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PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN 

COVID-19 NO CURSO 2021-22 

 

 

 

1.- Datos do centro. 

Código do centro:  15006791 

Centro escolar: IES Saturnino Montojo  

Tipo de centro: Público 

Localidade: Ferrol  

Enderezo: Avda Mc Mahón s/n - CP: 15403 

Teléfono / Fax / Móvil: 881930225 / 881930230 / 650175844 

Correo electrónico: ies.saturnino.montojo@edu.xunta.gal 

Páxina Web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iessaturninomontojo/   

 

 

 

mailto:ies.saturnino.montojo@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessaturninomontojo/%20
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A) MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

 

2.- Membros do equipo COVID. 

 

Coordinadora: María de la O Carracedo Fontenla. 

Suplente: Victoria Piñeiro Carregado. 

Tarefas asignadas 

 Nomear membros e suplentes no equipo Covid. 

 Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia. 

 Coordinación do equipo COVID.  

 Comunicación de casos. 

 Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 

 Elaboración do Plan de Continxencia da COVID-19. 

 Difusión da información ao Claustro. 

 Coordinación e planificación dos aspectos organizativos do centro (propostas de 

actuación, valoración e propostas de mellora): entradas, saídas, patios, espazos,... 

 Xestión de gromos entre persoal do centro (docente ou non docente) 

 Comunicación coas familias. 

 

Docente: Federico Freire López, profesor de Educación Física na ESO e BAC. 

Suplente: Rocío García Alonso. 

Tarefas asignadas 

 Elevar as propostas do equipo docente. 

 Coordinar as entradas e saídas do alumnado do centro. 

 Garantir a difusión da información ao profesorado e ás familias 

 Xestionar a adquisición de material de protección necesario 

 Rexistro e inventario do material COVID. 

 Elaboración do Plan de Adaptación e de Continxencia da COVID-19 
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Docente: Mónica Arroyo Cunha: profesora de Educación Física na ESO. 

Suplente: Bernardino Santiago Penín. 

Tarefas asignadas 

 Elevar as propostas do equipo docente. 

 Coordinar as entradas e saídas do alumnado do centro. 

  Garantir a difusión da información ao alumnado e ás familias. 

 Elaboración do Plan de Adaptación e de Continxencia da COVID-19. 

 Coordinación dos aspectos pedagóxicos do centro. 

 Xestión de atención educativa en caso de gromos no alumnado. 

 

3.- Centro de saúde de referencia. 

Centro de saúde: Fontenla Marisnaty. 

Teléfono: 981336641 

Persoa de contacto: Pablo Cal, coordinación do equipo COVID. 

                                                                                                                                                                                           

 4.- Espazo de illamento                                                                                                                                                     

No centro está habilitada unha aula COVID, un espazo de uso individual onde se illará, 

mentres non as veñen recoller, as persoas nas que se detecten síntomas. Está situado na 

pranta baixa do edificio principal completamente illado do resto das aulas, con ventilación e 

saída próxima ao exterior. (Anexo 6,  planos de circulación)  

Esta aula COVID está equipada co seguinte material:  

 

• Máscaras cirúrxicas. 

• Máscaras PFPP2. 

• Xel hidroalcohólico. 

• Luvas. 

• Papeleira de pedal. 

• Termómetro. 

• Solución desinfectante. 

• Panos de papel desbotables. 
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5.- Número de alumnos/as por nivel e etapa: 

                                                                                                                                                                                        

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

TOTAL                                                397 

  

 

6.- Cadro de persoal do centro educativo: 

                                                                                                                                                                                                

      

               

 

 

 

 

 

          TOTAL              51 

 

 

1º ESO A 18 1º BAC A 24 

1º ESO B 19 1º BAC B 24 

1º ESO C 19 2º BAC A 21 

2º ESO A 19 2º BAC B 20 

2º ESO B 19 2º BAC C 21 

2º ESO C 19 1º CICLO video dj e son 21 

3º ESO A 26 2º CICLO video dj e son 17 

3º ESO B 27   

4º ESO A 20   

4º ESO B 21   

4º ESO C 21   

4º ESO D 21   

Persoal docente 45 

Persoal non docente 6 

Administrativo 1 

Bedel 2 

Limpeza 3 
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7.- Canle de comunicación.                                                                                                                                                                                                

Para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible, as ausencias 

de personal non docente e profesorado, e para a comunicación das familias co equipo 

COVID, utilizaremos todas as canles posibles: 

 

• Páxina web do centro:  http://www.edu.xunta.gal/centros/iessaturninomontojo/ 

Toda a comunidade educativa deberá estar pendente de calquera comunicado. 

• Correo electrónico: ies.saturnino.montojo@edu.xunta.gal   

• Teléfono: 881930225 

• AbalarMóbil: É moi importante que todas as familias teñan a aplicación descargada. 

 

8.- Rexistro de ausencias.                                                                                                                                                                                                

 As ausencias do persoal serán rexistradas pola Xefatura de Estudos, recompilando 

as incidencias referentes aos casos sospeitosos de COVID, mediante o Anexo 3 e o 

Anexo 4 do protocolo COVID.  

 As ausencias do alumnado serán rexistradas polos titores/as (a efectos do protocolo 

para a prevención e control do absentismo escolar e do número máximo de faltas de 

asistencia permitidas). 

 As ausencias derivadas da aplicación das medidas Covid considéraranse sempre 

xustificadas, non sendo preciso o xustificante do facultativo para a súa acreditación.  

O Equipo COVID manterá un rexistro informático das ausencias causadas pola incidencia 

Covid, desglosada por persoal e alumnado por grupos, así facilitaremos a posta en marcha 

das medidas pertinentes no caso de confirmarse un caso COVID. 

 

9.- Comunicación de incidencias 

No caso de abrochos ou incidencias sanitarias relacionadas co Covid, a Vicedirectora do 

centro (Coordinadora do equipo Covid) seguirá os seguintes pasos segundo os diferentes 

casos:                                                                                                                                                                                                

 Chamada telefónica á familia do afectado. 

 Cunha suposta sintomatoloxía compatible co COVID no alumnado, chamar ao centro 

de saúde de referencia e seguir instrucións. 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJQ5w3_YlfFCsAXc5U04lQ;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1602907576/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fwww.edu.xunta.gal%2Fcentros%2Fiessaturninomontojo%2F/RK=2/RS=YCdJv9xMDpM4sf64twKaGjuREFc-
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessaturninomontojo/
mailto:ies.saturnino.montojo@edu.xunta.gal
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 Aparición dun caso entre a comunidade educativa de COVID, contactar coa Xefatura 

Territorial de Sanidade e empregar a canle informática específica para ditas 

comunicacións.  

 Comunicar a incidencia ao Equipo de Coordinación Operativa COVID da CEUFP, 

órgano básico de coordinación coa Conselleria de Sanidade. 

 

B) MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

10.- Croques das aulas: situación de pupitres. 

Os planos recollen os prototipos de plano das aulas. (Anexo 5) 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- Identificación de espazos ou salas para asignar grupos.  

