estudos, Orientación,Vicedirección, 

Secretaría, Oficinas, Conserxería,establecerase sempre que sexa posible unha distancia mínima 

de 1,20 metros mediante barreiras colocadas  a tal efecto consistentes, como mínimo, en 

mamparas de metacrilato, sen prexuizo da instalación doutro tipo de barreiras físicas engadidas. 
 

15. Canlesdeinformación coasfamiliasepersoas alleasao centro 

Osmedioshabituaisparaacomunicaciónexteriordocentrocoasfamiliasserán: 

- Apáxinawebdocentro. 

- Ocorreoelectrónico. 

- Oteléfono. 

- AaplicaciónAbalarmobil. Será responsabilidade das familias a instalación da 
aplicación Abalarmobil para estar ao tanto das novas que afecten, de xeito 
directo ou indirecto, ao seu fillo/a. 

Conrespectoaosproveedores,visitantes, etec, osmediosdecomunicaciónserán: 

- Ocorreoelectrónico. 

- Oteléfono. 

- Calesquera outros acordados previamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Titoríascoasfamilias 

As titorías e reunións coas familias realizaranse preferiblemente por teléfono ou mediante vi-

deochamada.De xeito excepcional poderase facer algunha titoría presencial si a situación así 

o require, 

paraocalospais/naisouresponsablesacudiránaocentropreviacitaasignadapolotitor/a.Deberán vir 

provistos do material de protección axeitada (mascariñas) e realizar a debida hixiene 

demansao entraresaírdocentro. 

A titoría deberá realizarse na sala de visitas ubicada no vestíbulo do instituto, e despois de reali-

zadaserádesinfectadapolos servizos delimpeza. 

Para solicitar unha titoría (telefónica ou do tipo que o titor/a considere) farase do xeito 

indicado polo titor/a, preferiblemente a través do teléfono do centro.  

mailto:freixeiro@edu.xunta.es
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16. Usodamáscaranocentro 

Para o alumnado, o profesorado, así como o restante persoal non docente, con independencia 

domantementodadistanciainterpersonal,mantense 

aobrigadeusarmáscarasdurantetodaasúaestanciano centro(agásas excepcións previstaspola 

lexislación vixente). 

Seráobrigadoalumnadolevarunasegundamáscaraderecambio,asícomounestoxoespecíficop

ara gardalaen caso necesario. 

Quedan eximidas da obriga do uso de máscaras aquelas persoas que presenten 

algúntipodeenfermidadeoudificultaderespiratoriaquepoidaverseagravadapolousodamáscaraouqu

e, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para 

quitarseamáscara,oubenpresentenalteraciónsdecondutaquefaganinviableasúautilización.A 

 
 
 

17. Informaciónedistribución doPlan entreacomunidadeeducativa 

Unha vez redactado o plan, este será comunicado ao persoal do centro, ás familias e ao alum-

nado, así como se remitirááInspecciónEducativa. 

Osmediosparadara coñeceroplanson osseguintes: 

1. Publicaciónnapáxinawebdocentro. 

2. Remisiónporcorreoelectrónicoaopersoal do centro. 

3. Remisiónporpartedostitores/asaoalumnadoeas súasfamilias 

4. Información aoalumnadoefamiliasnarecepcióndeprincipiodecurso. 

 
 
 

imposibilidadedousodamáscaradeberáseracreditadapolopediatraoufacultativodoalumno/aoudape

rsoaobrigada. 

ParaosefectosdoprevistonoDecreto8/2015,do8dexaneiro,poloquesedesenvolveaLei4/2011,do30d

exuño,deconvivenciaeparticipacióndacomunidadeeducativaenmateria 

deconvivenciaescolarentenderanseincluídasnossupostosdoartigo42letrasa),b)ed)coaconsideració

n de faltas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento 

poloalumnadodousodamascaranostemposelugaresquesexanobrigatorioseoincumprimentod

asinstruciónsdoprofesoradoenaplicacióndopresenteplan.Poloqueserespectaaoprofesorado 

epersoalnon docenteestaraseao previsto nasúanormativa. 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es
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Id. 
 
Medidasdelimpeza 

 

18. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de 

xeitofrecuente 

O centro conta con cinco limpadores, unha das cales realiza o seu traballo en horario de 

mañá, comenzando a súa xornada os demáis limpadores en diferentes quendas de entrada, ao 

longo da mañá e ata rematar o cumprimento da súa xornada, pola tarde. 

Cada limpador/a ten asignada de xeito ordinario a limpeza de aulas, baños, despachos, 

corredoreseelementos comúnsdunhapartedoedificio. 

19. Distribuciónhorariadopersoaldelimpeza 

 
PERSOAL DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN 

 
LIMPADORA 1: 8:00 a 15:30 
LIMPADORA 2:  12:30 a 20:00 
LIMPADOR 3:  13:30 a 21:00 
LIMPADORA 4:  13:30 a 21:00 
LIMPADORA 5 13:30 a 21:00 

 

20. Materialeprotecciónsparaarealizacióndastarefasdelimpeza 

-

Utilizaransedesinfectantescomodiluciónsdelixivia(1:50)recénpreparadaoucalqueradosdesinf

ectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio 

deSanidade.Nousodestesprodutossempreserespectaránasindicaciónsda etiquetaxe. 

-Logodecadalimpeza,osmateriaisempregadoseosequiposdeprotecciónusadosdesbotaransedexeito 

seguro, procedendo posteriormenteao lavado demans. 

-Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais 

recollidos,cofin deevitarcalqueracontacto accidental. 

Enrelacióncoaxestióndosresiduos: 

-Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado 

demansou paraocumprimentoda“etiqueta respiratoria”sexanrefugados en 

papeleiras conbolsaoucontedoresprotexidoscontapae,se éposible,accionadosporpedal. 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es
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21. Cadrodecontroldelimpezados aseos 

Folladecontroldelimpezasemanal dos aseos asinadapolopersoaldelimpeza 

CONTROLDE LIMPEZA 

SEMANADO__A__ 8.30 11,00 14,30 

LUNS    

MARTES    

MÉRCORES    

XOVES    

VENRES    

 

FOLLADECONTROLDEVENTILACIÓNDAAULA 

SESIÓN PROFESOR/A 

09:00  

09:50  

10:40  

11:30  

12:50  

13:40  

  16.50 
 

 

17:40  
 

Modelodecontrolparaanotaras ventilaciónsdas aulas 22. 

Encada aseodocentroexistiráunafolladecontroldelimpezaqueserá 

asinadapolalimpadoraque realiza a limpeza do aseo, indicando: Nome do/da 

limpador/a, día e hora en que realiza a limpeza, 

 

 

  

    

    

    

    

    

    

 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


  

IESSAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
GranVía,191 
36210-VIGO 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es  

  

13 

23. Determinación dosespazospara axestión deresiduos 

Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na 

fracciónresto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as 

recollidasseparadas). 

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

nocentro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros 

produtosusados por eles. Esa 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 do espazo 

no quese levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora 

quepresentousíntomas duranteaxornadalectivateña abandonado ocentro educativo. 

 

Id. 
 
Materialdeprotección 

 

24. Rexistroeinventariodomaterialdoquedispón ocentro 

AConselleríarealizaráunaprovisionamentoinicialdeelementosdesinalizaciónemáscarasdeprotecc

ión. Corresponde ao equipo COVID 19 en colaboración coa secretaría do centro o in-ventario 

das mesmas e arbitrar un mecanismo de distribución que acredite a súa entrega e o 

seuconsumoparaaactividadeeducativa. 

Corresponde ao centro educativo suplir o aprovisionameno de equipos de protección que 

nonsexancentralizadospolaConsellería,enespecialxelhidroalcólicoeosseus dispensadores,pa-nos 

desbotables, materiais de limpeza e desinfección, luvas, papeleiras de pedal, impresión 

decartelería,ecando resulteninsuficientes máscarasdeprotección. 

O secretario realizará un inventario e contabilización dos custos deste materialsexan 

individualizables respecto das restantes subministracións do centro, co obxecto de coñecer con 

detalle os sobrecustos derivados da actividade durante a pandemia e vixiar o 

consumoaxeitadodo mesmo. 

Correspondeásecretaría 

docentrodistribuírouorganizaradistribucióndomaterial,levarasúacontabilizacióneinventariosepara

doecertificarosconsumos egastosproducidos. 
 
 
 
 
 
 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es
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25. Determinacióndosistemade comprasdo materialdeprotección 

A administradora do centro encargada de inventariar e distribuir o material de protección e lim-

peza, levará un control exhaustivo do mesmo para determinar en cada momento as 

necesidadesde compra co obxecto de manter una reserva suficiente do mesmo. Con tal motivo 

solicitaráofertas dos distintos materiais de limpeza e protección: líquidos desinfectantes, xel 

hidroalcó-lico, lexivia, panos desbotables, luvas… aos proveedores habituais, e seleccionará a 

opciónmáis económica para o centro e que respecte as indicacións de calidade e seguridade 

demanda-dasparaestetipo dematerial. 

 

26. Procedementodedistribución eentregade materialedasúareposición 

Adistribucióndeprodutosdelimpezaedesinfecciónpolosaseos,lugarescomúnserárespon-

sabilidadedas limpadoras coordinadas pola administradora. 

Coidarán da existencia de xabón e papel de limpeza nos aseos, de rechear os dispensadores 

dexelhidroalcólico epapelinstaladosnas aulas elugarescomún. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es
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Id. 
 
Xestióndosgromos 

 
 

27. Medidas(adeterminacióndasmedidaspodeserreferidaáxenéricadoprotocolodasconsellerías,u

nhapropia do centroou unha remisión ao plandecontinxencia) 

1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan sínto-

mas compatibles co COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por 

diagnósticode COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito 

con algunhapersoacon síntomas ou diagnosticadadeCOVID-19. 
 
2. Diante dun suposto no que se sospeita que unha persoa comeza a desenvolver síntomas com-

patibles co COVID-19 no centro educativo, seguirase o protocolo de actuación previsto con an-

telación: 

 Levaraseaunespazoseparadodeusoindividual 

 Colocaráselleunhamáscaracirúrxica(tantoaoqueiniciousíntomascomoá

 persoaquequedeao seu coidado). 

 Contactarasecoafamilia,nocasodeafectara alumnado. 

 A persoa ou o seu titor/a deberán chamar ao seu Centro de Saúde de Atención 

Primariadereferencia,ouaoteléfonodereferenciadoSERGAS eseguiranse 

assúasinstrucións. 

 Encasodepresentarsíntomasde gravidadeoudificultaderespiratoriachamarase ao061.O 

traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por 

máscara, e logo de seguir as instrucións do Centro de Saúde ata que a súa situación 

médica sexa va-loradaporun profesionalsanitario. 
 

