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1. Introdución 

 

O presente protocolo ten por obxecto crear unha contorna no noso centro o máis segura 

posible mediante o cumprimento dos protocolos e instrucións das autoridades académicas 

e sanitarias. Estas medidas teñen carácter individual e colectivo e serán de obrigado 

cumprimento polo persoal docente, non docente, alumnado e familias, co obxectivo de 

protexer e previr no máximo á comunidade educativa. O conxunto de medidas incluídas 

no presente protocolo axústanse as ditadas polas autoridades e serán obxecto de revisión 

continua en función da evolución do risco sanitario e das decisións das autoridades 

sanitarias e educativas. 

Lexislación. 

Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde 

pública aprobadas polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde Pública (D.O.G nº 174 

bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico ao protocolo do 

22 de xullo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia 

para o curso 2020-2021 

 

Resolución do 1 de setembro de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa pola que se establece a incorporación gradual do alumnado para o curso 2020/21 

nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que 

se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema 

educativo no curso 2020-2021. 

 

Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e 

funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2020/2021 

 

Xúntase a Orde do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do 

curso académico 2020/21 e pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se 

aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos 

públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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2. Medidas de prevención básicas  

 

2.1 Denominación do centro, enderezo e datos de contacto. 

IES A Sardiñeira. Avenida da Sardiñeira. 41-42 15008 A Coruña.  

Teléfono: 881.96.01.50 Fax: 881.960.162  

Correo electrónico: ies.sardineira@edu.xunta.gal 

Equipo COVID: sardineiracovid@gmail.com 

 

2.2  Membros do equipo COVID: 

-Director: don Emilio Ferreiro.  

-Coordinadora: dona  Adela Clorinda Figueroa Paz. 

-Don José Ángel García Caamaño. 

-Dona Begoña de Blas Fernández. 

 

2.3 Centro de Saúde de referencia: Centro de saúde Os Mallos. 

 -Persoa de contacto: Ana Zamora Casal 

 

2.4 Determinación do espazo de illamento COVID. 

Edificio GRIS (ESO e BAC): a aula COVID está situada na planta intermedia do edificio 

gris. É unha aula con ventilación adecuada, que dispón de xel hidroalcohólico, panos 

desbotables e papeleira de pedal. Está sinalizada convintemente e de uso exclusivo para 

as persoas sospeitosas e o equipo COVID. 

Edificio ROSA ( Ciclos formativos): a aula COVID está situada na planta primeira. É 

unha aula con ventilación adecuada, que dispón de xel hidroalcohólico, panos  

desbotables e papeleira de pedal.  Está sinalizada convintemente e de uso exclusivo para 

as persoas sospeitosas e o equipo COVID. 
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2.5 Número de alumnos por nivel e etapa educativa. 

EDIFICIO ROSA: 

1º CM Operacións de laboratorio: 22 

2º CM Operacións de laboratorio: 16 

1º CS Laboratorio de análise e de control de calidade: 22 

2º CS Laboratorio de análise e de control de calidade: 17 

1º CS Química industrial: 22 

2º CS Química industrial: 21 

2º CS Química industrial Dual (modalidade adultos): 18 

Laboratorio de análise e de control de calidade A (modalidade adultos): 22 

Laboratorio de análise e de control de calidade B (modalidade adultos): 22 

 

EDIFICIO GRIS. 

1º ESO: 67 

2º ESO: 78 

3º ESO: 59 

4º ESO: 46 

1ºBAC: 38 

2º BAC: 23 

 

2.6 Cadro de persoal do centro educativo: 

 -persoal docente: 64 profesores. 

-persoal non docente: 10 persoas entre limpadoras, conserxes e administrativos/as. 

 

2.7 Canle de comunicación co equipo COVID. 

O equipo COVID do noso centro ten un mail específico : sardineiracovid@gmail.com  

 

2.8 Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado. 

O profesorado rexistrará as ausencias diarias do alumnado no xade. As ausencias do 

persoal docente son rexistradas polo xefe de estudos e o persoal non docente depende de 

Secretaría. 
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2.9 Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e educativas 

a través da aplicación informática. 

O Equipo COVID será o encargado de manter a comunicación co centro de saúde de 

referencia. 

 

2.10 Reunións de coordinación: 

O centro educativo promoverá que as reunións de coordinación e aquelas outras 

actividades non lectivas que sexan posibles, se realicen de forma telemática ou telefónica, 

de ser o caso, sen prexuízo de que poidan ser presenciais, respectando os aforos e 

distancias de seguridade. 

 

2.11 Detección de síntomas e comunicacións. 

O alumnado ou os seus pais, nais, titores/as legais realizarán unha auto avaliación dos 

síntomas de forma diaria. (Ver anexo I) Diante da aparición de polo menos un dos 

síntomas os proxenitores ou titores non enviarán ao alumnado a clase e solicitarán 

consulta médica. 

 

Alumnado vulnerable: o alumnado que poida ter a condición de vulnerable por patoloxías, 

o criterio sanitario prevalecerá para determinar a asistencia a clase ou a escolarización 

domiciliaria.  

 

Comunicación da sintomatoloxía: ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa 

COVID, o persoal non docente e docente NON acudirá ao centro educativo e dará 

coñecemento ao equipo COVID. Manterase en illamento preventivo ata a valoración do 

facultativo.  

 

O alumnado, na mesma circunstancia, non acudirá ao centro e contactará co equipo 

COVID. Acudirá ao centro de saúde. Non será necesario xustificante médico, só dos 

proxenitores ou titores. O alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder 

ó instituto. 
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Os proxenitores ou titores legais de menores, e o alumnado maior de idade,   asinarán 

unha declaración de saúde responsable, ao inicio do curso escolar (ver anexo II). A 

medición da temperatura e a avaliación de síntomas será realizada no seo familiar de 

forma diaria antes de acudir ao centro escolar. 

 

Detección de síntomas no centro: o equipo COVID contactará ca familia do alumno, que 

deberá presentarse no centro á maior brevidade. A familia solicitará cita médica. O 

alumnado permanecerá illado na aula COVID até o seu traslado. A  familia dun menor, 

ou o alumno maior de idade, comunicará o seu estado de saúde ó coordinador COVID 

mediante o mail sardineiracovid@gmail.com 

 

O coordinador COVID será o interlocutor coa administración. Comunicará a través do 

apartado  Espazo COVID da web do centro, toda a información, e evolución dos 

escenarios dentro do centro.  

 

O persoal docente e non docente realizará unha autoenquisa diaria de síntomas, antes da 

chegada ao centro. os traballadores comunicarán ao centro a súa ausencia, en caso 

necesario. 
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3. Medidas de prevención individual 

 

3.1 Asignación de aulas e espazos. 

 

EDIFICIO GRIS (ESO e Bacharelato): 

 

Na planta baixa están as aulas de 1º e 2º ESO (tres grupos) e a aula de música. Están 

ademais, a cafetaría, a biblioteca, os despachos de Dirección, a sala de profesores,  a sala 

de xuntas, a sala de titoría, conserxería, un Departamento e unha aula de PT. 