Para cumprir coas medidas de seguridade dentro das aulas, habilitáronse aulas do primeiro 

piso, que cumpren coas condicións de limpeza, ventilación e dotación de material hixiénico 

que teñen as demáis aulas do centro, como Aulas de Desdobre para cumprir coa distancia.  

                  

12.- Espazos de PT, departamento de Orientación. Modelo cuestionario avaliación de 

medidas. 

O Departamento de Orientación é un espazo onde se realiza traballo de acción titorial, 

atención á diversidade e orientación académica, ademais do traballo individual na 

elaboración de documentación (acción titorial, proxectos, programacións, avaliacións 

psicopedagóxicas, etc), polo que é preciso determinar as seguintes cuestións:  
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 Disporá da dotación hixiénica mínima (xel hidroalcohólico, papeis desbotables, 

limpador desinfectante multiusos de pistola e papeleira de pedal) para a hixiene 

persoal e do espazo.  

 O aforo máximo será de 2 persoas sempre e cando se respecten os 1,2 metros de 

distancia, sendo o uso de mascarilla obrigatorio.  

 A orientadora terá unha zona específica e exclusiva de traballo (zona limpa).  

 O despacho debe ser ventilado durante o seu uso e as portas deben permanecer 

abertas para favorecer dita ventilación. Evitar o contacto coas manillas da porta. 

 Na medida do posible as reunións coas familias serán de xeito telemático (correo 

electrónico e/ou teléfono) e de ser presencias mediante Cita Previa.  

 A documentación xerada e recibida será dixitalizada e no caso de recibir 

documentación externa en formato papel, esta será almacenada durante 2 días 

nunha caixa de cartón sinalizada para o uso.  

 Unha vez finalizada a visita ao despacho de Orientación este será desinfectado pola 

propia orientadora empregando o limpador desinfectante multiusos de pistola. 

 Ao remate da xornada escolar as mesas do despacho deben quedar totalmente 

libres de papeis e materiais para a súa correcta desinfección e limpeza.  

 

A aula de Pedagoxía Terapéutica é un espazo de apoio ao alumnado NEAE, as accións 

levadas a cabo poden ser realizadas na aula ordinaria ou na específica de apoio. En dita 

aula estableceranse as seguintes medidas: 

 

 Disporá da dotación hixiénica mínima (xel hidroalcohólico, papeis desbotables, 

limpador desinfectante multiusos de pistola e papeleira de pedal) para a hixiene 

persoal e do espazo e ademais pantallas de protección polas casuísticas 

particulares destas aulas.  

  O especialista recollerá e entregará ao alumnado na súa aula de referencia, 

facendo sempre o uso da máscara.  

 O aforo máximo será de 5 persoas, (chegando a 7 nunha sesión), respectando os 

1,2 metros de distancia e sendo obrigatorio o uso de máscara.  

 Realizaráse unha correcta desinfección de mans ao inicio e final da clase.  

 O material empregado será o estritamente necesario e os elementos de escritura 

deben ir sempre nun estoxo ben identificado; non se permitirá voltar a aula de apoio 

para recoller calquera material esquecido.  
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 Todo o material da aula debe ser supervisado polo especialista, non podendo ser 

utilizado polo alumnado sen a autorización previa (procederase a súa posterior 

desinfección) ou almacenaxe en corentena durante o tempo recomendado.  

  As fichas de traballo en formato papel deben quedar almacenadas e gardadas nun 

sobre de papel identificado co nome e apelidos do/a alumno/a.  

  O especialista terá unha zona específica e exclusiva de traballo (zona limpa).  

 A aula debe ser ventilada durante o seu uso e as portas deben permanecer abertas 

para favorecer dita ventilación. Evitar o contacto coas manillas da porta.  

 Unha vez finalizada a sesión, a aula será desinfectada polo propio especialista, 

empregando o limpador desinfectante multiusos de pistola.  

 Ao rematar a xornada escolar as mesas do despacho deben quedar totalmente 

libres de papeis e materiais para a súa correcta desinfección e limpeza. 

 

CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS 

Este cuestionario de prevención (anexo 13) axudará á implantación das medidas de 

prevención e protección de traballadores/as, alumnos/as e visitas ao centro. 

 

13.- Titorías coas familias. 

As reunións de titoría realizaranse, sempre que sexa posible, usando o recurso non 

presencial, mediante vídeochamada ou teléfono. De non ser viable por imposibilidade dos 

proxenitores, a reunión será presencial, pero sempre mediante Cita Previa na aula de 

referencia do/da alumno/a; garantindo a distancia de seguridade e o emprego de máscara 

ademais da dispoñibilidade de produtos de limpeza. Cando sexa necesaria a manipulación 

de papeis (exames ou probas), realizaranse copias das mesmas para evitar o contacto 

entre varias persoas. 

 

14.- Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro. 

As canles de información son aquelas establecidas no Plan de Comunicación do centro 

resaltando as seguintes:  

 

• Teléfono: 881930225 

• Correo electrónico:  ies.saturnino.montojo@edu.xunta.gal 

• Espazo Abalar - AbalarMóbil (comunicación dos titores/as e o centro coas familias) 

 

mailto:ies.saturnino.montojo@edu.xunta.gal
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15.- Uso de máscara no centro 

O uso da máscara será OBRIGATORIO durante toda a xornada lectiva en todos os 

espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será 

obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo 

específico para gardala en caso necesario. 

O uso da máscara NON será OBRIGATORIO para as persoas que presenten algún tipo de 

enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da mesma ou 

que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía 

para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa 

utilización. A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou 

facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada. 

 

16.- Información e distribución do Plan entre a Comunidade Educativa. 

O Plan é unha ferramenta de apoio que debe ser coñecida por toda a Comunidade 

Educativa polo que serán informados todos os compoñentes do seguinte xeito:  

 

 Persoal docente e non docente: na reunión de principio de curso analizaremos 

defectos e melloras a introducir e disporán dunha copia accesible a través da páxina 

Web.  

 Alumnado: desde as titorías informarase do Plan e das medidas que afectan ao 

alumnado como conxunto e facilitarase na web do centro o plan completo e unha 

serie de medidas de hixiene a ter en conta.  

 Familias: a través da plataforma Abalar remitirase o vínculo da páxina Web do Plan. 

 Concello: enviarase unha copia a través do correo electrónico.  

  Inspección Educativa: enviarase unha copia a través do correo electrónico. 

 

C) MEDIDAS DE LIMPEZA 

17.- Asignación de tarefas ao persoal de limpeza: 

 

 O persoal de limpeza ventilará todas as zonas comúns polo menos unha vez ao día; 

máis frecuentemente os aseos e a aula COVID despois de ser utilizada.  E cubrirá 

os cadros de control de ventilación (Anexo 8) 

 O persoal de limpeza encargarase da limpeza e desinfección de todos os espazos 

do centro polo menos unha vez ao día e as zonas máis utilizadas con máis 

frecuencia. Tamén realizarán a limpeza da aula COVID despois de cada uso. 
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 Manterase un servizo diario de limpeza nos accesos de entrada e saída, así como 

nos patios dianteiro e traseiro. 