3. No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita de coronavirus no centro 

educativotanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal non docente do centro, a persoa 

coordinadora(Directora) do equipo formado na COVID-19 incluirá na aplicación informática a 

informaciónprevista do eventual afectado/a; os que teñan a consideración de contactos estreitos, 

os doscompañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen poida ser unha 

persoa pró-xima que estea vencellada ao centro educativo. A aplicación xerará unha alerta no 

Central deSeguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das 

persoas identifi-cadas como contactos. Cando o fluxo de información proceda da autoridade 

sanitaria incorpora-rase a mesma información. contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es
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para comunicarllo,(sen prexuízo do uso da canle informática). Será a propia Xefatura 

Territorial de Sanidade queninvestigará os contactos que existan dentro do centro e os 

identificará, enviando a listaxe decontactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen 

se encargará da vixilancia evolu-tiva das persoas identificadas como contactos. Estas terán a 

consideración de contactos estreitosdun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu 

domicilio durante o período que si-naleaXefaturadeSanidade. 

4. A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefó-

nicacoseupediatrapara 

queesteavalíeanecesidadedesolicitudeduntestdiagnóstico.Senonhoubesecitapara asese 

mesmodía,acudiráaoPACparaavaloraciónpolomédicodeatenciónprimaria. 

5. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 no centro, seguiranse as instruccións 

daautoridadesanitaria 

ESCENARIONOSUPOSTODEGROMOS 
 

 
1. A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a 

corentenadungrupodeterminadodecontactosestreitosdocentroescolar,opechedunhaouvari

asaulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade 

coprevisto na ”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 

edu-cativos”, e co“Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade en materia de 

SaúdePúblicaenrelaciónconillamentosecorentenasparaaprevenciónecontrol dainfección 

porSARS-Co-V-2”publicadapor OrdedaConselleríadeSanidadenoD.O.G.do 

20deagostode2020, cos seguintes supostos: 

 Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito 

acalquera alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador 

quecompartise espazo co caso confirmado a unha distancia <2 metros ao redor do caso 

con-firmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara os contactos serán 

determina-dospolaautoridadesanitariasegundo osprotocolos vixentesen cadamomento. 

 As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun 

diagnósticoconfirmado (cunha obriga de illamento durante 10 días)deberán entran en 

corentena, es-tando corentenados nos seus domicilios e suspenderán mentres dure este a 

ensinanzapresencial polo un período de 14 días. O restante alumnado da aula que non 

teña a con-sideración de contacto estreito poderá continuar coa asistenciapresencial á 

aula. AoscontactosestreitosrealizaráselleunhaprobadeCOVIDnunprazo nonsuperiora48ho-
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rasparaidentificarás persoasqueteñanunhaposibleinfección porCOVID-19. 

 En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e ni-

veis educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentenada 

totalidade das persoas que conforman unha aula, das que conforman un nivel educa-tivo 

completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoasque 

integran un centro educativo. A medida será proposta pola Autoridade Sanitariadentro do 

Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia. 

2. A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de decla-

raciónobrigatoriaqueimplicaráporpartedaautoridadesanitaria 

aobrigadeentradaenillamento de polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de 

entrada en corentenade 14 días a todas as persoas que teñan a consideración de 

contacto estreito de confor-midadecoas indicaciónsdas autoridades sanitarias. 

 

3. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas 

previstasnopresenteprotocolo relativas ao ensino adistancia. 

 

Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativoou centro 

realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria 

presencial.OGrupodeCoordinacióneSeguimento daPandemiadeterminaráomomentoapartirdo cal se 

iniciará o retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comuni- 

cará ao centro. 
 
 

28. Responsable/sdascomunicaciónsdasincidenciasáautoridadesanitariaeeducativa 

AresponsabledascomunicaciónsdeincidenciasseráaDirectoradocentro, 

coordinadoradoequipoCOVID,enasúaausenciacalqueradosmembros deditoequipo 
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Id. 
 
Xestión daspeticións desupostos devulnerabilidade 

 
 

19. Procedementodesolicitudes 

1.De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traba-

lladores vulnerables para COVID-19 (as persoas con enfermidade cardiovascular, in-

cluída hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal cró-

nica, inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, enfermidade hepática cró-

nicasevera,obesidademórbida( IMC>40), embarazoemaioresde60anos)realizaránoseu 

traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e man-tendo 

as medidas de protección de forma rigorosa. O servicio sanitario do Servicio 

dePrevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores especial-

mente sensibles á infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de pre-

vención,adaptacióneprotecciónnecesarias,seguindooestablecidonoProcedementode 

Actuación para os servicios de prevención de riscos laborais fronte á exposición 

aoSARS-CoV-2. As funcións do Servizo Sanitario de Prevención de Riscos Laborais 

seránasumidas polo persoal sanitario da inspección médica da Consellería de Educación, 

Uni-versidade eFormaciónProfesional nas XefaturasTerritoriais." 