 

Na primeira planta están situadas as aulas de 3º ESO, unha aula de 2º ESO,   unha aula 

de plástica, unha aula polivalente, a aula Covid, dúas aulas de informática, os laboratorios, 

departamentos didácticos, aula COVID, Departamento de Orientación, aula de PT . 

 

Na segunda planta están situadas as aulas de 4º ESO, dúas  aulas de desdobre,  

Bacharelatos , usos múltiples e Departamentos. 

 

Ademais hai aseos en todas as plantas. 

 

EDIFICIO ROSA 

 

Na planta baixa están o taller de tecnoloxía e dous laboratorios. Ademais da sala de 

profesores, conserxería, a secretaría para os dous edificios, e os despachos do Xefe de 

estudos de nocturno e a Secretaria. 

 

Na primeira planta encóntranse cinco laboratorios, dúas aulas de informática (unha para 

autómatas) e as aulas do alumnado de adultos (dúas dos grupos de modular e outra do 

grupo de Dual). 
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Na segunda planta hai catro laboratorios, unha sala de informática e  seis aulas para o 

resto de grupos de FP: CM de operacións de laboratorio e os CS de Laboratorio de análise 

e control de calidade e o de Química Industrial. 

 

Na terceira planta está o almacén, de uso exclusivo para o profesorado. 

 

En todas as plantas hai aseos para alumnado e profesorado. 

 

3.2 Configuración das aulas. 

 

Os postos escolares gardan unha separación de 1’5 metros. 

As mesas están orientadas no mesmo sentido nas aulas ordinarias, agás as mesas do 

profesorado, que poderán estar perpendiculares as mesas do alumnado. 

 

3.3 Determinación das medidas para os espazos de PT, AL, Departamento de Orientación 

e aulas especiais: 

Axustaranse todas as condicións, material e mobiliario, así coma as medidas de 

seguridade e hixiene, adaptándose ás características e ás liñas de traballo habituais do 

alumnado destas aulas. Especialmente, se terán en conta as diferentes linguaxes e sistemas 

de comunicación e atenderanse as peticións que puideran xurdir. 

 

3.4 Canles de comunicación e información as familias e persoas alleas ao centro:  

A comunicación realizarase, preferentemente, por vía telefónica ou telemática. Serán os 

titores de cada grupo os que realicen a comunicación cas familias, de xeito xeral, vía 

telefónica, mail, espazo ABALAR, vídeo conferencia… Se a presencialidade é necesaria, 

será obrigatorio a petición de cita previa. 

 

3.5 Uso da máscara no centro.  

O uso da máscara é obrigatoria, con independencia do mantemento da distancia 

interpersoal, sen prexuízo das exencións contempladas na lexislación. 
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O alumnado, o profesorado e o persoal non docente teñen a obriga de utilizar a máscara 

durante toda a xornada lectiva, en todos os espazos do centro, aínda que se cumpra ca 

distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de 

recambio e un estoxo específico para gardala. Esta obriga non será esixible para as persoas 

que certifiquen enfermidade, dificultade respiratoria, situación de discapacidade ou 

dependencia, alteracións de conduta... A imposibilidade do uso da máscara debe ser 

acreditada por pediatra ou facultativo. 

 

Neste plan inclúese información precisa sobre o uso correcto  e conservación das 

máscaras (ver anexo III) 

 

3.6 Prevención da transmisión da infección: 

 

a) Usar correctamente a máscara. 

b) Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

c) Manter a hixiene de mans. Lavado frecuente das mans durante 40 segundos con auga 

e xabón ou con xel hidroalcohólico durante 20 segundos polo menos. O lavado realizarase 

5 veces ao longo da xornada, particularmente na entrada e na saída, antes e despois do 

recreo, de comer e do uso de aseo. 

d) Realizar lavado de mans antes do uso de material compartido: ordenadores, material 

deportivo, máquinas, material funxible… 

e) Á entrada e saída do centro, todas as persoas deben hixienizarse as mans. O profesorado 

verificará visualmente, especialmente nos primeiros días, esta medida.  

f)O centro habilita dispensadores de xel e portapanos desbotables na entrada, nas aulas e 

espazos comúns. 

g)O profesorado xerará sistemas de educación sanitaria: tusir ou esbirrar tapando a boca, 

desbotar panos de papel nas papeleiras co pedal,... 

 

3.7 Actividades complementarias e extraescolares. 

Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que supoñan a mestura do alumnado 

de diferentes grupos de clase, así como as que exixan unha especial proximidade. 
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Os eventos deportivos ou celebracións realizaranse sen asistencia de público. O centro 

dispón dun protocolo específico para a realización das Actividades complementarias e 

extraescolares. 

Os Departamentos didácticos inclúen nas súas programacións didácticas anuais unha 

proposta de AAEECC. 

Ver anexo IV: Protocolo das AAEECC adaptadas a situación COVID-19. 

 

3.8 Material do alumnado. 

O alumnado non compartirá material de uso propio con ninguén. 

O alumnado ten que traer, e polo tanto verificar antes de saír da casa de que así o fai, todo 

o seu material propio para as clases. 

 

3.9 Equipos de traballo. 

Os ordenadores, monitores, ratos, mesas, teléfonos… deberán ser usados pola persoa 

titular. Cada novo usuario realizará unha correcta hixiene de mans antes do seu uso. As 

ventás, portas, persianas, proxectores e restantes ferramentas pedagóxicas serán 

unicamente usadas polo profesorado ou persoal non docente. O alumnado NON poderá 

manipular o anterior mobiliario. 

 

3.10  Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa. 

Este plan é presentado ao Consello Escolar e estará a disposición da comunidade 

educativa na web do centro. 

Os titores, ao inicio do curso, darán a coñecer o Plan ao alumnado e farán especial fincapé 

na importancia do cumprimento do mesmo. O alumnado levará as súas casas, na primeira 

semana do curso, diversas autorizacións e comunicacións para asegurarse de que os 

proxenitores ou titores legais son coñecedores de dito Plan. 
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4.Medidas de limpeza no centro 

 

Os aseos serán desinfectados un mínimo de dúas veces ao día. As demais áreas serán 

limpadas ao final de cada unha das xornadas. Nos aseos existe xabón e material de 

desinfección. 

 

Nos espazos de uso compartido, será a persoa saínte quen debe limpar a cadeira, mesa e 

útiles que deixa (ordenador, mobiliario, etc.). Para tal fin hai nestes espazos material de 

desinfección. 

 

O persoal de limpeza terá especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de 

contacto máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, perchas, pasamáns,... 

 

Realizaranse tarefas de ventilación frecuentes, polo espazo de 15 minutos ao inicio da 

xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre que sexa posible, entre clases. 

