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1 REDACCIÓN E APROBACIÓN DO DOCUMENTO 

Este Plan foi elaborado de cordo co Protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 
nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021. 

 

ELABORADO: Equipo COVID do IES Urbano Lugrís 

COLABORAN: Xefes e xefas de departamento en reunión do día 
29/07/2020. 

Claustro en reunión do día  

Consello Escolar en reunión do día ………………………. 

APROBA: Director, o día ………………………... 
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2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

2.1 DATOS DO CENTRO. CONTACTO 

 

CÓDIGO   DENOMINACIÓN 

15008301 IES Urbano Lugrís 

 

ENDEREZO  Estrada de Santo Hadrián CP  15113 

 

LOCALIDADE   

Vilanova de Santiso 

CONCELLO  

Malpica de Bergantiños 

PROVINCIA 

 A Coruña 

 

TELÉFONO 

881 880 725 

CORREO ELECTRÓNICO 

equipocovid.malpica@gmail.com 

ies.urbanolugris.malpica@edu.xunta.es 

                                                                    

 

PÁXINA WEB     http://www.edu.xunta.gal/centros/iesurbanolugrismalpica/ 
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2.2 MEMBROS DO EQUIPO COVID 

 

NOME CARGO TELÉFONO CORREO TAREFA 

María Directora   Persoa responsable. 
Coordinadora. Interlocutor 
coa Administración. 

Pablo Secretario   Medidas de limpeza, material 
e persoal non docente. 
Medidas específicas 

Bea Profesora   Persoal docente. Medidas de 
carácter organizativo 

Isabel Profesora   Colaboradora. Substituta 

EF Profesora   Colaboradora. Substituta 

Ricardo Profesor   Colaborador. Substituto 

 

En caso de ausencia dun dos membros principais, serán substituídos nas súas 
funcións polos membros colaboradores do equipo. 

2.3 CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 

(Pendente de comunicación pola Consellería) 

Centro de saúde: 

Teléfono: 
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Persoa de contacto: 

2.4 DETERMINACIÓN DO ESPAZO DE ILLAMENTO COVID E DOS ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN QUE INCLÚE 

A sala das ANPAs converterase nun  espazo de uso individual no centro para illar a 
aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona o seu 
traslado 

Dispoñerá sempre de: 

• Xel hidroalcohólico. 

• Desinfectante en aerosol 

• Papeleira de pedal. 

• Panos desbotables. 

• Pantalla de separación. 

• Ventilación. 

• Unha caixa aprovisionada con: Máscara FFP2, viseira protectora 
para a cara e luvas. 

2.5 NÚMERO DE ALUMNOS E ALUMNAS POR NIVEL E ETAPA EDUCATIVA 

(Pendente ata o inicio do curso). 

2.6 CADRO DE PERSOAL 

(Pendente ata o inicio do curso) 

Número de efectivos: 

• Persoal docente: 

• Persoal de administración e servizos: 
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2.7 CANLE DE COMUNICACIÓN CO EQUIPO COVID 

A 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 incidencias e ausencias 
serán os teléfonos, da táboa do apartado membros do equipo COVID. 

Unha vez feita a primeira comunicación por teléfono, enviarase un correo electrónico 
ao correo electrónico do centro, ou o correo creado para tal fin, cos datos completos e 
circunstancias do caso. 

No caso de non poder contactar con ningún dos membros comunicarase co número 
de teléfono do centro educativo. 

2.8 REXISTRO DE AUSENCIAS DO PERSOAL E ALUMNADO 

O rexistro de ausencias realizarase na aplicación XADE e comunicarase ás 
autoridades segundo o explicado no apartado seguinte. 

O responsable do rexistro será: 

• Persoal docente e alumando: xefa de estudos. 

• Persoal non docente: secretario. 

2.9 COMUNICACIÓN DAS INCIDENCIAS ÁS AUTORIDADES A TRAVÉS DA 
APLICACIÓN INFORMÁTICA 

Todas as ausencias serán comunicadas á persoa coordinadora do equipo, quen as 
transmitirá ás autoridades relacionadas a continuación: 

• Autoridades sanitarias: persoa de contacto no centro de saúde de referencia. 

• Autoridades educativas: inspección educativa e Equipo de Coordinación 
Operativa COVID. 

Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática, denominada 
“EduCovid”, específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos estreitos 
dos posibles casos confirmados. 