 
De conformidade co Criterio Operativo nº 102 /2020 do Ministerio de Traballo e Economía So-

cial, o escenario de risco e das Medidas de Prevención, Hixiene e Promoción da Saúde fronte 

aCOVID-19 para centros educativos no curso 2021-2022, do Ministerio de Sanidade e do 

Minis-teriodeEducacióne FormaciónProfesionaldedata22.06.2020,quetaxativamentemanifesta: 

 

"En general,talycomoestableceelProcedimientocitado,enfuncióndala naturalezadelas ac-

tividades docentes en los centros educativos, así como de la incidencia y prevalencia de CO-

VID-19 descrita hasta al momento en la población infantil, el riesgo del personal docente 

debeser considerado como similar al riesgo comunitario y clasificarse, por lo tanto, como nivel 

deriesgo 1 (NR1). En consecuencia o persoal docente e non docente deberá permanecer 

noseu posto de traballo ata que se determine, se é o caso, que se trata de persoal 

especialmente sensible e que non poida ser protexido no seu posto de traballo mediante as 

medidas establecidas neste protocolo ou ata que se atope, se fose o caso, nunha situación 

de in-capacidadetemporal. 
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2. Dacordocoque antecede,candoun/unhatraballador/ase atopedentrodungrupovul-

nerabledossinaladosanteriormente,deberanseseguiros seguintespasos: 

 A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de 

saúde,deberá dirixir a súa solicitude á dirección do centro educativo onde 

presta osseus servizos, na que exprese que concorren as causas para 

considerar o/atraballador/a como grupo vulnerable e susceptible de ser 

considerado per-soalsensible(anexocorrespondente do protocolo). 

 
 A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe 

noque se indiquen as tarefas e condicionantes específicos do posto de 

traballo,e determinación das medidas de protección existentes. 

 
 A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan 

solicitudesunha relación das peticións de valoración da sensibilidade do 

traballador edo posto, xunto cos informes emitidos, á Inspección Médica 

Educativa daXefatura Territorial da Consellería de Educación do ámbito 

provincial onderadiqueo dito centro detraballo. 

 
 A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e 

solicitarámediantecorreoelectrónicoao/átraballador/aadocumentaciónacredit

ativa 

da súa situación que resulte procedente para resolver a adaptación do 

postodetraballoouadeclaracióndepersoalcomosensible.Coaanálisedadevan-

dita documentación e da relativa aos posibles riscos existentes no centro 

detraballodapersoasolicitante, ofacultativo emitiráinforme. 

 A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un 

informepreventivo adicional de carácter complementario ao Servizo de 

Prevenciónde Riscos laborais da Consellería de Educación, quen, a súa vez, 

o recadarádo servizo sanitario preventivo contratado.A actuación do servizo 

sanitarionon suporá a necesidade de desprazamento nin do/da traballador/a 

nin dofacultativo e realizarase a través da análise da documentación que 

aquel lleachegue. Resulta obrigatorio para o/a traballador/a achegar toda a 
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documen-tación requirida polo servizo sanitario nun prazo máximo de 3 

días hábiles ;no caso contrario, entenderase quedesiste da súa petición.O 

acceso á infor-mación médica de carácter persoal limitarase ao persoal 

médico e ás autori- 

 dadessanitariasqueleven acaboavixilanciadasaúdedos traballadores. 

 Mentressetramitaoinformeda 

InspecciónMédica,o/atraballador/ateráaobrigadeacudirpresencialmenteao 

centro. 

30. Entradasesaídas 

En canto os horarios de entrada e saída establécense os seguintes en función da etapa 

educativaquesetrate: 

ESO 

HORARIODEMAÑÁ HORARIODETARDE 
ENTRADA RECREO SAÍDA ENTRADA SAÍDA 

8:30 a 9:00 11:30-12:00 14:30 16:50 18:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACHARELATO 

HORARIODEMAÑÁN HORARIODETARDE 
ENTRADA RECREO SAÍDA ENTRADA SAÍDA 

8:30 a 9:00 10:40-10:55 
12:35-12:50 

14:30 16:30 a 16:50 18:30 

 
 
 
 
 
 
 
 

O alumnado unha vez que chegue ao centro dirixirase á aula que ten asignada e ao posto 

quetenadxudicado. 

Salvo razón xustificada ou relacionadas con procesos adninistrativos, ou cando a súa presenza 

sexa requerida polo propio centro, non se permite aentrada de proxenitores ao centro 

educativo. 

Id. 
 
Medidasdecarácterorganizativo 
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32. Portasdeentradaesaída ecirculaciónsnocentro educativo 

Os accesos ao centrorealizarase a través das 3 portas principais nas rúasAvda. Gran 

Vía (2 portas) e Rúa do Carmen (1 porta), reservándose o terceiro portal da Avenida 

Gran Vía(de apertura mecánica) ao acceso de vehículos, para evitar accidentes. Unha 

vez no recinto, o alumnado accederá ás aulas do xeito seguinte:  

-1º ESO: Entrada polo patio e, a continuación, pola porta que da acceso ao ximnasio 

-2º, 3º, 4º ESO: Entrada polo acceso principal, fronte á conserxería. 

-Bacharelato: Entrada polo patio de fútbol e, a continuación, polas escaleiras laterais. 

Estes accesos estarán habilitados so á primeira hora da mañá e da tarde. A partir desa hora todo 

o alumnado accederá ao centro pola entrada principal. 
 

Tendo en conta que os recreos terán lugar en franxas horarias diferenciadas, as posibilidades 

de aglomeración quedan notablemente atenuadas. Os recreos do alumnado da ESO terán lugar 

en espazos diferenciados, a saber: 

-Patio de baloncesto: 1º ESO 

-Patio de fútbol e inmediacións do taller de tecnoloxía: 2º e 3º ESO 

-Patio do aparcamento: 4º ESO 
 

Queda totalmente prohibido concentrarse á entrada ou saída do instituto, diante dos portales, 

debendo o alumnado acceder/abandonar o centro inmediatamente á súa chegada/saída do 

mesmo. 
 