 

Cando as condicións meteorolóxicas o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior 

tempo posible. 

 

Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo de xeito consecutivo con 

diferente alumnado, ventilarase a aula ou sala polo menos 15 minutos logo de cada sesión. 

 

Nas aulas e outros  espazos de docencia hai pulverizadores e panos desbotables na mesa 

do profesor para facilitar a hixiene. 

 

Ver anexo VII: Protocolo de limpeza. 
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 5. Material de protección 

 

5.1. Inventario do material dispoñible no centro. 

Papeleiras con tapa de pedal. 

Xel hidroalcohólico en todas as aulas e espazos comúns: 45 en soporte parede e 

botes con dosificador. 

Máquinas industriais pulverizadoras de xel hidroalcohólico para as entradas. 

Dispensadores autocortante de papel desbotable en baños.  

Reloxos sincronizados nas aulas para respectar as quendas de entrada e saídas. 

Termómetros contactless 

Anteparos 

Batas desbotables 

Desinfectante 

Luvas 

Máscaras de reposto 

Cartelaría 

Contedores COVID 

Pantallas de metacrilato. 

 

5.2.Sistema de compras do material de protección. 

Por vía telefónica ou telemática solicitarase presupostos dos produtos necesarios tanto 

para a hixiene como para limpeza e desinfección. Tras a valoración da información, 

realizarase o pedido comparando custos e datas de entrega.  

 

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

Nas aulas hai  botes de hidroxel. Nos espazos comúns (como aulas de informática, 

biblioteca, música, Orientación, PT,...) colocouse, ademais, papel desbotable. Aqueles 

espazos con pileta, como aseos, laboratorios, aulas de plástica, taller de tecnoloxía, 

dotáronse con xabón, papel e hidroxel. 
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De xeito xeral, o persoal de limpeza verificará ó final da xornada que hai xel 

hidroalcohólico e panos desbotables, sen prexuízo de que o profesorado do grupo, poida 

comunicar vía mail á Secretaria, a necesidade de reposición de material hixiénico-

sanitario ou calquera outra incidencia. Haberá na conserxería repostos de xel 

hidroalcohólico, papel e desinfectante no caso de que a algunha clase se lle termine ao 

longo da xornada, antes da súa reposición. 

 

Todo o material de reposición estará centralizado e xestionado pola Secretaria coa 

colaboración da Xefatura de Estudos de Adultos . Colaborará fundamentalmente o persoal 

de limpeza e de conserxería. 

 

 

6. Xestión dos gromos 

 

6.1 Medidas. 

 

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 

síntomas compatibles 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 con síntomas ou diagnosticada de COVID-19, ou en espera 

de resultados de PCR por sospeita. 

 

Diante dun suposto dun membro da comunidade educativa que comece a desenvolver 

síntomas no centro educativo, levarase á aula COVID e contactarase ca súa familia, de 

ser un alumno. O seu titor ou proxenitor deben solicitar consulta médica. No caso de ser 

un adulto, abandonará o centro e pedirá valoración sanitaria. De confirmarse o positivo, 

o equipo covid do centro comunicarao ao equipo covid-escola do noso centro de saúde 

de referencia. 
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No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus, a persoa 

coordinadora do equipo COVID-19 incluirá na aplicación informática a información 

requirida. 

A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta 

telefónica co seu pediatra. 

 

6.2 Comunicación de incidencias á autoridade sanitaria e educativa. 

Serán as persoas integrantes do equipo COVID os encargados de comunicar as 

incidencias as autoridades. 

 

7. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

Canle de petición das solicitudes: ies. sardineira@edu.xunta.gal 

Comunicación coa xefatura territorial: dende a Dirección do centro. 

Solicitude de persoal substituto: segundo o protocolo. 

 

8. Medidas de carácter organizativo 

 

8.1 Entradas e saídas 

As entradas e saídas están sinalizadas. A entrada e saída do centro será polas portas de 

acceso sinalizadas que estarán abertos para tal efecto. A comunidade educativa deberá 

gardar a distancia de seguridade. 

Para a entrada ao centro, o alumnado que chegue con antelación e co fin de evitar 

agrupamentos, dirixirase a súa aula e esperará no seu posto ao comezo das clases. 

En ningún caso o alumnado pode estar en agrupacións nos corredores, vestíbulo , portas 

das aulas,... 

Con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos 

administrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a 
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entrada dos proxenitores no centro educativo. En todo caso, as familias, se a 

presencialidade é imprescindible, accederán ó centro en horario non coincidente con 

entradas, saídas ou recreos. 

A porta de acceso de coches do edificio gris será de uso exclusivo para a entrada de coches 

durante toda a xornada, agás dende as 14:15h até as 14:30h, e os martes, dende as 18:00h 

ata as18:15h, que será de uso exclusivo para saída de peóns. A porta de entrada ao  

centro será a porta peonil. O alumnado entrará respectando escrupulosamente as quendas 

horarias e a distancia de seguridade, e accederá directamente as aulas.  

As portas de entrada e saída están diferenciadas e sinalizadas. 

Os alumnos de 1º e 2º ESO : a súa hora de entrada será entre as 8.40h e 8.45h, respectando 

a sinalización. 

Á hora de saída circulará, do mesmo xeito, pola dereita e seguindo as normas de 

seguridade e hixiene, e sairán dende ás 14.15h ata as 14.20h.  

Os alumnos de 3º e 4º ESO : sairán pola porta sinalizada. O seu horario de entrada será 

de 8.45h a 8.50h e o de saída dende ás 14:20h ás 14:25h. 

Os alumnos de 1º e 2º de Bacharelato : entrarán de 8:50h a 8.55h e sairán pola porta ás 

14:25h, despois de 3º e 4º ESO. 

Para entrar e saír aos recreos, o alumnado accederá polas portas sinalizadas, respectando 

a distancia de seguridade. Haberá unha porta adicional (porta traseira) para saír ós recreos 

e facer cola para a cafetaría, deixando así libres as portas principais de entrada e saída. 
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CADRO RESUMO 

GRUPOS ENTRADA SAÍDA 

1º - 2º ESO 8:40H-8:45H 

 

Tardes:16:25h 

14:15H-14:20h 

 

Tardes:18:00 h 

3º- 4º ESO 8:45H-8:50H 

 

Tardes:16:30h 

14:20H-14:25h 

 

Tardes:18:05h 

1º E 2º BAC 8:50H-8:55H 

 

Tardes:16:35h 

14:25H 

 

Tardes:18:10h 

 

FP (edificio rosa) 

Os alumnos de 1° CM de Operacións de Laboratorio, 1° CS Laboratorio de análise e 

control de calidade ordinario e 1° CS Química industrial entrarán pola porta principal 

entre as 8:45 h e 8:50 h, mantendo a distancia de seguridade e hixiene, circulando pola 

dereita e sentaranse no lugar que corresponda ata comezo das clases. A hora da saída será 

ás 14:10 h e circulando pola dereita, dirixiranse á porta de SAÍDA.  