No caso de comunicación ao centro educativo por parte do seu persoal ou dalgún 
alumno/a da aparición dun caso confirmado, o equipo COVID do centro incluirá a 
información dos contactos estreitos do afectado/a, entre eles os compañeiros/as de 
aula, os máis próximos dentro da mesma e o profesorado que imparte clase nese 
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grupo, os compañeiros/as do transporte, os/as compañeiros/as do transporte particular 
no que viaxan varios/as nenos e nenas do centro, así como aquela información sobre 
outros contactos vinculados ao centro educativo que poidan achegar voluntariamente 
os pais, nais ou titores/as legais. O rastrexo doutros eventuais contactos doutros 
ámbitos, incluídos os das actividades extraescolares terán que ser recollidos polo 
SERGAS. A mesma información será remitida cando o CSC, o SERGAS ou a xefatura 
territorial da Consellería de Sanidade solicite información no caso de que existan 
casos sospeitosos por sintomatoloxía compatible coa COVID 19 que estean a ser 
investigados ou nos que existan indicios de que xurdiran no centro educativo. 
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3 MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

3.1 SITUACIÓN DOS PUPITRES NAS AULAS 

Durante as clases en aulas nas que o alumnado se dispoña sentado en pupitres e 
todos orientados nun mesmo sentido, establecerase unha distancia física mínima de 
1,5 metros. 

Para a ordenación dos espazos escolares nas aulas tomarase en consideración o 
centro da cadeira onde se sitúe ao alumnado e gardarase, cando menos, 1,5 metros 
de distancia respecto dos centros das restantes cadeiras que a rodeen. 

Todos ou pupitres ou mesas colocaranse en liñas mirando cara a dirección do posto 
do/a profesor/a. 

A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula, para a 
aplicación do criterio de medición a distancia realizarase dende o centro das cadeiras. 
Para evitar desprazamentos que diminúan estas ditancias, pegaranse no chan uns 
puntos de vinilo azuis de 10cm de diámetro que marquen o centro dos pupitres. 

Cando o tamaño da aula o permita, adoptarase a maior distancia posible entre 
pupitres. 

Se o tamaño da aula non permitise as distancias previstas nos parágrafos anteriores 
adoptaranse as seguintes medidas: 

• Retirarase o mobiliario non indispensable que diminúa a superficie útil da aula 
para tentar obter o máximo distanciamento posible e en todo caso garantir un 
mínimo dun metro. 

• Sempre que sexa posible, utilizaranse aulas alternativas de especialidade que 
teñan maior dimensión. 

O uso da máscara será obrigatorio con independencia do mantemento da distancia 
interpersonal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico. 

O alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar 
máscaras 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. 

A obriga contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten 
algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo 
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uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non 
dispoñan de autonomía para quitar 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. 

 

INFORMACIÓN A SUBMINISTRAR ÁS FAMILIAS 

Dentro da información a subministrar ás familias ao alumnado e ao persoal dos 
centros incluírase a formación precisa sobre: 

• Uso correcto das máscaras. 

• A súa duración ou necesidade de lavado e os sistemas de conservación e 
gardado durante períodos breves de non uso. 

Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formación sobre uso de 
máscaras. 

Establécense as seguintes medidas de conformación das aulas: 

1 Os postos escolares manterán unha distancia de 1,5 metros respecto de 
todos os postos que o rodeen medidos dende o centro da cadeira. Se fose 
preciso retirarase outro mobiliario como andeis ou colgadores que limiten o 
espazo dispoñible. 

2 Os postos escolares estarán orientados nunha mesma dirección. 

3 Cando o tamaño da aula non permita a distancia entre postos buscaranse 
espazos alternativos onde sexa posible gardar a distancia de 1,5 metros. 

4 Cando non sexa posible ningunha das accións anteriores desdobrarase o 
grupo. 

Debido á variedade de aulas e aulas específicas no centro, non é posible establecer 
un esbozo para cada un dos espazos, polo que se adoptara o seguinte esbozo 
xenérico: 
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3.2 DETERMINACIÓN DE ESPAZOS PARA ASIGNAR GRUPOS 

Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas, utilizaranse 
preferentemente os seguintes espazos: 

• Biblioteca. 

• Aula de música. 

• Pavillón. 

3.3 MEDIDAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

Nos espazos dedicados a departamentos, despachos, sala de xuntas, sala de 
profesorado, secretaría, conserxería etc. seguiranse as seguintes medidas: 

• Na entrada de cada espazo haberá un cartel indicando a capacidade 
máxima. 

