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ANEXO V: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE ADAPTACIÓN Á 
SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-2021” 

1. Datos do centro 
 

Código   Denominación 

15026455 IES Terra de Trasancos.  
 

 

Enderezo C.P. 
Camiño Real s/n.  
 

              15570 

Localidade Concello Provincia 

Narón Narón A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

881938162 ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesterratrasancos 

Índice 

Medidas de prevención básica ..................................................................................................................................  
Medidas xerais de protección individual ...................................................................................................................  
Medidas de limpeza .................................................................................................................................................  
Material de protección..............................................................................................................................................  
Xestión dos abrochos ...............................................................................................................................................  
Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade ................................................................................................  
Medidas de carácter organizativo..............................................................................................................................  
Medidas en relación coas familias e ANPA ...............................................................................................................  
Medidas para o alumnado transportado .....................................................................................................................  
Medidas de uso do comedor (CAFETERÏA) .............................................................................................................  
Medidas específicas para o uso doutros espazos ........................................................................................................  
Medidas especiais para os recreos.............................................................................................................................  
Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres .............................................................................................  
Medidas especificas para alumnado de NEE .............................................................................................................  
Previsións específicas para o profesorado .................................................................................................................  
Medidas de carácter formativo e pedagóxico ............................................................................................................  
 

Id. 
Medidas de prevención básica 

 
2. Membros do equipoCOVID 
 
Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso de 
desvío a un teléfono móbil) 

 
8811938162 

Membro 1  Carmen Martínez Arribe 
 

Cargo Vicedirectora 

Tarefas asignadas Coordinación do equipo COVID 
Elaboración do protocolo en colaboración co equipo COVID e Equipo Directivo. 
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Comunicación coa administración e co centro de saúde de referencia. 
Comunicación de casos 
 

Membro 2 Encarnación Méndez Casal 
 

Cargo Secretaria 

Tarefas asignadas Colaboración na elaboración e difusión das medidas adoptadas no protocolo e 
seguimento e rectificación das mesmas se fose preciso. 
Xestión da adquisición de material de protección necesario 
 

Membro 3 Mercedes Santalla Felgueiras 
 

Cargo Profesora 

Tarefas asignadas  Colaboración na difusión das medidas adoptadas no protocolo e seguimento e 
rectificación das mesmas se fose preciso. 

 
3. Centro de saúde de referencia 
Centro Centro de saúde de Narón Teléfono 981 38 37 91 
Contacto Julia Leira Vivero 

 
4. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe) 
 
Dado que durante este período non se farán encontros presenciais coas familias, habilitarase a actual 
sala de titorías para este fin.  
Elementos de protección: 
Solución hidroalcólica 
Papeleira pedal 
Panosdesbotables 
Spray desinfectante 
Máscaras de protección 
 

 
5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa(engadir unha fila por nivel e etapae indicar o número total)  
  

  

 
6. Cadro de persoal do centro educativo(unicamente número de efectivos)  
  

 

 
9. Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible, as 

ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID para 

comunicar incidencia e ausencias) 
Preferentemente: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es  / Tf. 8811938162 
O procedemento será o recollido no apartado 2 do protocolo das consellerías: 
 

- O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto enquisa diaria 
de síntomas para comprobar,no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha 
infección por SARS-CoV-2 mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se 
describe no Anexo I, que debe realizarse antes da chegada ao centro. 

 
- Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (a relacionada no anexo I) no persoal non 

docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e chamarán ao seu centro de saúde 
de referencia e a algún dos membros do equipo COVID. Como criterio xeral, manterase en 
illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o 

mailto:ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
https://www.google.com/search?q=teléfono+do+centro+de+saúde+de+Narón&rlz=1C1GGRV_enES751ES751&oq=teléfono+do+centro+de+saúde+de+Narón&aqs=chrome..69i57j33.10831j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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caso cos facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e 
prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran. 

 
- Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores) realizarán unha un 

auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles 
cunha infección por SARS-CoV-2. Utilizarase a enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no 
Anexo I que debe realizarse antes da chegada ao centro. 

 
- No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumno/a non acudirá ao 

centro e el ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do 
alumno/a. Para a xustificación da ausencia, non será necesario ningún xustificante médico, 
abondará co comprobante dos pais ou titores legais. 