 En cada dependencia haberá un cadro de control de limpeza para cumprimentar 

(Anexo 7), onde se deixará constancia da persoa responsable e do horario. 

 

18.- Distribución horaria do persoal de limpeza. 

 

Quenda de mañá 8:30 – 11:30 2 traballadoras  

Quenda de tarde 14:00 a 18:30 2 traballadoras 13:30 a 17:15 1 traballadora 

 

19.- Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza. 

 Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección individual 

suxeridos para as tarefas: as luvas e a máscara. Tamén se aconsella utilizar 

elementos de protección ocular. 

 Cada traballadora terá o seu propio carro cos utensilios básicos de limpeza. 

 

20.- Cadro de control de limpeza de aseos. (Anexo 7) 

 

21.- Modelo para anotar as ventilacións das aulas (Anexo  8) 

Durante a xornada lectiva a ventilación será responsabilidade do 

profesorado de cada curso ou aula. Deberase ventilar ao inicio da clase, aos 20 min do 

transcurso da mesma (sempre que sexa posible) ,5 min antes de rematar , durante os 

recreos e ao final da xornada.  

 

 

22.- Determinación dos espazos para a xestión dos residuos. 

 

 En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica, con tapa e pedal, 

para desbotar todos os elementos de hixiene persoal. 

 Todo o material de protección persoal depositarase na fracción resto. 

 O persoal de limpeza baleirará todas as papeleiras con frecuencia. 

 

D) MATERIAL DE PROTECCIÓN. 

 

23.- Rexistro e inventario do material de protección do que dispón o centro. 
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 A secretaría do centro será a encargada de inventariar todo o material do centro, 

utilizando o Anexo 9 do protocolo. 

 O equipo COVID, en colaboración coa secretaría do centro, realizará inventario do 

material de protección e dos elementos de sinalización. 

 

24.- Determinación do sistema de compras do material de protección. 

O aprovisionamento dos equipos de protección non suministrados pola consellería, correrá 

a cargo dos gastos de funcionamento do centro, que garantirá a cantidade suficiente dos 

mesmos para as posibles continxencias. 

A contabilización dos custos deste material será individualizada con respecto do resto das 

suministracións do centro. 

25.- Procedemento da distribución e entrega do material e da súa reposición. 

Para acreditar a entrega, consumo e reposición do material de protección, deseñarase 

unha táboa de rexistro de entradas e consumo de material (Anexo 9). O persoal de 

limpeza e conserxería revisará a diario este material, repoñendo o que sexa preciso e 

dando aviso das necesidades a secretaría. 

 

E) XESTIÓN DE GROMOS:   

 

26.- Medidas a tomar. 

Seguiremos o exposto no Plan de Continxencia do Protocolo. 

 

27.- Responsable de comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e 

educativa. 

Todos os integrantes do equipo COVID son responsables das comunicacións, en función 

da dispoñibilidade. En ausencia deles, será algún dos membros do equipo directivo. 

 

F) XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE. 

 

28.- Procedemento de solicitudes. 

Consideranse traballadores/as vulnerables para o COVID-19 as persoas que presentan 

algún dos problema de saúde citados no Anexo 10. 

Cando un/ha traballador/ra se atope nun deste casos de vulnerabildade, débense seguir os 

seguintes pasos: 
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 Dirixirá a súa solicitude (Anexo 11) á dirección do centro a través do correo 

eléctrónico: ies.saturnino.montojo@edu.xunta.gal   

 A dirección emitirá, por cada solicitante e de acordo co Anexo 11, un informe no que 

se indiquen as tarefas e os condicionantes no posto de traballo, e as medidas de 

protección coas que conta o centro. Este informe e a solicitude de valoración de 

vulnerabilidade do/a traballador/a enviarase vía email á Inspección Médica 

Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación. 

 A Inspección Médica Educativa solicitará vía email ao/á traballador/a os documentos 

acreditativos procedentes, que deberá achegar nun máximo de 3 días hábiles. De 

non entregalos nese periodo, entenderase que desiste da petición. 

 Mentres se tramita a petición o/a traballador/a terá a obriga de asistir 

presencialmente ao centro. 

 

G) MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO. 

 

29.- Entradas e saídas. 

 

 O alumnado accederá pola porta principal e dirixiranse ás súas clases respectivas, 

quedando prohibidas as estancias no patio. 

 Cada grupo terá unha porta de entrada e saída ao edificio, evitándose así 

aglomeracións nos accesos. 

 Á entrada no edificio o alumno limpará as mans con xel hidroalcohólico e dirixirase á 

súa aula seguindo as indicacións de portas, escaleiras e corredores, mantendo 

sempre a distancia de seguridade, sen deterse polos corredores nin tocar superficies 

comúns, e agardará na súa aula de referencia que permanecerá aberta. 

 Nos corredores a circulación será sempre pola marxe dereita. 

 Cada corredor e acceso do centro contará con profesores de garda. (Anexo 6) 

 Os acompañantes non poderán acceder ao centro agás por razóns xustificadas. 

 Prégase puntualidade na entrada para evitar aglomeracións. 

 Mentras se permaneza no centro é obrigatorio o uso de máscara e manter a 

distancia de seguridade. 

 Á entrada e á saída do centro esixirase a todas as persoas a realización da hixiene 

de mans, con verificación visual do seu correcto cumprimento.  Prestarase especial 

atención a esta medida os primeiros días do curso polo seu carácter educativo. 

mailto:ies.saturnino.montojo@edu.xunta.gal
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 A saída farase polas mesmas portas de entrada, segundo indique a sinalización. 

 As saídas dos recreos e os remates de xornada, de mañá e tarde, faranse de xeito 

escalonado, 5 minutos antes de tocar o timbre. Cada aula disporá dun esquema 

indicando a orde de saída que lle corresponde ao longo de cada semana durante 

todo o curso. O/A profesor/a dirixirá dende o corredor a saída ordenada do seu 

grupo segundo a orde establecida. 

 O desaloxo ordenado de cada aula farase baixo a supervisión do profesorado da 

última sesión, coa axuda dos profesores de garda dos diferentes puntos do centro, 

que estarán atentos á tarefa ata as 14.30 ou 18.25, segundo a quenda.  

 

30.- PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA E CIRCULACIÓN NO CENTRO EDUCATIVO.  

(Anexo 6) 
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31.- CARTELARÍA E SINALÉTICA 

Situarase cartelaría informativa nas entradas e saídas do centro así como en corredores, 

escaleiras e zonas de recreo, advertindo da distancia de seguridade, a sintamatoloxía 

COVID e as medidas de hixiene social e individual. Existirá cartelaría específica que lembre 

a información sobre o uso das máscaras. 

Para facilitar a limpeza, evitarase a colocación de murais e outros  materiais nas paredes 

dos corredores e das aulas. 
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32.- ASIGNACIÓN DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA. 
 

Entradas e saídas: 

 

1 docente no portalón.  

1 docente na porta lateral. 

1 docente na porta principal. 

1 docente na porta traseira. 

1 docente nos corredores. 

 

Recreos: 

2 docentes no patio dianteiro. 