Os sentidos de circulación nos corredores e escaleiras do centro estarán marcados no chan 

ecorresponderanse cos indicados cos planos que acompañan este plan, pero como norma Xeral 

osentido de circulación será sempre polo lado dereito no sentido da marcha e o máis arrimado 

áparedeposible. 
 
Ousodoelevadorqueda limitadoáspersoasqueoprecisenpormotivosde 

mobilidadeeconautorizaciónpreviadedirección,eusando sempremáscara. 
 
 

32. Carteleríaesinaléctica 
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-En tódolos corredores e accesos colocaranse no chan bandas e sinaléptica apropiada para 

recor-darquesedebemanteradistanciadeseguridade. 

-Noscorredores eescaleirasmarcaraseosentidodecirculación. 

-Nos baños, aulas e paredes de corredores colocarase cartelería recordando os consellos 

pararealizarunha adecuadahixienedemanseoutros coasmedidasdeprevenciónaterenconta, así 

como indicacións sobre os aforos máximos permitidos. 

Toda esta sinaléctica colocarase en lugares ben visibles e retirando das súas inmediacións 

calqueroutro tipo decarteleríaquepuideraevitarquedestaque 
 
 

33. Determinaciónssobreaentradaesaídadealumnadotransportado: 

O alumnado transportado respectará as indicacións deste protocolo, das que será informado a principio de  

curso, a efectos de determinar os contactos estreitos e posibles situación de confinamento. 

 

Viaxará sempre provisto da súa máscara, no posto do autobús asignado e portando o seu carnet e, en todo  

caso, respectará as indicacións do conductor do autobús. 

 

O alumnado permanecerá nos patios do centro ata que o seu autobús chegue á parada escolar, momento 
no  

cal se dirixirá a el, convenientemente identificado co seu carnet de transporte. Asemade, ao chegar ao  

centro, descenderá do autobús para subir inmediatamente á súa aula correspondente. 
 
 

34. Asignacióndoprofesoradoencargadodavixilancia 

O profesorado encargado para ordenar as entradas e saídas, evitar a formación de aglomera-

cións,controlarquenonseformengrupos,serespectenosaforosnosbañosecontrolarosre-

creosseráoprofesoradoquetenasignadasasgardasno horario e, no seu defecto, o equipo 

directivo. 

 
 

Id. 
 
Medidasenrelación coasfamiliaseANPA 

 
 

36. Actividadesextraescolaresfóradexornadalectivaouposterioresaoservizodecomedor 
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As actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto educativo deberán 

contar coa aprobación do equipo COVID, detallando no seu proxecto o seu horario, ubicación 

e plan de desenvolvemento. En todo caso respectarán as normas dictadas polas autoridades 

sanitarias para o momento concreto no que se leven a cabo. 

 
37. DeterminaciónsparaasxuntanzasdaANPAe oConselloEscolar 

As actividades das ANPAS celebraranse preferentemente por medios telemáticos ou con autori-

zación da Dirección, no propio centro sempre e cando non se trate de reunión multitudinarias, 

establecéndoseo máximo de 100 persoas. 

 
Os Consellos Escolares realizaranse preferentemente de xeito telemático, segundo reza o 

protocolo de adaptación ao COVID da Consellería. No caso excepcional de requerirsea 

celebración presencial, ésta terá lugar nun aula suficientemente grande que permita garantir 

adistancia de seguridade interpersonal e coas axeitadas medidas de protección. 

 
 

38. Previsiónderealizacióndetitoríasecomunicaciónscoasfamilias 

Osmedioshabituaisparaacomunicaciónexteriordocentrocoasfamiliasserán: 

- Apáxinawebdocentro. 

- Ocorreoelectrónico. 

- Oteléfono. 

- AaplicaciónAbalarmobil. 

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a uti-

lizacióndo teléfono ou videochamada. 

Cando a xuizo do titor/a ou da dirección do centro sexa preciso realizar a titoría presencial rea-

lizarase coas debidas medidas de protección, para o cal se dotará a aula de visitas con 

mamparadeseparación, xel hidroalcolcolico epanos desbotables. 

 
 

39. Normasparaarealización deeventos 

-Para a realización de eventos (obras de tatro, charlas…) ou celebracións (SanMartiño,  Letras 

Galegas…) así como para as reunión coas familias de prin-cipiodecurso evitaraseunhagran 

afluenciadepersoas. 
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-Usarase preferiblemente o Salón de Actos respectando o aforo e a ubicacióndos 

postossinalizados nomesmo así comoas medidasdehixienedemans. O salón de actos, debido 

ás súas características estructurais,  non dispón de ocos suficientes para unha rápida 

ventilación, polo que  non se recomenda permanecer nel por tempo superior a 1 hora e 

deixando tempo  

 

 
 

Id. 
 
Medidasparao alumnadotransportado 

 
 

40. Medidas 

Ademais do establecido no punto 33 deste protocolo, lémbrase ao alumnado a necesidade de respectar as 
 
normas de organización e funcionamento, así como extremar a hixiene e precaucións dentro do autobús,  
 
debido á escasa ventilación e á proximidade interpersoal. 
 
Asemade cómpre lembrar que, segundo as indicacións do Servizo de Transporte, priorizarase: 
 
-aquel alumnado da ESO con irmáns no centro 
-alumnado do ESO que residan a máis dun km e menos de dous 
-o alumnado de bacharelato terá dereito a praza sempre e cando existan vacantes, unha vez adxudicadas 
as prazas da ESO. En caso de que houbera máis que prazas, asignaranse en sorteo público. 