 
- Ante a detección de síntomas compatibles con infección porSARS-CoV-2 nun alumno/a, durante 

a estancia no centro ou á chegadaao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de 
referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. Unha persoa da familia 
solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a solicitude dun 
test diagnóstico. Se o pediatra ou facultativo non tivera consulta no mesmo día, acudirá ao PAC 
onde será avaliada a solicitude do test diagnóstico. Se isto non fora posible,contactarase co 
equipo sanitario do centro de saúde que teña asignado o centro educativo. 

 
- Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer aCOVID-19, os nenos e nenas ou 

o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o 
resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o 
resultado ao coordinador COVID do centro. 

 
 

 
 
10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado) 
 

No caso de ausencias do persoal do centro , unha vez comunicada a Xefatura de Estudos a súa 

ausencia ao centro, deberá seguir o procedemento habitual, con xustificante médico, que neste caso 

conlevará, ante a sospeita COVID, a realización da proba, segundo o dictame da/o facultativa/o, e a 

permanencia no seu domicilio antes da notificación do resultado positivo ou negativo. 

Segundo o apartado 2 do protocolo das consellerías: 

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (a relacionada no anexo I) no persoal non docente e 

profesorado, non acudirán ao centro educativo e chamarán ao seu centro de saúde de referencia e a 

algunha das persoas membros do equipo COVID. Como criterio xeral, manterase en illamento 

preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos 

da mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a realización dun 

test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran.  

 

No caso de ausencias do alumnado por sospeita de contaxio, a familia deberá comunicar o antes 

posible a falta de asistencia da alumna/o á persoa titora e, segundo as indicacións do seu médico, 
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deberá realizar a proba correspondente. A persoa titora da devandita/o alumna/o deberá poñelo en 

coñecemento da Xefa de Estudos e da coordinadora do equipo COVID do centro, quen levará o 

seguimento de cada caso. 

Este tipo de ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible con COVID serán rexistradas 
dobremente: 
 

- En XADE, indicando que se trata de faltas xustificadas segundo indican as instrucións sobre 

sintomatoloxía compatible con COVID-19. 

- Nunha folla de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible con COVID, que cada titor 

entregará mensualmente á Xefa de Estudos. 

  Segundo o apartado 2 do protocolo das consellerías: 

Para os 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 anteriores medidas 
consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o xustificante do facultativo para a súa 
acreditación. 
 
 

 
11. Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e 

educativas) 
 
Canle informática específica ofrecida pola Consellería de Educación e comunicación telefónica a 
Xefatura Territorial de Sanidade.  
 

 
 
Id.  

Medidas xerais de protección individual  

 

12. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico que 
sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado) 

 

 
13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non permita as distancias 

mínimas e identificaciónde espazos ou salas para asignar a grupos) 
 
O tamaño da mayoría das aulas unicamente permite a distancia interpersoal de 1 metro. Cando 
algunha aula permita 1´5 metros de distancia seguirase a normativa. 

 
14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario de avaliación 

(determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou aulas especiais do centro 

e modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante ao que figura no 
protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-
2021)  

 
Aplicaranse as mesmas medidas de protección e seguridade de outros espazos e aulas en canto a 
elementos de protección e distanciamento, así como outras específicas propostas polos 
correspondentes departamentos que figuran no anexo final correspondente.  
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15. Titorías coas familias(determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias) 
  

Agás unha reunión inicial no centro entre titores e familias (á que só poderá asistir un membro da 
unidade familiar), non haberá sesión presenciais en hora de titoría, senón que se usarán as seguintes 
canles: telefónica, correo electrónico e vía telemática. 
O sistema será: a familia concertará unha cita preferentemente a través do correo electrónico 
sinalando no asunto a que profesor queren solicitar a cita, se a familia non tivera correo electrónico 
poderá chamar ao centro para solicitar a cita. O titor porase en contacto con eles á maior brevidade 
posible, e da forma que considere, durante un horario amplo que a familia deberá comunicar no 
momento de solicitar a cita e que terá que ser dentro do horario lectivo. 
  

 
16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do concello...) 
 
Web do centro, correo electrónico, espazo ABALAR e/ou teléfono segundo conveña en cada caso. 
 
Para o servizo de cafetería: priorizar o contacto telefónico coa encargada da cafetería sobre as visitas 
presenciais de provedores. 
 

 
17. Uso da máscara no centro 
 
O alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras en calquera 
espazo do centro e durante toda a xornada lectiva. 
 