• Nos espazos nos que non sexa posible manter a distancia de seguridade, 
entre eles o departamento de Orientación, despachos conserxería etc, 
instalaranse pantallas protectoras. 

39,63m2 
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• En todos os espazos haberá xel hidroalcohólico, panos desbotables, 
aerosois desinfectantes e filme para protexer os teclados. 

Para avaliar a adopción das medidas de protección utilizarase o Cuestionario de 
prevención recollido no Anexo IX do Protocolo. 

3.4 TITORÍAS COAS FAMILIAS 

As titorías coas familias realizaranse preferentemente por teléfono ou videochamada. 
No caso de non ser posible, polas circunstancias a tratar, a reunión será presencial. 

Será na sala de pais, cos que permitan manter en todo momento as distancias de 
seguridade, ademais de cumprir o protocolo xeral do centro. 

Na sala de titorías instalarase unha pantalla protectora de separación. 

3.5 CANLES DE INFORMACIÓN COAS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO 
CENTRO 

A canle preferente de comunicación coas familias e alumando maior de idade será a 
plataforma ABALAR MÓBIL e a páxina web do centro. Seguirase o indicado no 
apartado de medidas de carácter formativo e pedagóxico deste documento, no que se 
concretan o uso das aulas virtuais e resto das tecnoloxías da información e das 
comunicacións.  

Para comunicacións coas familias e alumando maior de idade, relacionadas co 
COVID, utilizarase, dentro da plataforma ABALAR MÓBIL, as accións que permiten 
confirmación de lectura: Incidencias na aula, Avisos a grupos ou Mensaxería. 

O profesorado do centro seguirá as instrucións indicadas no documento PR046 
preparación curso 2020-21. Accións dixitais. 

Para a comunicación co resto de persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, 
persoal do concello,....), utilizarase preferentemente o correo electrónico e o teléfono. 
Evitaranse sempre que sexa posible as reunións presencias coas persoas alleas ao 
centro. 

3.6 USO DA MÁSCARA NO CENTRO 

O alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar 
máscaras en todo momento. 
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O alumnado traerá as súas propias máscaras da casa. As máscaras serán as 
indicadas polas autoridades sanitarias, tipo hixiénicas e cirúrxicas. 

O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado aínda que non se prohibe para 
as persoas que voluntariamente as usen. 

3.7 INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN 

Este Plan é un documento público que será publicado na páxina web do centro. 

Notificarase ás familias e alumnado maior de idade a través de ABALAR MÓBIL. 

Notificarase ao persoal do centro a través da conta de correo corporativa. 

Os/as titores/as comunicarán de forma resumida o Plan aos seu grupos e resolverán 
as dúbidas que lles expoñan nos primeiros días de clase. Repetirase a información ao 
alumnado que non se teña incorporado o primeiro día de clase. 

Enviarase á persoa de contacto do centro de saúde de referencia. 

Enviarase á inspección educativa xunto co resto da documentación de inicio de curso. 

Gardarase unha copia en papel do Plan e de todos os seus documentos relacionados 
no despacho do/a director/a. 

3.8 AUTOENQUISA DE SÍNTOMAS E DETECCIÓN DE SÍNTOMAS COMPATIBLES 

O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha 
autoenquisa 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. 

O resultado da autoenquisa débese comunicar ao centro de saúde, e ao centro a 
ausencia. 

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (polo menos unha das relacionadas no 
Anexo I) o 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, 
manténdose o illamento ata coñecer o resultado da proba. 
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Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) 
realizarán unha autoavaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se 
estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2, cuxos resultados non teñen 
que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. Utilizarase a enquisa clínico- 
epidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse, cada mañá, antes da 
chegada ao centro. Ante a aparición de polo menos un dos síntomas que aparece 
na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e 
solicitarán consulta co seu médico ou pediatra. 

No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como consecuencia 
de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia, os criterios sanitarios 
que rexerán a asistencia a clase ou, de ser o caso, a escolarización domiciliaria serán 
os que recomende o médico ou pediatra. 

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non 
acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de 
saúde de referencia do alumno/a e a algunha das persoas membros do equipo 
COVID. Para a xustificación da ausencia, non será necesario ningún xustificante 
médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais, ou do propio 
alumnado maior de idade, que enviará por correo electrónico ao titor/a do grupo 
segundo este documento AL020 Xustificante faltas asistencias. 

Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS- CoV-2 nun 
alumno/a, durante a estancia no centro ou á chegada ao 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 facultativo que 
valorará a solicitude dun test diagnóstico. Se o 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 a COVID-19, o 
alumnado 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 á persoa coordinadora COVID do centro. 

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. 
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3.9 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DA TRANSMISIÓN DA INFECCIÓN E DE 
PROTECCIÓN 

• O correcto uso da máscara, o xeito de poñela e sacala, e de ser o caso de 
gardala nos momentos da comida, así como dos protocolos de substitución e 
lavado. 

• Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

• Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, 
durante polo menos 40 segundos, ou con solucións hidroalcohólicas, durante 
polo menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente 
sucias debe utilizarse auga e xabón. O lavado realizarase cando menos 5 
veces ao longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, 
antes e despois do recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao 
aseo. 

• A necesidade dunha hixiene correcta de mans cada vez que se use material 
compartido. 

• A importancia que ten a ventilación dos espazos para evitar a 
transmisibilidade 

• Á entrada e saída do centro, dáse a posibilidade a todas as persoas (persoal 
do centro, familias e visitantes) da realización da hixiene de mans con 
verificación visual do seu correcto cumprimento, prestarase especial 
atención a esta tarefa nos primeiros días do curso polo seu carácter educativo. 
No caso do alumnado verificarase polo profesorado a realización unha vez 
sentados na aula mediante a formulación de preguntas. 

• Habilitar dispensadores de solución hidroalcohólica na entrada e en 
espazos comúns. 

• Aplicar medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de 
solución alcohólica atendendo ás características de cada centro. 

• Xerar dinámicas para que o alumnado realice a hixiene de mans con 
frecuencia, ademais de medidas de educación sanitaria. Será necesario 
garantir a existencia de xabón e papel para secar as mans. 

• Instalación de portapanos desbotables e dispensadores de xabón nos aseos 
ou de xel hidroalcohólico nos espazos comúns. 

• Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de 
hixiene respiratoria: 
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a) Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se 
desbotará nunha papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do 
cóbado e sempre afastándose do resto das persoas. 

b) Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar 
secrecións respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos 
con posibilidade de estar contaminados, así como antes e despois de 
comer ou usar os aseos ou tocar material susceptible de ser 
compartido. 

c) Informarase do xeito correcto de empregar a máscara e do xeito de 
poñela e sacala. 

• Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que supoñan a 
mestura do alumnado de diferentes grupos de convivencia ou clases, así 
como as que exixan unha especial proximidade. 

• Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar nos centros 
educativos realizaranse sen asistencia de público. 

• Gardarase a distancia de seguridade de 1,5 metros co demais persoal e 
alumnado, tanto nos períodos de actividade como na entrada e saída ao posto 
escolar, así como nos tempos de descanso. 

• Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a 
limpeza e desinfección establecidas nas medidas deste protocolo. Con 
anterioridade ao inicio do curso en cada unha das etapas educativas, 
realizarase unha limpeza e desinfección xeral do centro e do mobiliario. 

• O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos 
seus/súas compañeiros/as. En casos excepcionais asegurarase de 
desinfectalo correctamente despois de ser compartido e ambos lavar as mans. 

• Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou 
material de oficina) deberán ser usados só pola persoa titular do posto e, 
de non ser posible, o novo usuario realizará unha correcta hixiene de mans 
antes do seu uso. As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de 
funcionamento da iluminación, os proxectores, e restantes ferramentas 
pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado, coas medidas de 
seguridade e hixiene que procedan. 

• Os usuarios dos espazos de atención ao público non poderán empregar os 
equipos informáticos, material de oficina ou outros materiais dos 
empregados/as públicos. Cando exista na portaría ou na administración do 
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centro un espazo no que se distribúan formularios ou se entregue 
documentación que deba ser escrita, facilitarase o material de escritura; 
porén realizarase previamente a correcta hixiene de mans. Para estes efectos 
existirá ao carón un dispensador de xel hidroalcohólico. Nos supostos nos que 
exista un dispositivo informático a disposición do público xeral, cada usuario 
deberá realizar a hixiene de mans antes do seu uso. 

• O uso de luvas limitarase ao persoal de limpeza no momento de utilizar 
substancias abrasivas para a pel. 

• Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se 
desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 
comunidade educativa en materia de convivencia escolar entenderanse 
incluídas nos supostos do artigo 42 letras a), b) e d) coa consideración de 
condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento 
polo alumnado do uso da máscara nos tempos e lugares que sexan 
obrigatorios e o incumprimento das instrucións do profesorado en 
aplicación do presente protocolo. Polo que respecta ao profesorado e 
persoal non docente ateranse ao previsto na súa normativa. 

3.10 CONSIDERACIÓNS XERAIS NA AULA ORDINARIA 

Os espazos serán desinfectados polo persoal de limpeza unha vez ao día. Cando 
estea desinfectado colocarase un cartel de “DESINFECTADO”. O docente que entre 
na aula quitará o cartel de “DESINFECTADO”. O persoal de limpeza volverá a poñelo 
unha vez desinfectado o espazo. 

Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como compartimentos ou 
mobles, o alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o 
contacto co resto dos/as compañeiros/as. 

Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo. 
Recoméndase que no caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno/a teña 
entre o seu material un xiz ou rotulador de encerado branco ou que se desinfecte o 
común antes de cada uso. 

Resulta recomendable que cada alumno/a teña o seu material gardado en contedores 
propios como estoxos ou semellantes e na medida do posible todo rotulado co seu 
nome. 

O material ou roupa colocárase do xeito máis individualizado posible. 
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No momento de saída da aula ou no caso de cambio de aula dedicaranse uns minutos 
á desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na aula 
(panos desbotables e solución desinfectante). 

Aproveitaranse os primeiros minutos para lembrar os protocolos de hixiene e contacto 
social e permitir que lave as mans se non o fixo previamente. 

Evitarase o desprazamento do alumnado da aula, aínda que si se permitirá 
levantarse para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non 
impliquen moverse do posto escolar. 

3.11 MEDIDAS PARA A ELABORACIÓN DOS HORARIOS LECTIVOS 

Na elaboración dos horarios lectivos seguiranse as instrucións ditadas pola dirección 
do centro, que terán como obxectivos os criterios didácticos e evitar a acumulación de 
alumnado nas entradas e saídas do centro. 

3.12 XORNADA DE PRESENTACIÓN DO CURSO 

O alumnado de primeiro e segundo curso será convocado a unha xornada de 
presentación nas aulas polos/as titores/as. O alumnado de terceiro e cuarto curso  
cursos será convocado a unha xornada de presentación en días sucesivos. 

Nesta xornada de presentación o/a titor/a, ademais das cuestións didácticas habituais, 
explicará o contido do Plan COVID do centro, e levará a cabo as accións indicadas no 
documento PR046 Preparación curso 2020-21. Accións dixitais. 
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4 MEDIDAS DE LIMPEZA 

4.1 ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E 
MOBILIARIO A LIMPAR 

Para que a correcta asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario 
a limpar de xeito frecuente sexa efectiva, tendo en conta o tamaño do centro, 
precisarase da colaboración do profesorado para determinar cales precisan unha 
atención prioritaria.  

Buscarase con isto a máxima efectividade das tarefas de limpeza para a axeitada 
protección fronte á COVID. Isto é máis importante nos espazos de talleres dado o seu 
espazo e volume. 

Ao non ser fisicamente posible que sexan repasadas todas as superficies do centro 
diariamente existirá unha coordinación entre o profesorado responsable de cada 
aula/taller/laboratorio/espazo co persoal de limpeza asignado ao mesmo. 

Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis 
frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, 
perchas, e outros elementos de similares características así como de billas elementos 
das cisternas e outros dos aseos. 

As medidas de limpeza estenderanse tamén a zonas privadas dos traballadores, tales 
como áreas de descanso, vestiarios, compartimentos e aseos. 

Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) acabada de  prepararse ou 
calquera dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo 
Ministerio de Sanidade. No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións 
da etiquetaxe.  

Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados 
desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas con 
tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera 
contacto accidental. 

4.2 DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA 

A distribución horaria do persoal de limpeza atenderá á organización final do horario 
lectivo e reforzarase o servizo prestado en horario de mañá.  
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A previsión é repartir o alumnado o máximo posible, para aproveitar espazos e reducir 
o número de persoas que estean simultaneamente no centro.  

Unha vez pechado o horario dos distintos grupos e a asignación de espazos 
correspondentes, establecerase o horario do persoal de limpeza para atender os 
requerimentos derivados da aplicación deste protocolo. 