4 docentes no patio traseiro. 

1 docente no pavillón. 

3 docentes nos corredores. 

1 docente na biblioteca.  

 

H.- MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS. 

 

33.- Actividades extraescolares 

33.1.- Fóra da xornada lectiva. 

Estarán restrinxidas as actividades no centro fóra da xornada lectiva e de levarse a cabo 

sería dun xeito telemático ou baixo a normativa vixente sobre o aforo. 

33.2.- Dentro da xornada lectiva. 

 

 As actividades realizadas no centro deben levarse a cabo na aula de referencia, 

sempre que sexa posible. E de non ser o caso, extremaranse as medidas de hixiene 

e ventilación antes, durante e despois da actividade. 

 Compre priorizar as actividades no exterior pero evitando igualmente as 

aglomeracións. 

 Cando a actividade implique saída do centro e visita dalgún lugar, deberá coñecerse 

con antelación o protocolo COVID da instalación. 

 Deberá realizarse a saída do centro cun número de profesorado acompañante que 

permita garantir as medidas de seguridade sanitarias nas visitas e saídas do centro 

educativo. 
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 Cando a actividade implique uso de transporte deberán extremarse as medidas de 

hixiene, por suposto será obligatorio o uso de máscara e anotarase o lugar que 

ocupa o alumnado que será fixo nos dous sentidos do traxecto. 

 Cando as actividades supoñan a entrada no centro de persoal alleo este deberá 

coñecer previamente e asumir na súa totalidade o protocolo COVID e o Plan de 

adaptación do centro e asinar o compromiso de realizar a enquisa de autoevaluación 

antes da actividade. 

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

34.- Determinación para as Xuntanzas do Consello Escolar, Claustro ou CCP. 

 

As reunións celebraranse, segundo a situación sanitaria: 

 

 De xeito presencial, mantendo sempre as medidas de prevención, distancia e aforo.  

 Os Claustros celebraranse no Salón de Actos, xa que é o único espazo do centro 

que permite manter a distancia social axeitada para todo o profesorado. 

  Os Consellos Escolares terán lugar na Biblioteca, xa que a composición do mesmo 

non excede o aforo deste espazo.   

 A Dirección do centro avisará con antelación vía email de cada unha das xuntanzas, 

informando sobre as medidas adoptadas e, de ser o caso, da evolución dos 

diferentes escenarios. 

 En calquera dos espazos de xuntanzas os asistentes atoparán todas as medidas de 

protección a seguir en cada situación. 

 

35.- Previsión da realización de titorías e comunicación coas familias. 

Ver apartados nº 7 (comunicación co centro)  e 13  (titorías)  deste documento. 

 

36.- Normas para a realización de eventos. 

Non se celebrarán eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas, e, de ser o 

caso, cumpriranse estritamente as medidas de prevención, distanciamento e aforos. A 

Dirección comunicará calquera situación excepcional. 

 

I) MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS. 

 

37.- Aulas especiais:  
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Salón de actos:  

 

 Establecerase un aforo máximo para os eventos de 77 postos. 

 As cadeiras estarán sinalizadas cun código de cores que indicará que sitios se 

poden ocupar.  Antes de cada acto os ususarios recibirán información sobre os 

seguintes aspectos: 

 

            - Localización dos dispensadores de xel hidroalcohólico. (entrada e saída) 

            - Postos que deben ocupar.  

            - Medidas de hixiene que deben manter. 

 

 Non se permitirá o desprazamento e/ou intercambio de cadeiras por parte dos 

usuarios. 

 

Aulas de referencia: 

 

 Todos os pupitres colocaranse mirando cara a mesa do profesorado, a unha 

distancia física mínima de 1,2 metros entre centros de cada unha das cadeiras. 

 Retirarase o mobiliario non indispensable para contar co máximo espacio posible. 

 En todos os espazos do centro o alumnado disporá de xel hidroalcohólico, papel, 

panos, líquido desinfectante e papeleiras axeitadas á normativa. 

 As bedeles abrirán as portas das aulas á primeira hora e as fiestras para ventilar. 

 Nos cambios de aula o alumnado entrante desinfectará a mesa e a cadeira, tirando 

os residuos no contedor con tapa. 

 Nas aulas, o alumnado estará situado de maneira individual. Durante a clase 

permanecerán sentados e non interactuarán cos compañeiros nin poderán xirarse. 

 O alumnado gardará o material debaixo do pupitre ou na mochila e non se poderá 

nin deixar o material na aula non compartilo. Hai que levalo todos os días. 

 Non se moverá a cadeira nin a mesa do sitio sinalizado. 

 Evitarase o movemento dos alumnos pola aula e actividades que supoñan moita 

proximidade. 

 O alumnado non poderá abrir o pechar portas e fiestras, nin tocar material que non 

lles fose asignado. 

 Se falta material nalgunha aula, o profesorado deberá comunicalo a Conserxería. 

 

 



 Plan Covid 
Curso 21-22 

   
      Instituto de Educación Secundaria Saturnino Montojo                 

                                                                                                     
                                                                                                 Avd. de Mac Mahon s/n     

                                                                                                              15403 - Ferrol 
                                                                                                   www.edu.xunta.gal/centros/iessaturninomontojo/ 

 
PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN DO COVID 2021/22 - IES SATURNINO MONTOJO - Tfno 881 930 225 -  

ies.saturnino.montojo@edu.xunta.gal 
 

38.- Educación Física 

 

Aspectos xerais 

 Como norma xeral, na clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio. 

Cando a actividade se realice no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros 

e, se o uso da máscara resulta inadecuado ou imposibilita a práctica, o emprego da 

máscara quedará a criterio do/a profesor/a. 

 Na medida do posible minimizarase o uso de materiais que deban ser utilizados por 

varios alumnos, procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a 

realización de hixiene de mans. O material que sexa compartido debe ser 

desinfectado ao inicio da actividade ou unha vez rematada a clase. 

 As mochilas e efectos persoais só se poderán deixar nos espazos habilitados para 

ese uso. 

 Antes de entrar e ao saír do pavillón, deberán limpar as mans cos hidroxeles que 

estarán dispoñibles para o efecto. 

 O alumnado deberá traer a roupa deportiva xa posta da casa para minimizar o 

emprego dos vestiarios. 

 O espazo de traballo marcado e asignado a cada alumno/a garante o mantemento 

da distancia interpersoal. 

 Os/As alumnos/as deberán traer ás clases unha bolsa ou mochila na que incluirán 

entre outras cousas: máscara de reposto (en función da intensidade da sesión,  

debería ser cambiada ao rematar a clase), estoxo ou sobre de papel para gardala, 

pano de limpeza, botellín de auga e camiseta para mudarse no caso de que fora 

necesario. 

 Os alumnos non poderán traer ao instituto ningún material deportivo, agás o 

indicado polo/a profesor/a de Educación Física. 

 Cando as clases se realicen no exterior observaranse, cando menos, as mesmas 

normas que no interior, máis as indicacións que poida facer o profesorado en 

función da actividade a realizar. 