Aínda que o uso adicional de viseiras protectoras non é obrigatorio, a principio de curso a Dirección do 
centro proporcionará unha pantalla a cada un dos profesores e persoal non docente. 
 

 
18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 
 
Enviarase a todo o profesorado antes da celebración do claustro inicial para, na medida do posible, 
axilizar a súa valoración e posterior aprobación no Claustro e Consello Escolar. 
 
Difundirase, así mesmo, por ABALAR, redes socias do centro e páxina web. 
 

 
Id. 

Medidas de limpeza 

 
19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente (non incluír 

datos de carácter persoal) 
Aseos: 3 veces ao día ( 2 na quenda de mañá e 1 na quenda de tarde)  
Papeleiras de residuos de hixiene COVID: 1 vez ao final da  quenda da mañá e outra pola tarde. 
Resto de espazos, mobiliario  e superficies de uso frecuente: 1 vez ao día ao final da xornada na quenda 
de tarde. 
Cando volve haber clase pola tarde, o alumnado deixará desinfectado o seu mobiliario antes de saír 
pola mañá. 
Ao final da mañá e da tarde as mesas do alumnado deberán quedar libres de calquera material para 
favorecer a limpeza e desinfección. 
Na quenda de mañá e mentres haxa alumnado no centro, empregarase un distintivo de 
sinalización para indicar a presenza de persoal de limpeza na dependencia que estea a ser 
desinfectada. 
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20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal 

ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu 

traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal) 
                                             
                                                   HORARIO SEMANAL DE LIMPEZADO CENTRO 
 

     SEMANA: 
………………………. 
 

    LUNS    MARTES   MÉRCORES   XOVES  VENRES 

 
Quenda de mañá: 
8:00-14:30 

 
 
 
 
 

    

 

 
 
Quenda de tarde: 
14:30-22:00 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 

 
21. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza 
Todo o material de limpeza habitual ademais do de especial desinfección e o EPI correspondente: 
máscara, pantalla, luvas, hidroalcohol… 

 
22. Cadro de control de limpeza dos aseos 
 

                                             

                                                   HORARIO SEMANAL LIMPEZA DE ASEOS  
 

     SEMANA: 
………………………. 
 

    LUNS    MARTES   MÉRCORES   XOVES  VENRES 

 
          
 
 
          MAÑÁ 

Nome e hora: 

 
 
 
 

Nome e hora: 

 
Nome e hora: 

 
Nome ehora: 

 
Nome e hora: 

 

Nome e hora: 
 
 
 
 

Nome e hora: Nome e hora: Nome e hora: Nome e hora: 

 

 
 
           TARDE 

 
 
                DURANTE A LIMPEZA XERAL DO CENTRO 
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23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula) 

                     

                          REXISTRO DE VENTILACIÓN  AULAS                  GRUPO……………………. 
 

   SEMANA: 
   ………….. 

 
LUNS 

 
MARTES 

 
MÉRCORES 

 
XOVES 

                                    
VENRES 

8:30       

9:20      

10:30      

11:20      

12:30      

13:20      

16:20      

17:10      
Ademais de ter que ventilar 5 minutos ao inicio e final da xornada e entre clases ( ou 10 minutos cando 
a sala estivo ocupada previamente por outro grupo), indicarase  na casiña correspondente do cadro 
cando se fixo ventilación a maiores. 

 
24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 
 
 Nas aulas e demais dependencias do centro haberá papeleiras con bolsa para os residuos hixiénicos 
(papel desinfección, panos individuais desbotables…) diferenciadas cun rótulo das papeleiras e/ou 
contenedores destinados a outros residuos ( orgánica, plástico, papel) 
 Na sala COVID : papeleira de pedal con  dobre bolsa interior 

  
 
Id. 

Material de protección 

 
25. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 
- Nas portas de entrada do vestíbulo do centro e espazos comúns: dispensadores de solución 

hidroalcohólica. 
- En todas as aulas e Biblioteca: dispensadores de solución hidroalcohólica, desinfectante de 

superficies  e papel desbotable. 
- En laboratorios, talleres , aula de  Educación Plástica e Ximnasio:  dispensadores de solución 

hidroalcohólica, desinfectante de superficies, xabón de mans e  papel desbotable. 
- Nos aseos: dispensadores de solución hidroalcohólica, xabón de mans e  papel desbotable. 
- Mamparas nas mesas, mostradores e despachos de atención ao público, cando non se poida 

establecer a distancia  de seguridade de 1.5 metros. 
- Mamparas entre os ordenadores do alumnado nas aulas de informática. 
- Para comenzar o curso, dotarase ao profesorado do seguinte material: 
unha pantalla, máscaras e solución hidroalcohólica de uso individual. O demais material de limpeza e 
desinfección para a súa mesa cadeira e resto de material compartido atoparao nas aulas. 
 