 
 

Id. 
 
Medidasdeuso do comedor: non existe comedor escolar 

 
 

Id. 
 
Medidasespecíficaspara ousodoutros espazos 

 
 

44. Aulasespeciais,ximnasios,pistascubertas... 

Ademaisdasnormasxerais,paraasaulasordinarias: 

 

 Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como casilleiros ou mobles, 

oalumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co 

suficiente para a súa ventilación entre sesión e sesión. 

 

-Paraarealizacióndoutrascelebraciónsusaraseo 

patiodexogosrespectandooaforodomesmoeevitando aformación degrupos. 
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restodoscompañeiros. 

 Nonsepoderáusarmaterialcompartidosenapreviadesinfeccióndomesmo. 

 Resultarecomendablequecadaalumnoteñaoseumaterial 

gardadoencontedorespropioscomoestoxosousemellantesenamedidadoposibletodorotulad

ocoseunome. 

 Nasperchasomaterialouroupacolocarasedoxeitomaisindividualizadoposible. 
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 No momento do cambio de aula dedicaranse uns minutos 

ádesinfección damesae cadeiracoadotación 

dedesinfectanteexistentenaaula. 

 Evitaraseodesprazamentodoalumnadonaaula ou a asistencia ao baño sen 
permiso. 

 
Para as aulas de Música, Plástica, Francés, Tecnoloxía, Laboratorios, 

Informática ou Biblioteca,ademáis: 

 Extremaranseosprotocolosdelimpeza,porseraulasdeusomáis compartido. 

 Seráobrigatorioahixienedemansaoentrar esair. 

 Omaterialquesexacompartido:instrumentosnaaulademúsica,

equiposnaauladetecnoloxía,tecladoseratos…,debeserdesinfe

ctadoaoinicio eaofinal da clase SEN PULVERIZAR 

DIRECTAMENTE OS APARELLOS ELECTRÓNICOS. 

 Naaulademúsicaousodeinstrumentosdeventoestádesaconsellado. 

 En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula 

para evitar a formación degrupos e minimizar o contacto con 

materiais. En todo caso, evitarase que os 

alumnos/asesteansituados aunhadistanciainferiora1,20 m. 

 
En caso de necesidade usarase como espazos alternativos para a 

impartición de clases o Salónde Actos, a pista polideportiva do 

ximnasio e o patio cuberto, para o cal nestes dous últimos ca-sos se 

habilitarán mesas e cadeiras gardando as distancias necesarias. 

Nestes espazos cumpri-ranseas medidas dehixieneindicadas 

anteriormente. 

 
Nocasodacafeteríado 

centrorespectaranseasdistanciaseaforosindicadospolasautoridadessani

tariasparaos establecimentos dehosteleríasimilares, segundo establece 

o protocolo da Consellería de Educación. 
 
 
 
 
 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


  

IESSAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
GranVía,191 
36210-VIGO 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es  

  

27 

45. Educaciónfísica 

Nocasoda clasedeEducaciónFísicateranseencontaasseguintespautas: 

 Os exercicios serán individuais na medida do posible minimizando o uso de 

materiaisque teñan que ser usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e 

desinfeccióndespoisdoseu uso.Realizaranseas modificaciónsprecisas naprogramación. 

 Para o uso dos vestiarios ao remate das sesión, de ser indicado o seu uso polo 

profesor,establecerseturnospara garantirosaforoseocumprimentodasdistancias 

deseguridade baixo o control, na medida do posible, do profesorado que imparte a 

materia 

 Osmateriaiscompartidos,comopodenserbalóns,colchonetas,mancuernas,etcdebenserdesi

nfectados aofinaldecadaclase. 

 O uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de maneira indivi-

dual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite 

apráctica 

 Arecollidademateriaisdentrodosalmacéns,seráenfilasordenadas, respectandoadis-

tanciade1,5 metrosentrealumnos/as. 

 Os/asalumnos/asqueesteanlesionados/asenonpoidanparticiparnaclase,teránqueestarsen

tadosenbancosmantendo asdistancias deseguridade e custodiados polo profesorado. 

 Oalumnadonondebe compartirbebidasoutoallas. 

 Seotempoopermite,poderánusarseas instalación exteriores. Estas pistas quedan 

reservadas ao uso exclusivo do profesorado de Educación Física. 

 
 

46. Cambio deaula 

Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer na súa aula de referencia durante os 

cambiosde clase, sen saír aos corredores ou baños sen permiso. No caso de ter que trasladarse 

a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que finalice a súa clase 5 minutos antes, de 

xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina doalumnado. 

 

 
 

Asaídaserácontinuaeordenadade1en 1,deixando adistanciadeseguridade. Agardaránpolo 

 Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saia o grupo anterior 

antesdeentrar.Entrarase gardandoasdistancias e ventilaraseaaula, desinfectado os postos 
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47. Biblioteca 

Oaforodabibliotecaserádo 50%, tanto nos postos de lectura como naquelespostoscon 
equipamentoinformático. 
 
PROTOCOLOPARAUSODABIBLIOTECA: 

- Para o acceso á biblioteca deberán hixienizarse as mans antes de entrar e sair 

damesma. 

- Soloseocuparánospostosdelecturaouinformáticossinalados, seguindo as 

 instrucións do profesorado de garda da biblioteca e en todo caso o que determine o 

profesor coordinador, don Fernando Lillo. 