 

 Os/As alumnos/as entrarán no pavillón mantendo a distancia de seguridade en fila 

de un, desinfectarán as mans con xel hidroalcóholico nos puntos dispostos na 
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entrada e accederán, polos corredores delimitados no chan, ao seu espazo de 

traballo asignado o primeiro día de clase. 

 Se algún grupo ten que esperar para acceder á instalación, situaranse na zona 

próxima ao edificio principal e mantendo sempre a distancia de seguridade.  

 Cada alumno/a dispón dunha zona habilitada para deixar a mochila ou bolsa de 

material. 

 Non poderán abandonar o seu espazo de traballo sen permiso do profesorado.  

 Durante a clase os aseos dos vestiarios só poderán ser empregados por unha 

persoa, e só no caso de que sexa estritamente necesario. 

 Para a saída do pavillón seguirase o mesmo protocolo que na entrada, empezando 

polos postos de traballo máis próximos á mesma. 

Emprego de materiais:  O emprego dos materiais será de xeito individual ou en grupos 

reducidos de ata 4 alumnos/as. O alumnado deberá ser estrito no cumprimento das 

instrucións dadas polo profesorado durante as clases. Unha vez finalizada a práctica, cada 

alumno/a hixienizará o material empregado no seu espazo de traballo co pano propio e a 

solución desinfectante. Unha vez que remate, deberá colocar o material  no lugar indicado 

polo/a profesor/a.  

Ventilación do ximnasio: Durante as clases de EF, manteranse abertas alomenos tres 

portas (sempre que a meteoroloxía o permita) para facilitar a ventilación.  

Vestiarios: Os/As alumnos/as que necesiten acceder aos vestiarios para mudar a 

camiseta farano respectando a distancia de seguridade. Non poderán estar máis de 2 

alumnos en cada vestiario de xeito simultáneo. Non se poderá beber auga da billa dos 

vestiarios. 
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39.- Cambio de aula. 

 

 Cando o alumnado teña que cambiar de aula, nos cursos de 1º, 2º e 3º de ESO, os 

alumnos esperarán na aula polo profesor e sairán para a outra aula en fila, 

mantendo a distancia de seguridade. 

 No caso do alumnado de 4º e Bacharelato os alumnos agardarán polo profesorado 

diante da nova aula en fila, hixienizaranse á entrada e limparan a mesa e cadeira 

que vaian utilizar. 

 No caso de ter clase na mesma aula, o alumnado permanecerá no seu sitio 

esperando ao profesor/a próximo/a. 

 O profesorado que teña clase antes do recreo deixará a porta e as fiestras abertas 

para ventilar. 
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40.- Biblioteca. 

 

 A biblioteca poderá ser utilizada por un aforo máximo de 25 persoas. 

 A coordinadora da Biblioteca, xunto con Dirección, establecerá un protocolo de uso 

da mesma.  O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na 

sala. Ao rematar os usuarios da biblioteca hixienizarán os postos que teñan 

ocupado. 

 O equipo da Biblioteca sinalizará as mesas e outros postos de traballo que poidan 

ser utilizados para manter a distancia de seguridade. 

 O préstamo de libros realizarase durante os recreos, atendendo ao alumnado de 

acordó ao aforo permitido. 
 

 O material devolto deberá permanecer en caixas identificativas e illadas, polo 

menos, 24 horas antes de volver aos andeis. 

 Aplicaranse na Biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas 

ordinarias, tanto na limpeza e desinfección como na ventilación. 

  A Biblioteca utilizarase como aula e como lugar de reunión de clubes de lectura, 

momentos nos que a limpeza, desinfección e ventilación se deben intensificar. 

 Na situación de actividades académicas non presenciais, a biblioteca manterá 

contacto cos alumnos e o profesorado por medio do blog  da BIBLIOTECA, que está 

integrado na páxina Web do centro. 

 Levarase a cabo “A hora de Ler” nos cursos de de 1º e 2º ESO, deixando unha 

selección de libros en cada aula para que o alumnado poida escoller e na súa 

quenda. Cada estudante deberá ter asignado un libro. 

 Faremos diferentes Clubs de Lectura de xeito presencial, cumprindo as normas do 

protocolo actual. Serán os martes pola tarde antes do comezo das clases. 

 
 

 

41.- Aseos. 

 Hai un baño en cada ala do centro, ao que acudirán os alumnos desa zona. 

 Nos baños poderá entrar unha persoa e dentro estará sinalizado o compartimento 

que debe utilizarse e os que están fóra de servizo. 

 Cada baño contará con material de limpeza, desinfección e refugallo. 

 Procederase ao protocolo de limpeza e desinfección sempre que se entre e saia, 

igual que no resto do centro. 



 Plan Covid 
Curso 21-22 

   
      Instituto de Educación Secundaria Saturnino Montojo                 

                                                                                                     
                                                                                                 Avd. de Mac Mahon s/n     

                                                                                                              15403 - Ferrol 
                                                                                                   www.edu.xunta.gal/centros/iessaturninomontojo/ 

 
PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN DO COVID 2021/22 - IES SATURNINO MONTOJO - Tfno 881 930 225 -  

ies.saturnino.montojo@edu.xunta.gal 
 

 Evitarase tocar coas mans aquelas superficies con máis posibilidade de contaxio, 

utilizando un pano desbotable. 

 Non se poden utilizar as billas para beber ou encher botellas. 

 

 

J) MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS. 

 

42.- Horarios e espazos: 

 

O horario dos tempos de lecer son os seguintes: 

1º recreo: 10:25 h -10:40 h 

2º recreo: 12:20 h -12:35 h 

 

Adoptaránse as seguintes medidas de seguridade e hixiene: 

 

 Realizarase unha desinfección de mans antes e despois do recreo. 

 Cada nivel educativo terá a súa zona de lecer (plano de recreos) ao que o 

profesorado de segunda e cuarta hora acompañará para asegurarse que garden a 

distancia de seguridade. 

 O profesorado de garda de cada zona vixiará que manteñan unha situación segura. 

 O uso da máscar será obrigatorio e so poderán comer se non están en movemento 

e manteñen a distancia cos compañeiros. 

 Durante o recreo as fontes estarán pechadas e non se poderán utilizar os bancos. 

 O profesorado de garda dos corredores vixiará os aforos nos baños. 

 A volta ás aulas será na mesma orden na que entran no centro a primeira hora. 
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UBICACIÓN RECREOS 

 

 

 

K) Medidas específicas para o uso de laboratorios e talleres. 

Durante este curso e, como medida especial, os laboratorios de Ciencias, Física e Química 

utilizaranse como aulas, polo que seguirán o protocolo de limpeza, separación e refugallo 

das aulas de referencia. 

 

43.- Emprego de equipamento. 

 

Aulas TIC: 

 

 Cada alumno/a levará á aula o imprescindible para esa sesión. 

 Desinfectarán o seu posto cada vez que entren na aula, esperando a que o 

profesorado lles rocíe o pano ou superficie con desinfectante. 

 A distribución dos postos informáticos cumprirá a distancia mínima de 1,5  metros. 
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 A ventilación da aula intentará facerse durante todo o tempo no que o alumnado 

permaneza na aula, sempre que o tempo atmosférico o permita. 