Os alumnos de 2° CM de Operacións de Laboratorio, 2° CS Laboratorio de análise e 

control de calidade ordinario e 2° CS Química industrial (ordinario e dual) entrarán pola 

porta principal entre as 8:50 h e 8:55 h, mantendo a distancia de seguridade e hixiene, 

circulando pola dereita e sentaranse no lugar que corresponda ata comezo das clases. A 

hora da saída será ás 14:15 h e circulando pola dereita, dirixiranse á porta de SAÍDA.  
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Todos estes grupos van ter asignadas dúas tardes no seu horario, que compartirán co 

alumnado de modular. A hora de entrada para estes grupos na tarde será dende as 16:30 

h ata as 16:35 h. A hora de saída será ás 18:55 h. 

Dada a características da oferta modular os alumnos de LACCN1 y LACCN2 

correspondentes a modalidade de adultos non é posible regular a entrada dun xeito 

homoxéneo, polo tanto, os alumnos que teñan clase a primeira hora entraran pola porta 

principal entre as 16:35-16:40 h. e o resto entrará segundo o seu horario, circulando pola 

dereita en respectando as normas de seguridade e hixiene. As saídas serán segundo o 

horario que teña cada alumno ou grupo e por suposto respectando a normas xerais de 

circulación e hixiene. 

 

GRUPOS ENTRADA SAÍDA 

Primeiros 

CM e CS 

8:45H-8:50H 

Tardes: 16:30-16:35 

14:10 h 

Tardes: 18:55 h 

Segundos 

CM e CS 

8:50H-8:55H 

Tardes:16:30-16:35 

14:15 h 

Tardes: 18:55 h 

Adultos 

(Modular) 

Tardes:16:35-16:40 os que entren a primeira 

hora. O resto no seu horario cando lles 

corresponda entrar nos seus módulos 

 

Tardes: Cando xa non teñan 

clase e segundo horario de 

cada alumno ou grupo. 

 

Nas aulas hai reloxos para que todos os grupos realicen as súas saídas nos tramos horarios 

indicados. 

Os cursos sairán de forma ordenada. Comezará a saír o grupo máis próximo á porta de 

saída. Dentro da aula sairá a ringleira máis próxima á porta, despois a segunda, e así 

sucesivamente, respectando a distancia de 1’5 metros e sempre de forma ordenada. 
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Á saída da xornada escolar, non se permite que o alumnado quede formando agrupacións 

ou xogue nos patios.  

O alumnado debe deixar o seu material recollido a última hora e prepararse para saír de 

forma ordenada e respectando a distancia de seguridade no horario establecido.  

Co fin de minimizar agrupamento de alumnos nos corredores, hall,... as portas das aulas 

estarán abertas ás entradas, ás saídas, e durante os recreos. 

Nas comunicacións verticais o uso do elevador queda limitado as persoas que o precisen 

por motivos de mobilidade, que deberán usar máscara. 

De non cumprise estes aspectos, as faltas de comportamento serán leves. O alumnado que 

incumpra as anteriores e as seguintes normas poderá ser sancionado polo profesorado 

responsable (da aula, de PT-orientación, de garda, de prácticas, de dirección…) 

 

8.2 Cafetaría 

 

Nos recreos o alumnado fará uso deste espazo co fin de que todos poidan acceder. No 

primeiro recreo serán atendidos os alumnos de 1º , 2º de ESO e  2º de Bacharelato. O 

resto de alumnado pode acceder se non hai alumnos dos anteriores cursos na fila de 

espera.  No segundo recreo accederán os cursos de 3º , 4º de ESO e 1º de Bacharelato. O 

resto de alumnado pode acceder se non hai alumnos dos anteriores cursos na fila de 

espera.  

 

Dentro da cafetaría non poderá estar ningún alumno que non estea a ser atendido nin en 

espera.  

O alumno entrará pola porta interna e sairá pola porta de saída cara o exterior. 

Os demais alumnos esperarán respectando a distancia de seguridade dentro dos espazos 

habilitados para tal fin no centro, cara a porta traseira, deixando así libres, as portas de 

entrada e saída principais. 
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Para entrar e saír aos recreos, o alumnado accederá polas portas sinalizadas, respectando 

a distancia de seguridade. Hai unha porta adicional (porta traseira) para saír ós recreos e 

facer cola para a cafetaría, deixando así libres as portas principais de entrada e saída. 

As máquinas de vending no edificio rosa non  poderán ser utilizadas polo alumnado de 

ESO e Bacharelato.  

 

Os recreos de acceso á cafetería da ESO e Bacharelato non coinciden co recreo de ciclos 

formativos. 

 

A recepción de mercadorías ou entrada ó centro de persoal alleo á comunidade educativa, 

non poderá acceder ó centro nos horarios do recreo do alumnado. O persoal alleo ó centro 

(repartidores, provedores,...)  utilizará, preferentemente,  as portas externas do edificio 

para o acceso á cafetaría. 

 

8.3 Biblioteca 

 

A biblioteca escolar debe seguir sendo, na medida do posible, o espazo de referencia para 

a lectura, a información e as aprendizaxes, en liña coas instrucións recollidas neste 

documento, beneficiando así a toda a comunidade educativa e ofrecendo oportunidades 

diversas de acceso á información relevante. O seu funcionamento supeditarase, en todo 

caso, ás pautas ditadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación 

Profesional para o conxunto do centro educativo.  

Teranse en conta, mentres dure a situación excepcional por razóns sanitarias, as seguintes 

medidas:  

 

a. Desde o equipo da biblioteca planificaranse os distintos escenarios que se 

poidan dar ao longo do curso, incluíndo a posibilidade de cese das actividades presenciais, 

adaptando cuestións como o persoal de atención da biblioteca, o horario de atención 

directa ao alumnado, o aforo máximo da biblioteca, as condicións do préstamo de 
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materiais, as actividades a realizar dentro da biblioteca, as medidas hixiénicas 

imprescindibles e outros. 

 

b. Nun escenario de actividade académica non presencial, o equipo da biblioteca 

poderá establecer un horario de atención para profesorado e alumnado, co fin de apoiar e 

orientar actividades de procura de información e de selección de recursos documentais 

para o tratamento dos contidos curriculares. Publicarase o horario na web do centro, no 

caso de darse este escenario. 

 

 c. Actualizarase o espazo web da biblioteca, integrado preferentemente na páxina 

web do centro, como un instrumento esencial para a comunicación co alumnado e as 

familias, a difusión de recursos seleccionados, a comunicación de propostas e retos, a 

publicación de producións elaboradas polo alumnado e outros.  