De cara a cubrir as tarefas intentarase que as persoas de limpeza das diferentes 
quendas escollan dentro das súas preferencias.  

De non houber acordo establecerase unha alternancia ( a que se acorde entre o 
persoal e o equipo directivo) para que a carga laboral na franxa horaria máis complexa 
de cubrir, voluntariamente sexa repartida entre o persoal dispoñible.  

Do mesmo xeito, realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo 
compartidos, en cada cambio de quenda, e ao finalizar a xornada, deixando que 
actúe o produto de limpeza, con especial atención ao mobiliario e outros elementos 
susceptibles de manipulación, sobre todo naqueles utilizados por máis de un/unha 
usuario/a quen realizará ao finalizar o uso individual a limpeza dos elementos 
utilizados. Cada usuario/a ao rematar de utilizar un ordenador de uso compartido, 
limpará a superficie do teclado, do rato e da “pantalla” con xel desinfectante. 

4.3 MATERIAL E PROTECCIÓNS 

Para garantir a seguridade do persoal e o axeitado resultado do seu labor 
entregaráselle material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza. 

Cada persoa de limpeza será a responsable da reposición dos consumibles nos 
espazos que teña asignados. 

No caso de que ao longo da xornada lectiva o profesorado detecte falla destes 
medios, avisará a conserxería para que sexa reposto de inmediato. 

O uso de luvas será obrigatorio para o persoal de limpeza. 

4.4 CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 

Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen 
en función da intensidade de uso. Nos aseos será como mínimo 2 veces ao día. 

Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza 
de superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos 2 veces ao día. 
En todo caso nos aseos existirán xaboeiras ou material de desinfección para ser 
utilizado polos/as usuarios/as voluntariamente.  
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Na porta de cada aseo que estea aberto colgarase unha folla mensual con catro 
columnas. Na columna da esquerda estará a data e nas seguintes o espazo para a 
sinatura e hora da persoa que fixo a limpeza das tres veces ao día. 

Esta folla permitirá seguir o control e facilitará aos/ás usuarios/as información sobre a 
seguridade dos espazos. 

Cada vez que esta folla sexa substituída será entregada á secretaría que a 
conservará polo menos un mes. 

4.5 LISTAXE DE CONTROL PARA VENTILACIÓN DAS AULAS 

Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de 
polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as 
clases, sempre que sexa posible entre clases, e coas medidas de prevención de 
accidentes necesarias. O profesorado será o responsable de chegar antes de comezar 
a clase ao espazo e abrir as portas e xanelas baixo a súa supervisión. 

Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas 
abertas o maior tempo posible.  

Débese aumentar a ventilación. 

No caso do taller/pavillón, dado que non contan con xanelas practicables con 
facilidade, e para evitar danos tales como furtos, o profesorado será o responsable de 
chegar antes de comezar a clase ao espazo e abrir as portas baixo a súa supervisión. 

Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes 
alumnos/as de xeito consecutivo (orientador/a, profesor/a especialista, ou 
calquera outro) desinfectaranse as superficies usadas e ventilarase a aula ou 
sala polos menos 10 minutos entre sesións ( 5 de cada clase). 

Na porta de cada espazo que estea aberto colgarase unha folla mensual con varias 
columnas. Na columna da esquerda estará a data e nas seguintes o espazo para a 
sinatura e hora da persoa que validou a ventilación ao longo do día, segundo o uso do 
espazo a folla terá máis ou menos columnas. 

Esta folla permitirá seguir o control e facilitará aos/ás usuarios/as información sobre a 
seguridade dos espazos. 

Ao final de cada mes recollerán as follas e entregaranas ao/á secretario/a. 
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4.6 ESPAZOS PARA XESTIÓN DE RESIDUOS 

Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para 
o secado de mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” sexan refugados 
en papeleiras con bolsa ou contedores protexidos con tapa e, se é posible, accionados 
por pedal.  

Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais 
recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 

Todo o material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex etc.) debe depositarse na 
fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez 
efectuadas as recollidas separadas).  

No caso de que un/unha alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas 
mentres se atope no centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen 
os panos ou outros produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e 
colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción 
resto. Realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento 
preventivo, logo de que o/a alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas 
durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo. 
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5 MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

O uso da máscara por todo o alumnado, persoal do centro e outras persoas que 
accedan ao centro educativo é a medida básica de protección individual e colectiva. 