 O alumnado non abandonará o seu posto nin se moverá libremente pola aula TIC. 

 Será o profesor o que abra e peche a porta e as fiestras, para evitar que o alumnado 

toque o menos posible os elementos comúns. 

 O alumnado non utilizará a mesa e o ordenador do profesor, que serán 

considerados espazos limpos. 

 

Taller de Tecnoloxía: 

 

• As clases teóricas impartiranse na aula de referencia, deixando o taller para o 

traballo práctico e manual. 

• Cada alumno terá o seu material e non poderá compartilo. Terá que levalo despois 

de cada sesión, non podendo quedar nada nas mesas. 

• Cada alumno ocupará sempre o mesmo lugar na aula. 

• Cando entran na aula, procederán á limpeza e deinfección de mans e das súas 

superficies, despois de que o profesorado lles teña rociado a mesa e cadeira con 

deinfectante. 

• A distribución de mesas e cadeiras cumprirá a distancia mínima de 1,2 metros. 

• A ventilación da aula intentará facerse durante todo o tempo no que o alumnado 

permaneza na aula, sempre que o tempo atmosférico o permita. 

• O alumnado non abandonará o seu posto nin se moverá libremente pola aula.  

• O alumnado non utilizará a mesa e o ordenador do profesor, que serán 

considerados espazos limpos. 

• Será o profesor o que abra e peche a porta e as fiestras, para evitar que o alumnado 

toque o menos posible os elementos comúns. 

 

L) MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO CON NEE. 

 

44.- Medidas. 

 

O departamento de Orientación colaborará co equipo COVID na identificación das 

necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.  

Identificaranse as instrucións das medidas preventivas nos casos necesarios. 
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Procurarase que ao inicio do curso o alumnado con necesidades educativas especiais 

dispoña dun documento de adaptación específico de medidas de seguridade (Anexo 14). 

Este documento será elaborado polo Departamento de Orientación do centro educativo en 

colaboración co/a pediatra de referencia do/a alumno/a. Este documento formará parte do 

Plan de Atención Individualizado previsto no Protocolo de Atención Educativa a Urxencias 

Sanitarias e Enfermidade Crónica. 

 

M) PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO. 

 

45.- Medidas. 

 

 O aforo da sala do profesorado será do 50%, retirando as cadeiras que non sexan 

necesarias, para asegurar a distancia entre os asistentes. 

 A sala do profesorado estará dotada co material necesario para a limpeza, 

desinfección e refugallo. 

 Cada docente deberá utilizar o seu propio material e deberá desinfectar as 

superficies comúns antes e despois de usalas. 

 O profesorado desinfectará as mans antes de entrar e sair da sala e hixienizará as 

superficies ocupadas e as zonas comúns. 

 Garantirase a ventilación natural da sala mentres estea en uso, sempre que sexa 

posible. 

 Ao final da xornada as mesas deben quedar libres de material para poder realizar 

unha limpeza axeitada. 

 

46.- Órganos colexiados. 

As reunións de coordinación que se realicen poderán ser presenciais sempre e cando se 

garden as medidas de prevención, distancia de seguridade e ventilación adecuada. Serán 

convocadas por vía electrónica con adianto suficiente para poder achegar toda a 

documentación precisa. 

En caso de non cumprir as normas de aforos ou distancia, levaranse  a cabo de xeito 

telemático, convocándoas igualmente que as presenciais. 
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N) MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO. 

 

47.- Formación en educación e en saúde. 

 

Para que toda a comunidade educativa atenda as medidas de prevención, hixiene e 

prevención da saúde implantadas no centro, adóptanse as seguintes medidas:  

 

 Proporcionarase información aos traballadores/as do centro educativo a través do 

correo electrónico e eles/as pasaranlles a información ao alumnado. 

 Enviarase información ás familias por medio dos canles de comunicación acordados. 

 

           - Medidas de prevención da transmisión da infección. 

           - Medidas de protección que se deben empregar. 

           - As instrucións para o correcto manexo das mesmas. 

 

 Potenciarase o uso de carteis e sinalización que fomente o cumprimento e 

comprensión das medidas de prevención e hixiene. 

 En colaboración co centro de saúde de referencia, incluiranse posibles charlas do 

persoal sanitario sobre a prevención e protección 

 

48.- Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais 

Coordinador TIC: Marcos Padin Leirachá. 

Profesor colaborador: Bernardino Santiago Penín. 

 

Funcións conxuntas:  

 Creación dos cursos e usuarios das aulas virtuais. 

 Creación das contas de correo para alumnado e profesorado. 

 Coordinación E-dixgal. 

 Difusión de información para a posta en funcionamiento dos medios virtuais. 

 Difusión da información sobre as plataformas utilizadas no centro. 

 Colaboración cos compañeiros que teñan máis dificultade na implantación e 

mantemento das aulas. 

 Divulgación das accións de formación que estean dispoñibles para o conxunto do 

persoal docente e dos contidos existentes. 
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49. Previsións derivadas . 

O equipo directivo elaborará O Plan de Acollida que será publicado na páxina Web do 

centro. Este documento recollerá as novas normas de organización e funcionamento do 

centro, as actuacións de prevención, hixiene e protección e as accións formativas para a 

mellora da competencia dixital do alumnado, necesaria para o seu desenvolvemento na 

modalidade do ensino presencial ou, de ser o caso, non presencial. 

 

50. Difusión do Plan 

“O  Plan de adaptación á situación COVID 19” é un documento público do centro que 

poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa, e será obxecto de 

difusión na páxina Web do IES Saturnino Montojo e por aquelas canles que o centro 

considere oportunas. 

Ver apartado 16 deste documento. 

 

ANEXOS: (Páxinas seguintes) 
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Anexo 1:  Modelo de declaración responsable 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
D./Dª ___________________________________________________, con DNI número 

_______________, como pai/nai/titor legal do/a alumno/a __________________________ 

______________________, matriculado no curso _________, do IES Saturnino Montojo. 

 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE  COÑECE O PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA 

COVID-19 NOS CENTROS DE ensino non universitario de GALICIA PARA O CURSO 2021-22. 

E que, polo tanto, coñece a necesidade e a obriga de realizar diariamente ao alumno/a a Enquisa de 

Autoavaliación clínica do COVID e que se compromete a NON envialo ao centro e contactar cos 

servizos sanitarios e seguir as súas indicacións en caso de presentar cando menos un síntoma dos 

previstos. De igual xeito coñece a obriga de seguir as indicacións da autoridade sanitaria no caso de 

que o/a alumno/a conviva cunha persoa con diagnóstico positivo de Covid-19. 

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

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

 

 

 

En __________________________________, a ___ de __________ de 2021. 

 

 

 

 

 

ASDO._________________________________ 

 
 

 

Anexo 2: Enquisa de autoavaliación 
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Enquisa clínico - epidemiolóxica 

De presentar calquera destes síntomas solicite consulta no seu/súa médico/a ou pediatra. 