 

d. O equipo da biblioteca reforzará a función desta no referente á selección de 

recursos relacionados coas distintas áreas de aprendizaxe, ofrecendo unha mínima 

colección dixital de recursos electrónicos accesibles no seu espazo web, 

convenientemente clasificados. 

 

  e. Ante medidas especiais de prevención e actividade non presencial, parcial ou 

total, o equipo actualiza o Plan Anual de Lectura (PAL) para o desenvolvemento do 

Proxecto Lector de Centro: Hora de ler, clubs de lectura, lecturas compartidas e outras.  

 

f. Promoveranse situacións pedagóxicas que favorezan unha metodoloxía de 

aprendizaxe activa a través de proxectos ou retos para a elaboración dos traballos de 

investigación (busca de información e elaboración de produtos escritos/orais ou en 

soporte electrónico).  

 

g. En relación co número de usuarios simultáneos na mesma franxa horaria, o 

Protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso 2020-2021 segundo resolución conxunta da 
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Consellería de Educación Universidade e Formación Profesional e da Consellería de 

Sanidade do 22 de xullo de 2020, contempla un máximo do 50%.  

Ver anexo V. Aforos. 

 

h. O equipo de biblioteca ten sinalizadas nas mesas e outros postos de traballo 

aqueles que poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se 

optimicen os postos dispoñibles. 

 

i. Na biblioteca contamos ca  presenza de dispensadores de solución 

hidroalcohólica ou xabón antiséptico a disposición dos usuarios da biblioteca  

 

j. No referente ao servizo de préstamo de libros ou outro material, realizarase de 

xeito habitual, aínda que os materiais devoltos deberán permanecer separados en caixas 

identificadas e illadas, a efectos de prevención, un prazo de 4 horas como mínimo. 

 

k. Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes. 

 

l. Hai unhas rutinas nas que formarán  parte da “formación de persoas usuarias” 

da biblioteca: hixienización dos postos ocupados ao remate da sesión, mantemento da 

distancia de seguridade, uso da protección facial estipulada polas autoridades 

competentes e hixienización de mans ao entrar e saír da biblioteca. 

 

Uso da Biblioteca escolar en diferentes escenarios condicionados á  evolución da 

pandemia debida ao COVID-19.  

Escenario 1. Presencialidade.  

En caso de que se manteña a docencia no centro, aínda que sexa parcialmente, o 

funcionamento da Biblioteca escolar seguirá as pautas establecidas nas Instrucións  da 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e o 

funcionamento das bibliotecas escolares, durante o curso 2020/2021, nos centros docentes 

de niveis non universitarios, de  titularidade da Consellería de Educación, Universidade 

e Formación Profesional:  
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 Optimización dos postos dispoñibles tendo en conta a necesaria distancia de 

seguridade entre eles. Neste sentido vémonos obrigados a reducir os equipos 

informáticos a disposición do alumnado a 2 postos e a limitar a ocupación de 

postos de consulta e lectura a 3 mesas das seis existentes, reducindo o 

número de persoas por mesa a 4. Os postos deshabilitados estarán 

sinalizados con carteis. Adicionalmente, o espazo de lecer de que dispón a 

Biblioteca queda anulado ata o cambio da situación.  

 

 Con respecto ás medidas de hixiene e desinfección, as Instrucións 

contemplan a necesidade de:  

a. A retirada de materiais que sexan difíciles de limpar como carteis 

vinculados a actividades e proxectos finalizados ou exposicións (en andeis ou 

mesas) de libros ou outros obxectos. A aplicación práctica na nosa Biblioteca 

desta recomendación pasa por restrinxir o acceso directo aos materiais por parte 

dos membros da comunidade educativa, tendo que ser solicitados ás persoas 

responsables da Biblioteca. Por isto  a Biblioteca potenciará os medios de 

consulta online ao catálogo e difundirá periodicamente a través da web 

suxestións e novidades.  

b. A desinfección do espazo utilizado, ao rematar a sesión, por parte 

do usuario, para o que a Biblioteca porá á súa disposición os medios 

necesarios.  

c. A presenza de dispensadores de solución hidroalcohólica ou xabón 

antiséptico a disposición dos usuarios da biblioteca (debe terse en 

conta que cando as mans teñen  sucidade visible, o xel 

hidroalcohólico non é abondo, e é preciso usar auga e xabón).   

 

d. O equipo de traballo da mesa de xestión (ordenador, monitor, 

teclado, rato, superficie da mesa, teléfonos ou material de oficina) 

deberá ser usado preferentemente polos integrantes do equipo de 
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biblioteca, e desinfectarase adecuadamente antes e despois de ser 

empregado.  

 

 O servizo de préstamo funcionará normalmente pero o material devolto 

deberá permanecer nunha caixa sinalizada e illada un mínimo de 4 horas 

(agás que as autoridades sanitarias, educativas e do ámbito bibliotecario 

estipulen outros prazos maiores, o que se notificará).  

 Os xogos que impliquen un uso compartido non poderán ser utilizados.  

 

 A formación de novos usuarios que tradicionalmente facemos por grupos a 

principios do curso será modificada. Substituiremos as visitas dos grupos á 

Biblioteca por información sobre as novas normas derivadas da situación de 

pandemia difundida mediante a web e nas titorías. Esta información será 

proporcionada a toda a comunidade educativa (alumnado, profesorado, 

familias, PAS) na medida en que o uso da Biblioteca cambia radicalmente e 

a anterior formación xa non é válida.  

 

 Potenciación do papel dos voluntarios como axentes clave na hixiene e 

control das instalacións.  

  

Escenario 2. Semipresencialidade e formación a distancia.  

Ante a eventualidade dun peche parcial ou total do centro a Biblioteca debe 

cumprir igualmente a súa función de dinamización da vida cultural do centro e de 

fonte primaria de recursos e información. Non podemos agardar a que ante un 

agravamento da situación de emerxencia teñamos que improvisar solucións. Por 

isto, dende o equipo da Biblioteca:  

 Potenciarase a web da biblioteca como medio de comunicación cos 

usuarios.  

 Proporanse actividades para realizar a hora de ler na casa.  

 Desenvolveranse clubs de lectura online.  
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 Ante un peche das actividades docentes no centro, o profesorado do equipo 

da Biblioteca adicará as súas horas de atención á mesma a medidas de 

apoio  ás actividades de procura de información e de selección de recursos 

documentais para o tratamento dos contidos curriculares mediante propostas 

na web e respostas por correo electrónico aos requirimentos dos usuarios.  

 

 

  

8.4 Profesorado encargado da vixilancia.  

 

O profesorado será o encargado de verificar durante as súas horas de clase cos grupos 

ordinarios, que a totalidade do alumnado cumpre o presente plan. Encargarase de verificar 

que o alumnado recolle o seu material e respecta as horas de saída. 

 

Durante os recreos, será o profesorado de garda quen verifique o cumprimento do plan, 

axudado polo equipo directivo. 