 
26. Determinación do sistema de compras do material de protección 
Realizarase unha compra inicial, segundo os procedementos habituais, para dotar o centro de material 
de protección. 
Antes de esgotar  as existencias, a secretaria do centro comprará a distintos proveedores segundo se 
vaia precisando. 
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27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 
 
A necesidade de reposición de material en calquera lugar comunicarase ás conserxes. 
As conserxes e persoal de limpeza distribuirán o material polas distintas dependencias cando sexa 
necesario coa debida información á secretaria do centro. 
 

 
 
Id. 

Xestión dos abrochos 

 
28. Medidas (adeterminación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do centro 

ou unha remisión ao plan de continxencia) 
 
As medidas adoptadas serán as recollidas no apartado 7 do protocolo das consellerías: 
 
7.1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e otros profesionais que teñan síntomas 
compatibles con COVID-19, asícomo aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, 
ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreitocon algunha persoa con síntomas ou 
diagnosticada de COVID-19. 
 
7.2. Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza a desenvolver 
síntomas compatibles conCOVID-19 no centro educativo seguirase un protocolo de actuaciónprevisto 
con antelación: levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica 
(tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, 
no caso de afectar a alumnado. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, 
ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. 
En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O traballador 
que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara, e logo de seguir as 
instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional 
sanitario. 
 
7.3. No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo tanto 
sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na 
COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo, (sen prexuízo do uso da 
canle informática sinalada no punto 2). Será a propia Xefatura Territorialde Sanidade quen investigará 
os contactos que existan dentro docentro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de 
Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas 
como contactos. Estas terán a consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán 
estar en corentena no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade. 
 
7.4 A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co 
seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita 
para as ese mesmo día, acudirá ao PAC para avaloración polo médico de atención primaria. 
 
7.5. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura 
Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte dun centro 
educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función 
do número de contactos identificados en cada abrocho. 
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29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben determinarse 
a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo 

desempeñado e non incluír nome) 
 
Persoa coordinadora do Equipo COVID-19 e/ou Directora do centro.   
 

 
Id. 

Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 
30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial e de 

solicitude, de ser o caso, de persoal substituto) 
 
Solicitude á Dirección do centro, que emitirá un informe (Anexo 4 do protocolo das consellerías) á 
Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación do ámbito provincial 
correspondente ao centro de traballo. 
 
 

 
Id. 

Medidas de carácter organizativo 

 
31. Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o caso. 

Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha 
copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas educativas; no caso de non 

dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao 
protocolo—) 

 
HORARIOS: 

1. Cando o alumnado chegue ao centro, entrará directamente  (poderase entrar ao edificio dende 

as 8:00 da mañá e agardar no patio cuberto ata as 8:20) . 

O alumnado que acuda  ao centro en  transporte particular  e/ou acompañado por proxenitores ou 

persoas autorizadas deberá respectar tamén este horario para subir á aula ás 8:20 

2. Ás 8:20 soará un único timbre para subir ás aulas. O profesorado de primeira hora da mañá 
adiantarase 10 minutos para estar ás oito e vinte na aula agardando polos alumnos, que 
poderán ir hixienizando as mans e preparándose para comenzar as clases ás 8:30.  

3. Os que teñan Educación Física no ximnasio a primeira hora non subirán á aula e agardarán 
todos pola profesora no patio cuberto para dirixirse ao ximnasio. 

 
4.  A entrada da tarde farase directamente ás aulas cando toque o timbre das 16:20. 

 
5.  As saídas  serán escalonadas: 

Pola mañá: 
14,00- Alumnado de 1º Bacharelato, FP Básica e Ciclos Formativos. 
14,05- Alumnado de 2º, 3º e 4º ESO. 
14,08- Alumnado de 1º  ESO e 2º  Bacharelato 
 
Pola tarde:  
17:50-Alumnado de 1º  Bacharelato e  FP Básica 
17:55-Alumnado de 2º,  3º e 4º  ESO 
18:00-Alumnado de 1º ESO e 2º Bacharelato 
18:50: alumnado de Ciclos. 
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ACOMPAÑANTES: Os posibles acompañantes do alumnado a primeira e última  hora  só poderán 
entrar no centro se é estrictamente necesario e con previo aviso  por teléfono ou email para que lles 
indique como facelo. 
 