 

Presentou nos últimos días? SI NON 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5 ºC 
  

Tose seca 
  

Dificultade respiratoria 
  

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansanzo) 
  

Dor muscular 
  

Falta de olfacto 
  

Falta de gusto 
  

Diarrea 
  

 

 

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

 

 SI NON 

CONVIVIU nos últimos 10 

días? 

cunha persoa Covid-19 + 

confirmado? 

  

 

 

 

 
 

Anexo 3: Rexistro de ausencias do persoal 
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Nome: ___________________________________ Teléfono: ______________ 

Hora: ________________ Data: ______________  

Presentou nos últimos días? SI NON 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5 ºC 
  

Tose seca 
  

Dificultade respiratoria 
  

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansanzo) 
  

Dor muscular 
  

Falta de olfacto 
  

Falta de gusto 
  

Diarrea 
  

 

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

 

 

 

 SI NON 

CONVIVIU nos últimos 10 

días? 

cunha persoa Covid-19 + 

confirmado? 

  

 

 

 

 

Anexo 4: Rexistro de ausencias de alumnado 
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Nome: ___________________________________ Curso e grupo: ___________ 

Hora: ________________ Data: ______________ 

 
 

Presentou nos últimos días? SI NON 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5 ºC 
  

Tose seca 
  

Dificultade respiratoria 
  

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansanzo) 
  

Dor muscular 
  

Falta de olfacto 
  

Falta de gusto 
  

Diarrea 
  

 

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

 

 

 

 SI NON 

CONVIVIU nos últimos 10 

días? 

cunha persoa Covid-19 + 

confirmado? 

  

 

 
 
 
 

Anexo 5: Plano de Aulas 
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Anexo 6: Plano de circulación no centro 
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Anexo 7: Folla de verificación de limpeza de espazos 

PLANTA PRIMEIRA 

PLANTA BAIXA 



 Plan Covid 
Curso 21-22 

   
      Instituto de Educación Secundaria Saturnino Montojo                 

                                                                                                     
                                                                                                 Avd. de Mac Mahon s/n     

                                                                                                              15403 - Ferrol 
                                                                                                   www.edu.xunta.gal/centros/iessaturninomontojo/ 

 
PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN DO COVID 2021/22 - IES SATURNINO MONTOJO - Tfno 881 930 225 -  

ies.saturnino.montojo@edu.xunta.gal 
 

Folla de verificación da limpeza de espazos 

DATA HORA NOME/SINATURA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Anexo 8: Folla de verificación de ventilación de espazos 
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Folla de verificación da ventilación de espazos 

DATA HORA NOME/SINATURA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Anexo 9: Rexistro de entradas e consumos do material de protección 
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Rexistro de entradas e consumos de material de protección 

DATA MATERIAL PROVEEDOR N.º FACTURA ENTREGADO A IMPORTE 
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Anexo 10: Solicitud de persoal sensible 
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SOLICITANTE 

 Nome e apelidos: 

 DNI: Teléfono: 

 Correo electrónico (obrigatorio): 

 Enderezo a efectos de notificacións: 

 Código Postal: Localidade: 

MOTIVO DA SOLICITUDE: 

 

 

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO 

 Nome do Centro: IES Saturnino Montojo 

 Enderezo: Avda Mac Mahon s/n 

 Código Postal: 15403 Localidade: Ferrol 

 Posto de traballo: 

Relación da documentación que achega: 

 

SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da Consellería de Educación, 

Universidade e Formación Profesional, ou no seu caso o servizo de prevención alleo a efectos da 

determinación do condición de persoal sensible de conformidade co previsto na Resolución de 22 de 

xullo de 2020. 

Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran no seu poder, así como 

aqueles que lle sexan requiridos. 

______________________, ________ de __________________ de 2021 

Sinatura: Victoria Piñeiro Carregado 

DIRECTORA DO CENTRO 

Anexo 11:  Xestión de vulnerabilidade 
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Procedemento de actuación para a xestión da vulnerabilidade en 

ámbitos non sanitarios nin sociosanitarios 

 

Grupos 
vulnerables 

 

Patoloxía controlada 
Patoloxía 

descompensada 

 

Comorbilidade 
≥ 2 aspectos 

Exposición laboral NR
1 

NR
2 

NR
3 

NR
4 

NR
1 

NR
2 

NR
3 

NR4 

NR1 
NR2 NR3 

NR
4 

Enfermidade 
cardiovascular/HT
A 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Diabetes 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Enfermidade 
pulmonar crónica 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Enfermidade 
hepática crónica 
severa 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Insuficiencia renal 
crónica 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Inmunodeficiencia 1 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 4 

Cancro en 
tratamento activo 

1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 

 
Obesidade mórbida 

(IMC > 40) 

 

Sen patoloxía engadida Sen patoloxía engadida 
controlada  

 

Patoloxía engadida 
descontrolada 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4 

Embarazo 

Sen complicacións nin 
comorbilidades 

Con complicacións ou 
comorbilidades 

 

 3 3 3 1 4 4 4  

 

NR1: Semellante ao risco comunitario, traballo sen contacto con persoas sintomáticas. 

NR2: Traballo en contacto con persoas sintomáticas, mantendo a distancia de 

seguridade e sen actuación directa sobre elas. 

NR3: Asistencia ou intervención directa sobre persoas sintomáticas, con EPI axeitado e 

sen manter a distancia de seguridade. 
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NR4: Profesionais non sanitarios que deben realizar manobras xeradoras de aerosois, 

como por exemplo RCP. 

 

 

1 
Non precisa nin adaptación nin cambio de posto, permanecendo na súa actividade 
profesional. 

2 
Continúa a actividade laboral. Pode realizar tarefas con exposición a persoas 
sintomáticas con EPI axeitados. 

 

3 

Pode continuar actividade laboral sen contacto con persoas sintomáticas. Se 
existe imposibilidade, iniciarase a tramitación para declarar ao/á traballador/a 
como especialmente sensible ou prestación por risco durante o embarazo-
lactancia (PREL). 

4 

Precisa cambio de posto de traballo e, de non ser posible, iniciarase a tramitación 
para declarar ao/á traballador/a como especialmente sensible ou prestación por 
risco durante embarazo-lactancia (PREL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12:  Certificado de seguridade no centro 

Modelo de certificación de condicións de seguridade no centro educativo 
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O 4 de xuño de 2021 dítase a Resolución da Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional, pola que se determina o protocolo de inicio do curso 2020-2021, se 

determinan as instrucións e se adoptan medidas de prevención e hixiene nos centros de ensino 

non universitario dependentes da Consellería. 

No protocolo establécese o informe que debe elaborar a dirección no que se indiquen 

as tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das 

medidas de protección existentes para o solicitante. 

 

 

Marcar con X ou tachar o que non proceda: 

 

o Que o solicitante presta servizo neste centro educativo en condición de: docente, 

persoal administrativo, de limpeza, ou outra categoría. 

o Que no centro existe dotación de xel hidroalcohólico, e restantes elementos para a 

hixiene das mans consonte ao protocolo. 

o Que existe dispoñibilidade de máscaras diarias para o solicitante. 

o Que nas aulas existe unha separación de 1,2 metros ata o lugar ocupado polo 

alumnado. 

o Que nos espazos comúns (sala de profesores, salas de reunións, etc.) existe unha 

separación de 1,2 metros entre os postos. 

o Que no posto de traballo (persoal administrativo) existe a debida separación de 

1,2 metros diante das persoas que acoden ao centro. 