 

Ver Previsións específicas para o profesorado. 

 

9. Medidas en relación coas familias e ANPAS 

 

9.1 Determinación para as xuntanzas e o Consello Escolar. 

Realizaranse preferentemente por medios telemáticos, evitando en todo caso as xuntanzas 

que supoñan un número elevado de persoas. 

 

9.2 Titorías e comunicación cas familias. 

Realizaranse preferentemente de xeito telemático ou telefónico. Se a presencialidade é 

imprescindible, a xuízo do titor/a ou da dirección,  será obrigatorio solicitar cita previa e 

respectar escrupulosamente o presente plan, tomándose todas as medidas de protección. 

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral para os avisos e a difusión de 

información, a páxina web do centro. 
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9.3 Normas para a realización de eventos. 

A realización de actividades fóra da xornada lectiva está condicionada o protocolo que 

figura no anexo deste plan de AAEE no que se determinan as medidas de prevención e 

protección e as responsabilidades das persoas organizadoras ou xestoras. 

No caso de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención (usos 

obrigatorio de máscara) e aforos, sempre que se permita manter a distancia de seguridade 

de 1,5 metros entre persoas.  

 

10. Medidas para o alumnado transportado 

 

O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado polo órgano autonómico. 

Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do emprego de máscara.  

 

No caso do uso de taxis ou VTC poderanse ocupar todas as prazas, ocupando en último 

lugar a que está a carón do condutor.  

 

Os/As acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do 

alumnado, cando resulte obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehículo 

leven posta a máscara durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en 

todo momento.  

 

Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para unha realizar unha 

mellor trazabilidade dos contactos, salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as 

autoridades sanitarias determinen un uso máis restritivo do mesmo. 

 

Con carácter xeral cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos quedan 

suspendidas as autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar 

a todo o alumnado con dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 km).  
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 No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo 

o alumnado o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao centro 

educativo, tendo en conta que a administración adoptará as medidas para que o transporte 

se realice en condicións de seguridade.  

 

Este alumnado terá prioridade para entrada nas aulas ,con carácter xeral. Deberá acceder 

ao centro inmediatamente despois da chegada e dirixirse as súas aulas. Deberán ocupar o 

seu pupitre. 

 

Faranse ringleiras coa suficiente separación entre alumnos/as para acceder aos autobuses. 

 

11. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

11.1 Aulas ordinarias. 

 

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

alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co resto 

dos/as compañeiros/as.  

Resulta recomendable que cada alumno/a teña o seu material gardado en contedores 

propios como estoxos ou semellantes e na medida do posible todo rotulado co seu nome.  

A roupa de abrigo será colgada nas cadeiras do alumnado, para minorizar o risco de 

contacto nos percheiros das aulas. 

 

Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao alumnado a 

necesidade e importancia da hixiene de mans antes e despois de usar o material.  

De xeito excepcional, durante este curso escolar non se empregarán os netbook de aula 

para minorizar riscos. 

 

Evitarase o desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá levantarse para 

realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do 

posto escolar.  
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Cada alumno/a terá asignado un posto fixo co seu nome na aula. O titor comunicará de 

forma inmediata o cambio do alumno/a  ao resto do profesorado do grupo e deberá 

verificar o cambio de nome no pupitre. 

 

11.2 Aulas especiais. 

 

Extremaranse os protocolos de limpeza. 

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. Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais 

por simulacións virtuais con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co 

material.  

 

En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de 

grupos e minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que o alumnado 

estea encarado a unha distancia inferior a 1,5 metros.  

 

Na aula taller de tecnoloxía empregarase material de uso individual, se iso non fose 

posible procederase á desinfección do material correspondente despois da utilización por 

parte de cada un dos alumnos.  

 

Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente no caso de frauta) nas 

clases de música ou nos exercicios de canto a distancia interpersoal elevarase a 3 metros.  

 

No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se 

realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara 

resulte inadecuado ou imposibilite a práctica.  
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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.  

 

11.3 Materia de Educación Física. 

 

A docencia será impartida, preferentemente, no exterior.  

A actividade será, preferentemente sen material e no caso de que houbera material, o seu 

uso será de uso individual. O material será, en todo caso, hixienizado en cada clase  para 

minimizar riscos. 

 

Se traballásemos con material de uso compartido este será hixienizado ao comezo (polo 

alumnado entrante) e ao finalizar a sesión polo alumnado saínte, aínda que nesta situación, 

intentaremos que sexa o indispensable, por exemplo, un volante para xogar ó bádminton. 

 

O espazo interior debe estar ventilado en todo momento e respectando as instrucións do 

protocolo. 

 

Os vestiarios só serán utilizados para cambio de indumentaria (camiseta) ao finalizar a 

sesión, nunca para ducharse. Será imprescindible informar ao profesor se alguén quere ir 

ao baño. Respectaranse os aforos. 

 

A entrada e saída do alumnado no pavillón ou ximnasio será por unha única porta dun 

único sentido, ou ben entrada ou ben saída. Ata que se airee o pavillón/ximnasio, non será 

posible a entrada do novo grupo (15 minutos). 

 

Todo será sempre respectando as medidas establecidas, gardar distancia de seguridade, 

non ao uso compartido, limpeza de mans ao entrar e saír, circular pola dereita sempre que 

sexa posible, segundo está marcado no protocolo. 
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Priorizaranse as actividades e deportes  individuais como atletismo, traballo de condición 

física, aeróbico, así como xogos en canchas divididas, fronte as disciplinas de contacto. 

 

Priorizarase o uso de materiais que sexan fáciles de desinfectar. 

 

Nun mesmo grupo intentarase facer subgrupos estables, se fóra o caso, para realizar 

determinadas actividades. 

 

Fomentaremos o lavado de mans con auga e xabón despois da actividade física fronte a o 

uso de xeles hidroalcohólicos. 

 

11. 4 Cambios de aula. 

 

Na medida do posible, a norma xeral é que o alumnado non cambiará de clase, agás nos 

supostos excepcionais. 

 

Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. 

No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que finalice 

a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do 

alumnado.  

 

A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. 

Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia 

de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de alumnado.  

 

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

antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de 

alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres 

ou mesas e cadeiras.  
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11. 5.Biblioteca.  

 

A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. Os aforos están sinalizados. 

 

O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala. O equipo de 

biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que poden ser utilizados 

de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos dispoñibles.  

 

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

 

O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o devolto 

deberá permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo catro 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.  

 

O alumnado circulará pola porta sinalizada, respectando os sentidos indicados. 

 

Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias.  

 

11. 6  Aseos 

 

Nos aseos serán retiradas as portas exteriores para facilitar a supervisión do aforo. Os 

aseos dispoñen de baños privados. Non se permiten as agrupacións de alumnado nin a 

estancia de tempo superior ao imprescindible. 

 

O uso dos aseos estará limitado o aforo indicado. 