 
32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinacióndas portas de entradas e saídas, as 

circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro dispoña de planos 
poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse 

utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—) 
 
PARA ENTRAR-SAÍR AO CENTRO E/OU SUBIR-BAIXAR ÁS PLANTAS: 

-Haberá 4 portas de acceso  ao centro que nos levarán a dúas zonas do edificio e aos talleres. 
 
PORTA A e PORTA B:  de entrada e saída  para alumnado na entrada principal do edificio 
 
PORTA C e PORTA D:  de entrada e saída para profesorado dende os aparcadoiros (abertos a 1ª e 
última horas e con chave propia o resto da xornada) 
 
-Non se poderá permanecer no anteportal. 
 
- As portas A e B conducen a cadansúa zona do instituto, polo que terán que mirar cal teñen que usar 
segundo a ubicación da aula, departamento, etc aos que cada un se dirixa en cada momento. Estará 
indicado na entrada principal a onde leva cada unha (número das aulas, departamentos…). 
 
- Para subir ás plantas  farase  polas escaleiras laterais correspondentes a cada porta SUBIDA A/ 
SUBIDA B ( importante: só de subida) 
 
 
- O acceso dunha planta a outra tamén se fará polas escaleiras correspondentes (SUBIDA A/ SUBIDA B) 
 
-O retorno dos recreos ás aulas  farase sempre seguindo as indicacións anteriores, polo que se non se 
volve á mesma  aula despois do recreo  haberá que baixar o material necesario para a clase seguinte, 
pois non se poderá volver á aula anterior 
 
-Para baixar dende calquera planta ás dependencias da planta baixa ou ao exterior farase sempre 
polas escaleiras posteriores do edificio BAIXADA A / BAIXADA B(importante: só de baixada) tamén 
segundo a zona de onde se parta e sairase tamén pola porta correspondente. 
 
- O uso  do elevador estará reservado para persoas con problemas de mobilidade. 

CIRCULACIÓN /DESPRAZAMENTOS 

- Nas escaleiras e corredores deberase circular sempre pola dereita, coa máxima fluidez posible e 

mantendo a  distancia interpersoal. 

- Cando haxa que cambiar de aula a outra da mesma planta, circularase sempre pola dereita do 

corredor ata chegar á mesma. 

- Se cambiamos a unha aula de outra planta, colleremos as escaleiras correspondentes de subida ou 

de baixada. 
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33. Cartelería e sinaléctica(previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de que a de 

prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación) 
 
- O protocolo de evacuación do centro en caso de alarma sempre terá prioridade sobre o protocolo 

COVID, polo que en caso necesario tamén terán prioridade os planos de evacuación do mesmo. 
 
- Cartelería: PORTA A / PORTA B / PORTA C / PORTA D 
             NON PERMANECER NESTE ESPAZO 
             SUBIDA A/ SUBIDA B 
             BAIXADA A/ BAIXADA B 
             DIRECCIÓN PROHIBIDA 
             DISTANCIA DE SEGURIDADE 
             NORMAS HIXIENE 
             COLOCACIÓN DE MÁSCARA 
 
- Sinaléctica: frechas dirección e cinta  adhesiva para delimitar espazos e distancias ( espazos 

comúns (1.5 metros), aulas (1 metro). 
 

 
 
34. Determinacións sobre a entradae saída de alumnado transportado 
 
Tan pronto chegue o autobús, o alumnado disporase para entrar no centro a partir das 8:20 (e 16:10 
cando haxa clase pola tarde), dirixíndose ao patio cuberto pola mañá e directamente á aula pola tarde . 
Farao en ringleira pola porta e escaleiras correspondentes gardando a distancia de seguridade de  1.5 
metros. 
 

 
35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos) 
 
- Profesores/as de garda de custodia ás 8:05 para a organización de entradas. 
- Profesorado de primeira hora da mañá máis membros do equipo directivo que entrarán ás 8:20 

(10 minutos antes do habitual) para organizar a entrada do alumnado na aula. 
- Profesores/as de garda de recreo para control de baños e distintas zonas de recreo. 