 

 

E para que conste diante da inspección médica da Xefatura Territorial de A Coruña, 

asínase o presente informe con data       /        /2021. 

 

Sinatura e selo: 

 

 

DIRECTORA DO CENTRO 

 

Anexo 13: Cuestionario de prevención de centros 
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O seguinte cuestionario servirá de guía na implantación das medidas previstas en canto 

á prevención e protección, tanto de traballadores como de alumnos e visitas ao centro: 

 

Aspecto a considerar 
Realizado 

SI NON NP 

Id. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade. 

 

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

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

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

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

1.3. 
Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún 
traballador ou alumno presenta síntomas da enfermidade no centro 
educativo? 

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

Aspecto a considerar 
Realizado 

SI NON NP 

Id. Medidas organizativas. 

 

2.1. 

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

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

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

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.3. 

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

   

Aspecto a considerar Realizado 
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SI NON NP 

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.4. 
Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para 
zonas de atención a público, como na área de administración, etc.? 
Definíronse adicionalmente os equipos de protección a utilizar? 

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

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

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

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

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

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

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.8. Para as aulas Adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de 
Educación? 

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.9. 
Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense 
a distancia de seguridade de 1,2 metros, así como as medidas 
hixiénicas e distanciamento social? 

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.10. Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as 
distancias de seguridade? 

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.11. Establecéronse normas específicas para o uso de aseos? 
   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

2.12. Establecéronse normas específicas para o uso de aseos? 

   

 

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo:  

 

 

 

Aspecto a considerar Realizado 
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SI NON NP 

2.13. Establecéronse normas específicas para as salas de reunións? 
   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.14. Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e 
accionados por pedal? 

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

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

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.16. Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso 
necesario, hixienízanse antes de cada uso? 

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

Aspecto a considerar 
Realizado 

SI NON NP 

Id. Formación e información dos traballadores. 

 

3.1. O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das 
recomendacións sanitarias que se deben seguir de xeito individual? 

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.2. 
Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as medidas 
a adoptar, específicas para o lugar de traballo, así como o 
equipamento de protección a empregar? 

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.3. Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de 
hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, panos, etc.)? 

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.4. Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de equipos de protección 
segundo o marcado pola Consellería? 

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 
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Aspecto a considerar 
Realizado 

SI NON NP 

Id. Limpeza e desinfección de las instalacións. 

 

3.5. Dispuxéronse os produtos de limpeza e proteccións necesarias para 
poder emprender e manter a actividade e limpeza requirida? 

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.6. Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa 
periodicidade? 

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.7. 

Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para 
limpar os cuartos, con especial énfase nas superficies, especialmente 
aquelas que son tocadas con mais frecuencia como as fiestras ou os 
tiradores das portas, os dispositivos que usan habitualmente o 
alumnado e persoal, mesas e ordenadores? 

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.8. 

Déronselle instrucións aos traballadores para depositar o material de 
hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) na fracción de resto 
(agrupación de residuos domésticos que se obtén unha vez realizadas 
as recollidas separadas)? 

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.9. 
Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos 
procedentes dunha persoa que presentou síntomas da enfermidade e 
os elementos de limpeza empregados neste caso? 

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.10. 
Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas 
instalacións, diariamente e adicionalmente con ventilación natural 
durante máis de quince minutos? 

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

 

 

 

 

 Realizado 
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Aspecto a considerar SI NON NP 

Id. Sinalización. 

 

3.11. 
Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar 
as mans, non tocar a cara, toser en papel desbotable ou no cóbado, 
etc.)? 

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.12. Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos? 
   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.13. 

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

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 

 

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

   

Detalle das medidas implantadas polo centro educativo: 
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ANEXO 14: DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN ESPECÍFICO DE MEDIDAS DE 

SEGURIDADE E OUTRAS RECOMENDACIÓNS PARA A INTERVENCIÓN NA COVID 

 

DATOS DO ALUMNO/A 

Nome Primeiro apelido Segundo apelido Data de 

nacemento 

    

Curso actual Escolarización combinada co 

centro 

Idade 

    

Nivel de risco 

(anexo II) 

NR1/NR2/NR3 

   

 

 

DATOS DO FACULTATIVO/ SANITARIO/A  

Nome 

  

Centro de Saúde Teléfono 

  

Horario de contacto  

Correo electrónico 
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DATOS DO/A ORIENTADOR/A 

Nome 

 

Centro educativo Teléfono 

  

Horario de contacto  

Correo electrónico 

 

 

 

 

RESUMO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS EDUCATIVOS A TER EN CONTA PARA 
DEFINIR AS MEDIDAS DE SEGURIDADE: 

(A cubrir polo/a orientador/a) 

 

 

 

SINTOMATOLOXÍA DIFERENCIAL 

(A cubrir polos servizos sanitarios) 

 
SINTOMATOLOXÍA DIFERENCIAL QUE PODE PRESENTAR O/A ALUMNO/A NO CASO DE COVID-19 
 

 
 
 

 
OUTRAS SITUACIÓNS ESPECIAIS DE RISCO QUE PODEN SER SEMELLANTES Á SINTOMATOLOXÍA COVID 
 

 
 
 
ELEMENTOS A ADAPTAR DA ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN Á CASUÍSTICA CONCRETA DO/A ALUMNO/A 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN E SEGURIDADE DO/A ALUMNO/A NO 
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CENTRO EDUCATIVO:  

 

(A cubrir polo centro educativo e servizos sanitarios) 
Sinale só os apartados que precise o/a alumno/a: 

 

A) HIXIÉNICAS E DE PROTECCIÓN 

Condicións/recomedacións 

Aspectos a ter en conta 

Centro Educativo Servizos sanitarios 

 Uso da máscara   

 Pantalla de seguridade na intervención   

 Aplicación de xeles desinfectantes   

 Distancia física   

 Ventilación   

 

 

B) OUTRAS MEDIDAS SEGUNDO A SITUACIÓN DE RISCO DO ALUMNO/A 

Aspectos a ter en conta 

 

Centro Educativo Servizos sanitarios 

 Interacción social   

 Interacción na aula   

 Desprazamentos    

 Accións ante as barreiras de 

accisibilidade e comunicación 

  

 Alimentación en horas de 

clase/realización de Glicemias 

  

 Outras consideracións   

 

 

C) MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE 

Condicións/recomedacións 

Aspectos a ter en conta 

 

 Tipo de máscara  

 Bata de protección  

 Pantalla de protección  

 Guantes  

 Outras medidas  

 

En _______________ a __________ de ____________________ de 2021 

 

SINATURAS DE CONFORMIDADE: 

O/A FACULTATIVO/A 

SANITATIO/A 

O/A ORIENTADOR/A PROXENITORES/TITORES 

LEGAIS 

 

 

 

 

  

 

 