 

O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 
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Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando 

o aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída.  

 

O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado 

unicamente poderá usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro. No caso de 

alumnado con NEE, o persoal coidador que acompañe ao alumnado ao aseo deberá portar 

as proteccións individuais axeitadas. hai aseos preferentes para o alumnado con NEE, 

sinalizados a tal efecto. 

 

11. 7. Departamento de Orientación: 

 

11.7. 1 Atención ó alumnado: 

 

A atención ó alumnado será preferentemente presencial e individual ou de máximo dúas 

persoas ó mesmo tempo dentro do despacho, as cales deberán tomar asento no lugar 

indicado.  

 

Os tempos de atención serán durante os recreos, e durante as clases unicamente cando 

sexa requirido pola orientadora ou por algún profesor/a ou titor/a, respectando sempre o 

máximo de dous alumnos/as ó mesmo tempo.  

 

O alumnado poderá manter tamén comunicación telemática mediante correo electrónico 

ou vídeo chamada cando o precise.  

 

Cando se estea realizando unha avaliación psicopedagóxica non se atenderá a ningún 

alumno/a en horario de clases.  

 

11. 7.2. Atención a pais/nais/ persoal alleo ó centro: 

 

A atención será xeralmente telemática, por medio de vídeo chamada, correo electrónico, 

ou teléfono do centro.  
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As reunións presenciais realizaranse soamente de ser necesario, e serán convocadas por 

parte da orientadora. Soamente se realizarán reunións e contactos presenciais con cita 

previa. Non se atenderá a ningún pai/nai ou persoa allea ó centro sen establecer cita 

previa.  

 

11.7.3. Outras medidas de prevención e protección:  

 

En caso de ter que esperar a ser atendido/a haberá que facelo no corredor mantendo a 

distancia de seguridade, non podendo formarse agrupacións.  

 

Dentro do despacho haberá que manter a distancia de seguridade, utilizar a máscara e 

realizar hixiene de mans ó entrar. Utilizarase o material específico asignado ou o propio 

material.  

 

Cando se abandone o despacho a orientadora realizará a desinfección do material, asento 

e mesa que se usou durante a reunión.   

 

Tanto na información ó alumnado como ás familias minimizarase ó máximo a utilización 

de fotocopias, guías e material impreso, e promoverase o uso de medios telemáticos como 

correo electrónico, blogue de orientación e web do centro.  

  

 

12. Medidas para os recreos 

Manteranse os percorridos sinalados para as entradas e saídas do centro. Durante os 

recreos, os alumnos poderán acceder aos aseos, cafetaría, biblioteca,... segundo as normas 

especificadas. 

O alumnado utilizará preferentemente os espazos exteriores asignados: 

1º e 2º ESO: patio exterior do edificio gris. 
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3º e 4º ESO: patio exterior do edificio rosa. 

Bacharelato: ambos patios, gardando as distancias de seguridade. 

O recreo do alumnado de ciclos formativos (modalidade ordinaria e dual) é de 11:15 h a 

11:45 h, non coincidindo con outros alumnos. Teñen o patio cuberto do edificio rosa e o 

uso da cafetería, seguindo as normas para o seu uso. Non poderán quedar sentados nin 

agrupados nas escaleiras nin na entrada. Procurarán saír ao exterior, sempre que as 

condicións meteorolóxicas o permitan, para a boa ventilación das aulas. 

Si un alumno precisa subir a súa aula, deberá ir acompañado por un profesor. 

O alumnado debe estar distanciado por  1,5 metros. O alumnado utilizará as portas de 

entrada e saída sinalizadas. 

A dirección do centro, resérvase a posibilidade de indicar ou permitir que os recreos sexan 

na aula ou noutros espazos, atendendo a idades e peculiaridades do alumnado e ás 

circunstancias meteorolóxicas, aínda que se priorizará a realización no exterior. 

No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado .Do mesmo xeito o equipo 

directivo poderá prohibir o uso de elementos comúns de xogo ou a utilización de obxectos 

e xoguetes que poidan ser compartidos.   

De xeito xeral os recreos faranse ao aire libre. O profesorado que teña garda de recreo ou 

corredor fará a garda nos espazos de tránsito para controlar o alumnado que faga uso da 

biblioteca, cafetaría, aseos,... O alumnado deberá manter as distancias de seguridade nos 

espazos de tránsito. 

Recoméndase á comunidade educativa, especialmente ao alumnado, que este curso use 

roupa  de abrigo adecuada, xa que, seguindo as instrucións das autoridades competentes, 

será imprescindible ventilar as aulas e os espazos comúns con frecuencia, polo que será 

complicado manter unha temperatura estable no centro. 

O alumnado evitará, durante os recreos, estar nos corredores de acceso ós despachos de 

dirección e sala de profesores. Se é imprescindible o acceso, porque a comunicación ca 
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Dirección ou o profesorado, non pode agardar, deberá entrar só na zona de profesorado, 

xustificando a súa presencia, hixienizando as mans e respectando as distancias. Non 

poderá haber máis dun alumno nos despachos. 

Oferta modular:  

Na oferta modular non temos recreos pero os períodos de descanso deben facerse na aula 

ou laboratorio respectando a normas de seguridade ou fora do recinto escolar. Se as 

condicións meteorolóxicas o impiden poderían facelo dentro do recinto escolar na zoa 

que temos cuberta. 

 

13. Medidas específicas para uso de laboratorios e talleres de formación profesional 

 

Nestes espazos, extremáranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis 

compartido.  

É obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas dos mesmos.  

 

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. 

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

recomendacións a seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis informativos.  

 

Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida 

desenvolver as actividades.  

 

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

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

engadiranse outros equipos de protección axeitados en cada caso, favorecendo cando sexa 

posible a utilización de materiais desbotables.  
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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.  

 

 

14. Normas específicas para alumnado de NEE 

 

Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais 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 pode ser o uso de pantallas e mamparas así como a protección 

colectiva, establecendo grupos de convivencia estable formados polo alumnado do 

mesmo grupo docente e aula. Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos.  

 

O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras 

no caso de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non 

respectar a distancia de seguridade.  

 

No caso de que o alumnado non teña autonomía, haberá un 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.  

 

Dentro dos aseos haberá un aseo asignado para alumnado con NEE. O alumnado con NEE 

poderá usar os aseos cando o precise. 

 

O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das 

necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.  
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O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este 

alumnado que ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co 

alumnado con necesidades educativas especiais, por exemplo sistema BRAILLE e 

pictogramas. 

 

15.Previsións específicas para o profesorado 

 

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 dispón dunha dotación de material de hixiene composto por panos 

desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que 

usará en cada cambio de aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material 

do profesorado de uso non individual que teña utilizado en cada unha das aulas. O 

material de limpeza e desinfección será subministrado polo centro educativo.  

 

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 reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e o 

aforo dos locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos. 