- Demais profesores/as de garda segundo disponibilidade horaria. 

 
Id. 

Medidas en relación coas familias e ANPA 

 
36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada(previsións en relación co programa de 

madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e determinacións que figuren no plan deberán 
ser coordinadas coa ANPA ou o concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente plan) 

 
Durante a pandemia e  para evitar atascos ou aglomeracións , non se usarán as taquillas do alumnado 
situadas nos corredores e xestionadas pola ANPA.  
 
Na primeira semana de setembro, enviarase unha circular ás familias cunha síntese das normas máis 
relevantes de funcionamento do centro recollidas no protocolo. 
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37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor (previsións para 
a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor, deberán ser 

coordinadas co organizador do servizo) 
 
As actividades extraescolares estarán restrinxidas durante este período, aínda que se poderán facer de 
xeito telemático. Excepcionalmente, deberase  consultar con Dirección a posibilidade de algunha 
actividade puntual para grupos moi reducidos sempre que se garantan as medidas de seguridade. 
Non se realizarán exposicións de traballos do alumnado ou outras en lugares habituais do centro como 
o vestíbulo para evitar concentración de persoas e/ ou ocupación de  espacio. Non obstante, poderanse 
facer exposición virtuais. 

 
38. Determinacións para as xuntanzas daANPA e o Consello Escolar 
 
Por regra xeral, e mentras rixa este protocolo, as reunións que se fagan durante o curso serán 
telemáticas. 

 
39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 
 
Agás unha reunión inicial (á que só poderá asistir un membro da unidade familiar) entre titores e 
familias de 1º ESO , por ser o alumnado de menor idade e novo no centro, non haberá sesións 
presenciais en hora de titoría, senón que se usarán as seguintes canles: telefónica, correo electrónico e 
vía telemática. 
O sistema será: a familia concertará unha cita preferentemente a través do espazo ABALAR. De non 
facelo por esta vía, tamén poderá  solicitala por teléfono. En calquera dos dous casos, o titor porase en 
contacto  á maior brevidade posible  e da forma que considere, durante un horario amplo que a familia 
deberá comunicar no momento de solicitar a cita e que terá que ser dentro do horario lectivo. 
 

 
40. Normas para a realización de eventos 
 Como regra xeral, non se prevé a realización de eventos. Excepcionalmente, habería que consultar con 
Dirección e garantiríanse sempre as medidas de prevención, distanciamento e aforos. 

 
Id. 

Medidas para o alumnado transportado 

 
41. Medidas(establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, establecemento dun espazo 

de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criteriosde priorización para o uso do transporte) 
 
Os vehículos de transporte utilizarán o espazo habitual ( esplanada exterior) para deixar e recoller o 
alumnado do centro. 
Tan pronto chegue o autobús, o alumnado entrará directamente ao centro segundo o indicado no 
apartado 34 deste anexo, non podendo permanecer nunca no anteportal. 

 
Id. 

Medidas de uso do comedor 

 
42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento de quendas para o 

uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, priorización do alumnado sobre o resto do 
persoal do centro) 

CAFETERÍA do centro: estará a disposición do alumnado só durante os recreos, por quendas, cun 
circuito debidamente sinalizado e cun sistema de encargo e previo pago  para evitar aglomeracións e 
manipulación de diñeiro diariamente. O profesorado poderá usar a cafetería fóra de horario de recreos. 
Quendas: 1º recreo (1º, 2º e 3º ESO) / 2º recreo (4º ESO, Bacharelatos e Ciclos) 
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Id. 

Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 
45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranseas previsións que sexan precisas noutros espazos do 

centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios...— ximnasios, pistas cubertas, 
salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza) 

- Extremaranse as medidas de hixiene por tratarse de aulas de uso máis compartido. 

- O material compartido deberá ser desinfectado antes e despois de cada uso individual 

- Na clase de Educación Física haberá que usar máscara sempre que a distancia sexa inferior a 1.5 

metros. 

 Adxúntanse anexos específicos elaborados polos Departamentos de materias con aulas especiais e 
recollidos en cadansúas programacións didácticas:  
 
Educación física 
Laboratorios de Física e Química 
Laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía 
Aula de Música 
Taller de Tecnoloxía 
Talleres de Electrónica 
Aulas de Plástica e Debuxo 
 

 
46. Educación física (existirándeterminacións específicas para a materia de educación física) 
Ver anexo de Educación Física 

 
47. Cambio de aula (regularaseo proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de uso educativo) 
 
Cando un grupo deba cambiar de aula, farao en ringleira de un, respectando a distancia de 
seguridade de 1,5 m , transitando pola parte dereita do corredor e usando as escaleiras 
correspondentes para cambiar de planta. 
 