- Aorematarosusuarioshixienizaránospostosqueocupen. 

- Oslibrosoucalqueraoutromaterialdepréstamos 

devoltos,deberánpermanecerencaixasidentificativaseilladasdurante o tempo 

necesario antes de voltar en condicións de seguridade aos andéis. 

- Oprofesoradode gardanabibliotecaventilaráaxeitadamenteamesma. 

- Mentresdure estasituacióno acceso á biblioteca o servizo de préstamo poderá verse  

ralentizado en función do aforo, podendo adoitarse medidas alternativas para a  

entrega e peticións de libros de lectura obrigatoria.  
 
 

48. Aseos 

 
 

• Existenencadaprantadoinstitutoaseos de alumnos e alumnas. En todas eles está limitado e 

indicado o seu aforo, que en ningún caso será superior a 2/3. 

 

• O alumnado deberá usar o aseo máis próximo a súa 

aula.Asemadedeberáhixienizarasmansásaídadomesmo. 

 

• Duranteorecreoenos cambios de claseoprofesoradode garda 

queteñaasignadosesescorredores vixiaráquenon sesupereo aforo.  

 

• Haberá unha folla de rexistro en cada aula onde se consignará o nome e a hora do/a 

alumno/a que acude ao servizo entre horas. 
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Id. 
 
Medidasespeciaisparaosrecreos 

 
 

49. Horarioseespazos 

-Cando sone o timbre, o alumnado inmediatamente se dirixirá á súa zona de recreo, 

agás no caso de que precise ir á cafetería ou á biblioteca, quedando totalmente 

prohibido permanecer nas aulas antes da seguinte hora de clase. 

-Na medida do posible o alumnado permanecerá no exterior, na súa zona asignada, 

refuxiándose baixo os respectivos tellados en caso de choiva.  

-Gardará a debida distancia de seguridade, especialmente no momento de inxesta de 

alimentos ou bebidas. 

-Os xogos de pelota ou de contacto físico non están permitidos. 

-O acceso á cafetería limitarase á adquisión de comida ou bebida, quedando prohibido inxerir 

estes ou outros produtos en espazos pechados. 

-Para os recreos establecense horarios e espazos distintos según a etapa educativa co 

obxectivodeevitarcoincidencias no patio dexogos. 

ESO  (480 alumnos/as): O recreo será de 11:30 á 12:00 horas e realizarase no patio. O espazo 

dispoñibleseráo seguinte: 

-1º ESO: Patio de baloncesto 
-2º ESO: Patio de fútbol 
-4º ESO: Patio do aparcamento 
 
BACHARELATO (330 alumnos/as): Os recreos serán de 10:40 á 10:55 horas e de 12.35 a 

12:50 e durante os mesmos poderánpermanecer no espazoque desexen, agás na cafetería. En 

todo caso recomendase a saída a espazos abertos. 

 

 
 

51. Profesoradodevixilancia 

Establécense para a realización de vixiancia durante os recreos por cada zona de patio 

un profesor/a de garda. O profesor/a profesora que imparte a última clase antes do 

recreo responsabilizarase de lembrarlle ao alumnado que as aulas deben quedar baleiras, 

Esta función será reforzada pola xefa de estudos 
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Id. 

 
Medidasespecificasparaalumnadodeeducacióninfantiledosdousprimeiroscursosdepri

maria 

 
 

 

Id. 
 
Medidasespecificasparausodelaboratoriosetalleres 

 
 

53. Empregodoequipamento 

 Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e recomen-

daciónsaseguir e, noseucaso, dotarasea estesespazos decarteisinformativos. 

 Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible 

poidadesenvolver as actividades. 

 Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio 

doalumnado deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso. Así mesmo, 

enga-diranse outros equipos de protección axeitados en cada caso, favorecendo cando 

sexaposibleautilización demateriais desbotables. 

 O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a 

realizacióndaprácticasupoñaamínimamanipulación posible. 

 Despoisdecadaactividade,paraoseuusopoloseguinte grupo,asferramentas,máqui-

naseinstrumentos debenserhixienizados porpartedo alumnado. 

 Ospostosquequeesténvinculadosaousodeequiposinformáticosdeberánserdesin-

fectadoscos productos disponibles naaula, SEN PULVERIZACIÓN DIRECTA DOS 

MESMOS. 

 Realizaraseunhaventilacióndotalleroulaboratoriodealomenos5minutosentresesiónesesión

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


  

IESSAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
GranVía,191 
36210-VIGO 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es  

  

31 

Id. 
 
Normasespecificasparaalumnado deNEE 

54 Medidas 
 

 

 
 
 
 

55. Tarefas.Seguimento 

 Insistiraseerecordarase habitualmenteousodamáscaraedoxelhidroalcóholico 

 Daraseprioridadeaeste alumnadoparasituarsenaaulapretodaventáoudas 

zonasmáisventiladasdaaula,esituarase apodersernosprimeiros postosdaaula 

 Omaterialdeusoexclusivodeestealumnado 

estarádebidamenteetiquetadocoseunomeeapelidos. 

 O departamento de orientación establecerá unha comunicación fluída e frecuente 

coasfamiliasegabinetespsicoedagóxicosqueatendan aoalumnadoconneedemaneiratele-

máticaao longo do curso. 
 
 
 
 

Id. 
 