 

O equipo directivo, asesorado por un equipo técnico de arquitectos, determina 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 

elementos de uso común como teclados, pantallas ou máquinas expendedoras . Ver Anexo 

V. 
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Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso á 

reunión non presencial mediante vídeo chamada ou teléfono. Se non fose posible por 

imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que ser presencial adaptaranse espazos 

exclusivos para este tipo de reunións onde se garantirá mediante obstáculos físicos a 

distancia de seguridade e o emprego de máscara xunto coa dispoñibilidade de produtos 

de limpeza de mans.  

 

Os órganos colexiados do centro reuniranse telemáticamente, sen descartar a 

presencialidade cando sexa posible respectar o aforo e a distancia de seguridade. 

 

 

16. Medidas de carácter pedagóxico e formativo 

 

16.1 Información e comunicación das medidas que realice a Consellería de Sanidade e 

educación: 

Na web do centro publicaranse os avisos e noticias que afecten á comunidade educativa. 

Comunicarase (incluída a publicación na web) a información a todas as familias, 

mantendo unha canle dispoñible para a solución de dúbidas que poidan xurdir. A tal 

efecto, hai un espazo específico na web do centro: Espazo Covid. A información 

será  actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias.  

 

16.2  Educación en Saúde. 

 Intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte a 

COVID-19. 

 Charlas ou formación sobre prevención e protección. Proporcionarase 

información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as medidas de 

prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa vez 
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facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educativa, a través deste plan 

e nas reunións de Claustro, CCP e Consello Escolar. 

 Plans proxecta e contratos programa que promovan hábitos de vida saudables. 

Solicitaremos iniciativas innovadoras para dinamizar e promover hábitos de vida 

activa e saudable a través dos programas Plan proxecta e Contratos programa, 

entre outros. 

Estas e outras actuacións desenvolveranse desde unha perspectiva interdisciplinar e baixo 

as dúas liñas marcadas:  

a) Hábitos de alimentación saudable. 

b) Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao longo da vida.  

 Oferta da materia: Promoción de estilos de vida saudables. 

 Club de letras: diferentes Departamentos do centro presentan un proxecto sobre a 

temática do “Coidado” que propoñerá durante todo o curso actividades que 

promovan a protección, a prevención e a concienciación. 

 

16.3  Aulas virtuais e ensino a distancia. 

Os departamentos didácticos poderán facer uso das aulas virtuais, blogs ou outros 

recursos telemáticos para transmitir os avisos que consideren oportunos. 

Profesorado de ESO e Bacharelato encargado de dar apoio e recursos de ferramentas 

dixitais: equipo TIC (Aurora Labora e  Esther Tarrío ) Aula Moodle: Mariano Pazos 

Afonso. 

Ditas persoas serán a responsables de por en marcha as aulas virtuais durante o mes de 

setembro: crear os cursos e apoiar os titores e o profesorado para matricular o seu 

alumnado nos cursos correspondentes (autorización requirida). 
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Crearanse aulas virtuais para os diferentes cursos, priorizando o emprego da plataforma 

Moodle, aínda que tamén se poderán empregar outras plataformas (Google Classroom,...) 

que resultan xa familiares para o alumnado e o profesorado.  

Durante o mes de setembro realizarase unha formación inicial de todo o alumnado no uso 

básico da plataforma correspondente, así como nos aspectos elementais da netiqueta. 

Asimesmo, todo o profesorado que o requira poderá tamén recibir formación inicial na 

plataforma a empregar, e durante o transcurso do curso  contarase en todo momento coa 

colaboración do equipo TIC. 

Cada departamento didáctico ten especificado na súa Programación Didáctica a 

plataforma e metodoloxía que empregará nos tres escenarios posibles: presencialidade, 

semi presencialidade, ensinanza a distancia. 

Nas axendas virtuais que actualizaranse cada semana, a comunidade educativa pode 

consultar un resumo por curso e grupo do traballo realizado semanalmente. As axendas 

virtuais están na web do centro. 

Para poder acceder ás vídeo conferencias que poida impartir o profesorado do centro a 

través das plataformas informáticas, será imprescindible para o alumnado menor de idade, 

dispor de autorización dos proxenitores ou titores legais por escrito, e empregar o mail 

proporcionado polo centro. 

No mes de setembro, os/as titores/as identificarán 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, e o notificarán ao equipo directivo. O equipo directivo realizará 

unha listaxe deste alumnado e as súas necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a 

distancia.  

Para o ensino a distancia o centro ten habilitada a aula virtual na seguinte dirección: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/aulavirtual/ que ten acceso dende a 

páxina web. 
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17. Normas específicas relativas a metodoloxía na aula e programacións 

As programacións didácticas dos diferentes Departamentos inclúen a metodoloxía de 

traballo que se seguirá no caso de ensino presencial, semipresencial e  a distancia. 

Os Departamentos didácticos manterán abertas aulas virtuais durante todo o curso, 

independentemente da situación sanitaria. 

As programacións didácticas están publicadas na web do centro. Ver apartado 

Departamentos. 

Nas programacións didácticas están previstas as medidas de proveer o dereito á educación 

ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática. Inclúense os mecanismos que 

o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado. 

 

18. Difusión e publicación do plan  

 

O Protocolo de adaptación á situación COVID-19 é un documento público, aprobado pola 

dirección do centro,  suxeito a variacións das autoridades educativas e sanitarias, a 

disposición das autoridades sanitarias e educativas e da comunidade educativa. e poderá 

ser consultado por calquera membro da comunidade educativa na web do centro.  

 

Este documento foi elaborado polo equipo COVID do IES A Sardiñeira e aprobado pola dirección 

do centro, segundo as Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións 

coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do 

Sistema Nacional de Salud Pública (D.O.G nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización 

das recomendacións sanitarias do Comité Clínico ao protocolo do 22 de xullo de 

adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia 

para o curso 2020-2021  

 

Do seu contido é informado o Consello Escolar. 

 

En A Coruña, a 17 de setembro de 2020. 

 

Equipo directivo do IES A Sardiñeira. 

mailto:ies.sardineira@edu.xunta.gal
https://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/v_3.7_definitiva_modificacion_1_protocolo_centros_educativos_post_comite_clinico_e_post_consejo.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/v_3.7_definitiva_modificacion_1_protocolo_centros_educativos_post_comite_clinico_e_post_consejo.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/v_3.7_definitiva_modificacion_1_protocolo_centros_educativos_post_comite_clinico_e_post_consejo.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/v_3.7_definitiva_modificacion_1_protocolo_centros_educativos_post_comite_clinico_e_post_consejo.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/v_3.7_definitiva_modificacion_1_protocolo_centros_educativos_post_comite_clinico_e_post_consejo.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/v_3.7_definitiva_modificacion_1_protocolo_centros_educativos_post_comite_clinico_e_post_consejo.pdf