Agás o alumnado procedente de distintos puntos do centro, que irá directamente á nova aula, o 
alumnado dun grupo completo que teña que trasladarse esperará na súa aula de referencia a que o 
profesor da nova aula o vaia buscar, para garantir que o espazo de destino está  baleiro e non conflúen 
os dous grupos no corredor. 
 
Ao entrar na nova aula, cada un deberá hixienizar mans, mesa e cadeira co produto que encontrará na 
nova aula. 
  
 
48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca estableceránnormas de uso acomodadas ás xerais establecidas no 

protocolo) 
Ver anexo de Biblioteca 

 
49. Aseos(poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á 

realidade do centro) 
Poderase acudir ao baño  cando sexa necesario durante o tempo de clase e nunca nos recreos, 
momentos destinados á desinfección. Acudirase sempre de  forma individual , con permiso do 
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profesor, respectando o aforo máximo permitido indicado na porta e usando o baño que nese 
momento estea  libre segundo unha  cartelería que haberá na porta de OCUPADO/ LIBRE destinada a 
tal fin e que deixará debidamente indicada cada usuario. 
O profesorado de garda durante as clases prestará especial atención aos desprazamentos aos baños. 
En caso de urxencia durante o recreo, poderase utilizar o baño da planta baixa sempre co permiso do 
profesor de garda da planta baixa. 
 

 
Id. 

Medidas especiais para os recreos 

 
50. Horarios e espazos(as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións dos 

mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamenteno plan con asignación de espazos a grupos ou niveis 

coas previsións propias para os grupos estables de convivencia) 

Horarios: a saída ao recreo farase de xeito escalonado, para o que soarán varios timbres. 
Cada grupo deberá baixar sempre acompañado do seu profesor ata o vestíbulo. 
1º recreo:  10:00- 1º e 2º ESO 
                    10:05- 3º e 4º ESO 
                    10:10- Bach, FP Básica e Ciclos 
2º recreo:  12:00- Bach, FP Básica e Ciclos 
                    12:05- 3º e 4º ESO 
                    12:10- 1º e 2º ESO 
  Espazos:  
- 1º e 2º ESO: sempre que non chova, utilizarán a pista LUNS, MÉRCORES e VENRES (os martes e xoves 
utilizarán o patio exterior)  

- 3º e 4º ESO: sempre que non chova, utilizarán o patio exterior, agás martes e xoves que utilizarán a 
pista.  

- Bacharelato, FPB e Ciclos: preferentemente utilizarán o exterior do centro en caso de que dispoñan 
de permiso das familias. En caso contrario, permanecerán no vestíbulo. 

- O ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS, excepcionalmente este curso, poderá permanecer na súa 
clase durante todo o recreo se non opta por saír do centro ou quedar no vestíbulo, pero nunca poderá 
permanecer nos corredores. 
Cando chova, ou cando as condicións meteorolóxicas  impidan  estar no exterior, a dirección do centro 
permitirá a todo o alumnado usar o interior do centro agás a cafetería. 

 
Non se poderá usar o balón nas pistas  
 
A distancia interpersoal durante os recreos será de 1.5 metros tanto dentro como fóra do centro. 
 
O uso da cafetería durante os recreos estará reservado ao alumnado e farase por quendas: 1º recreo 
(1º, 2º e 3º ESO) / 2º recreo (4º ESO, Bacharelatos e Ciclos). O profesorado poderá ir nos momentos 
libres dos que dispoña durante o resto da xornada. A cafetería estará tamén sinalizada con entrada e 
saída e unha única dirección. Haberá que entrar en ringleira respectando a distancia de seguridade e só 
se poderá permanecer nela o tempo de ser servido. ( o consumo terá que ser fóra). 
 
A vixilancia dos distintos espazos  de recreo dependerá do profesorado de garda  dispoñíbel , que se 
organizará para vixiar os distintos espazos: patio cuberto, pista exterior, vestíbulo e corredores das 
plantas superiores. 
 

 
51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia, 

existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal) 
O profesorado de vixilancia será o profesorado de garda que permitan os horarios do centro. 
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Id. 

Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 
54. Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos elementos e 

ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/asalumnos/ase protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os 
detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención) 

Ver anexos correspondentes. 

 
Id. 

Medidas especificas para alumnado de NEE 

 
55. Medidas (oequipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as medidas concretas en 

relación coa diferente tipoloxíadealumnado con NEE) 
Ver anexo correspondente de Orientación/ Pedagoxía Terapéutica / Audición e Linguaxe 
 

 
56. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe de 

extremar en relación co alumnado, as medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada 

circunstancia) 
Ver anexo correspondente de Orientación/ Pedagoxía Terapéutica / Audición e Linguaxe 
 

 
Id. 

Previsións específicas para o profesorado 

 
57. Medidas(para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as medidas que 

sexan oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de 
vending ou cafeteiras) 

 
- Realizar a autoenquisa de diagnose diaria ( do anexo I) antes de asistir ao centro. 
- O profesorado disporá de material de hixiene e desinfección para o seu uso individual  

subministrado polo centro. 
- En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do material 

de uso docente empregado, da ventilación do local e de lembrar hixiene e seguridade ao 
alumnado. 

- Daráselle prioridade ás reunións telemáticas, mais no caso se ser presenciais garantirase a 
distancia interpersoal de 1.5 metros.  

- A sala de profesores, como o resto do centro estará debidamente sinalizada e co material de 
protección e hixiene necesario.  

-  Para evitar aglomeracións e como norma xeral, evitarase a estancia prolongada Sala de Profesores,  
prevalencendo o uso dos  Departamentos sempre que a distancia de seguridade o permita. En calquera 
caso, estará indicado nas portas da sala de profesores 
- Haberá dúas portas de entrada e saída ( as do patio cuberto) reservadas ao profesorado, que 

entrará polo portal do aparcadoiro con chave propia. 
- O profesorado non poderá usar a cafetería durante os recreos. 
- Respectar as marxes horarias de comezo e fin das clases para medidas hixiénicas, cambios de aula, 

saídas a recreos, etc así como extremar a  puntualidade tanto nas clases como nas gardas. 
- Enviarase a todo o claustro e coa suficiente antelación unha circular coas normas máis importantes 

de funcionamento do centro durante esta período. 
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58. Órganos colexiados (ocentro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos órganos 
colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de comunicación a distancia) 

- Daráselle prioridade ás reunións telemáticas, especialmente nos claustros,  mais no caso se ser 
presenciais garantirase a distancia interpersoal de 1.5 metros.  

 

 
Id. 

Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 
59. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos 

programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte a 
COVID-19, no plan existirá unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha 
previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2) 

Cara ao alumnado:  

- Incluirase nas programacións algún contido transversal relacionado con “educación para a asúde” 

- Solicitarase algún Obradoiro (presencial ou virtual) impartido por persoal sanitario. 

Cara ao profesorado:  

- Solicitarase algún PFPP  de educación para a saúde e  COVID-19. 

 
60. Difusión das medidas de prevención e protección(oPlan regulará a difusión da información das medidas de 

prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación, así 
mesmo, en colaboración co centro de saúde de referencia, incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a 

prevención e protección; establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro). 
 
Difundirase toda a información actualizada recibida da Consellería de Sanidade e de Educación así 
como  as medidas do Plan de Adaptación por medio de: 
Web do centro, redes sociais, taboleiro do vestíbulo destinado a este fin, cartelería así como circulares 
específicas dirixidas a profesorado, titorías e familias. 
 
 

 
61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan determinará o profesorado 

que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a 

comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC; o persoal docente designado colaborará cos 
compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean 
dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes—engadir unha fila por profesor/a—)   

Do 7 ao 11 de setembro: curso sobre o uso da aula virtual organizado polo CEFORE 
Durante todo o curso contaremos coa colaboración de dous profesores como coordinadores de 
distintas plataformas e ferramentas  dixitais. 

 
62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá conter aquelas previsións 

existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas 
medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da comunidade educativa) 

Ver anexos Familias, Profesorado e Titorías. 

 
 
63. Difusión do plan (o“Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a 

disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade 
educativa, será obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas) 

Será publicado na Web do centro, publicación que os/as  titores/as notificarán ás familias por medio de 
Abalar ou doutros medios. 
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e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 

web: www.trasancos.net 

 

mailto:ies.terra.trasancos@edu.xunta.es