Previsiónsespecíficasparaoprofesorado 

 
 

 O equipo COVID do centro en colaboración co departamento de Orientación 

identifi-cará  a existencia  e as necesidades deprotecciónehixienedestealumnado, 

establecendo en función da súa tipoloxía. 

 Opersoalque atenda aestealumnado, de darse o caso, terá asúadisposiciónpantallaspara 

ocasodequeoalumno/anon poidafaceruso damáscara. 

 En función da etapa educativa á que pertenza este alumnado, asignaraselle un aseo, 

no calseintensificaráalimpezaedesinfección. 

 O profesorado disporá dunha dotación de material de hixiene composto por panos des- 

botables e xel hiroalcohólico para o seu uso individual, subministrado pola Administra- 

dora, que usará en cada cambio de aula para a limpeza da súa mesa, cadeira, teclado e 

rato. 
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56. Medidas 

 
 En cada cambio de clase o profesorado coidará de que o alumnado realice a hixiene 

demansedo seu posto detraballo edequeseventileaaula. 

 As reunión de profesorado, en caso de ser presenciais, realizaranse naquelas aulas 

demaiorsuperficie(sala do 

profesorado)ounosalóndeactosmediantereservaprevia.Aconséllasesemprequesexaposibl

earealización dereuniónsvirtuais. 

 O aforo máximo da sala de profesores/as é de 30 persoas; arredor da mesa as cadeiras 

deberán respectar a distancia interpersoal de seguridade, así como na zona dos 

ordenadores onde, de non ser posible mantela, se instalarán mamparas de separación. 

 Nosdistintosdespachosdosdepartamentos,os/asxefes/asdedepartamento 

estableceránosaforos máximos dos mesmos, cun cartel informativo á porta do mesmo. 

 As titorías, sempre que sexa posible, relizaranse mediante teléfono ou 

videochamada.En caso de non ser posible, citarase aos responsables con indicación de 

día e hora, eusarase ásaladevisitasqueteráinstaladas mamparasseparadoras namesa. 
 
 

57. Órganoscolexiados 

En cumprimento das condicións hixiénico-sanitarias existentes, as reunión dos distintos 

órganos colexiadospoderán ser virtuais.Nocaso dequepoidancelebrarsedexeitopresencial: 
 
 ParaasreuniónsdosDepartamentosdidácticos,ComisióndeCoordinaciónPedagóxica,Cons

ello Escolar e as diferentes comisións, usaranse as aulas de maior capacidade docentro 

para garantir as distancias de seguridade. En caso de non ser suficiente usarase 

oSalóndeActos previasolicitude. 

 ParaarealizacióndosClaustrosusaraseoSalóndeActosmantendoadistanciadesegurid

ade eusando máscaras. 
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Id. 
 
Medidasdecarácterformativoepedagóxico 

 
 

58. Formación en educación en saúde 

 Aolongodomesdesetembrorealizarasecoalumnadotarefasde 

formaciónsobreasmedidas de prevención e hixiene, para asegurar que as medidas 

contempladas noprotocolocheganeson comprendidas. 

 Aolongodocursodeseñaranse 

eimplementaranseactividadesdeeducaciónparaasaúdequeincluanasmedidas 

deprevención ehixienefronteao COVID19. 

 A información sobre as medidas de prevención que realice a Consellería de Sanidade 

eEducaciónpublicitaranseedaransea coñeceratravés dapáxinaweb docentro. 
 
 

59. Difusióndasmedidasdeprevención eprotección 

 Xestionarase coa Consellería de Sanidade eo SERGAS a presenza de profesionais 

para impartir charlas, conferencias sobre prevencióneprotección. 

 A información sobre as medidas de prevención e as comunicacións que realice a Con-

sellería de Sanidade e Educación publicitaranse e daranse a coñecer a través da 

páxinawebdo centro. 

 
 

60. Profesoradocoordinadordaxestión edinamización dasaulasvirtuais 

A profesora responsable da coordinación e control da aula virtual do centro será dona Luisa 

Alonso, do departamento de Tecnoloxía, acaldesignaráprofesores/ascolaboradoresou delegará 

aquelas funcións que estime convenientes. 

 
 

 

Estaprofesora (ou, no seu defecto, as persoas que designe)terá ademáisentreassúasfuncións: 

 Acomunicación cosasesoresdeAbalar,EDIXGALecoa UAC, cando sexa imprescindible, 
así como co asesor do CFR. 

 Colaboracióncoscompañeiros/asqueteñanmaiordificultadenaimplantacióndasaulasvirtua
is. 

 Divulgacióndasacciónformativasqueesteandispoñiblesparaopersoaldocente. 
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61. Previsiónsderivadasdodocumento“Instrucións deinicio decurso” 

O equipo directivo elaborará o Plan de Acollida para que a comunidade educativa poida 

organizar o mes de setembro. Este documento recolleráas datas das reunións coas familias e o 

horarios de entrada e saída do primeiro día, que seránflexibilizados para poder ter unha mellor 

organización e facilitar a divulgación de hábitos recollidosnesteplan 

 
 

62. Difusióndoplan 

Opresente“PlandeAdaptaciónásituaciónCOVID-

19”estaráadisposicióndasautoridadessanitariaseeducativas,e 

poderáserconsultadoporcalqueramembrodacomunidadeeducativa. 

 
Estaráubicadonapáxinawebdocentrodentrodoapartado“Documentosdocentro”ademáisderemitírse

lleao profesorado eao resto dopersoal víacorreoelectrónico. 
 
 
 

Vigo, 15 de xullo de 2021 
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