Nas entradas dos centros disporase de produtos de hixiene que permitan, tanto ao 
persoal do centro coma ao alumnado e usuarios/as dos espazos de atención ao 
público, realizar unha adecuada hixiene das mans. 

En todas as aulas, na zona máis próxima á porta da mesma, colocarase un 
dispensador de xel hidroalcohólico. 

Deben establecerse distancias mínimas de seguridade, coa excepción do caso das 
aulas sinalada anteriormente, de polo menos 1,5 metros, tanto nos accesos como nos 
espazos de atención ao público, para evitar a acumulación de persoas nas zonas de 
acceso, espera e atención ao público. 

Nas mesas, mostradores e despachos de atención ao público, establecerase unha 
distancia mínima de 1,5 metros entre o/a usuario/a e o persoal, agás que se habiliten 
elementos de protección colectiva no posto no que se realiza a atención ao público 
(biombos, mobiliario con altura suficiente para que sirva de barreira física etc.). 
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6 MATERIAL DE PROTECCIÓN 

6.1 REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O CENTRO. 

A consellería realizará un aprovisionamento inicial de elementos de sinalización e 
máscaras de protección. Corresponde ao equipo formado na COVID-19, en 
colaboración coa secretaría do centro, o inventario das mesmas e arbitrar un 
mecanismo de distribución que acredite a súa entrega e o seu consumo para a 
actividade propia do centro. 

6.2 DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE 
PROTECCIÓN 

Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento, 
suplir o aprovisionamento de equipos de protección que non sexan centralizados 
pola Consellería, en especial xel hidroalcohólico e os seus dispensadores, panos 
desbotables, materiais de limpeza e desinfección, luvas, papeleiras de pedal, 
impresión de cartelería e, cando resulten insuficientes, máscaras de protección. 

O centro educativo arbitrará as medidas oportunas para que o inventario e 
contabilización dos custos deste material sexan individualizables respecto das 
restantes subministracións do centro, co obxecto de coñecer con detalle os 
sobrecustos derivados das medidas de prevención e hixiene ante a COVID-19 e vixiar 
o consumo axeitado do mesmo. 

Para dar cumprimento a isto a secretaría do centro, que é a encargada dos asuntos 
económicos, levará unha folla de cálculo dando conta destes custos. 

6.3 PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E DA SÚA 
REPOSICIÓN 

Corresponde ao equipo COVID en colaboración coa secretaría do centro distribuír ou 
organizar a distribución do material, levar a súa contabilización e inventario separado e 
certificar os consumos e gastos producidos. 

De cara á entrega e distribución do material estarase ante dous grandes grupos: 

Grupo de profesorado e persoal auxiliar. 

Grupo de persoal de limpeza. 
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Ao primeiro grupo facilitaráselle o material por parte do equipo COVID coa 
periodicidade precisa. 

Ao segundo por parte da secretaría, establecendo o vínculo directo para coñecer a 
evolución das existencias de material de limpeza, polo que a periodicidade será 
variable. 
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7 XESTIÓN DOS GROMOS 

No contexto deste plan, defínese gromo como a aparición súbita dunha enfermidade 
epidémica entre a poboación nun determinado lugar, sendo sinónimo de abrocho ou 
brote. 

7.1 MEDIDAS NA XESTIÓN DOS GROMOS 

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 
síntomas compatibles coa COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento 
por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto 
estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco 
acudirán ao centro as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza 
a desenvolver síntomas compatibles coa COVID-19 no centro educativo as medidas 
de prevención e control levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao 
documento técnico elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y 
Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 
educativos”, en virtude da mesma: 

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. A persoa ou o/a seu/súa 
titor/a deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para solicitar 
consulta, 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/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o centro protexido por 
máscara cirúrxica, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa 
situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. De confirmarse o positivo, 
o equipo Covid do centro escolar comunicarao ao equipo COVID-ESCOLA do centro 
de saúde de referencia. 

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 incluirá na aplicación informática a 
información prevista do eventual afectado/a; os que teñan a consideración de 
contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así 
como de quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro 
educativo. A aplicación xerará unha alerta na Central de Seguimento de Contactos 
(CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como 
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contactos. Cando o fluxo de información proceda da autoridade sanitaria incorporarase 
a mesma información. 

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 dunha 
proba diagnóstica. 

Tras a aparición dun caso confirmado da Covid19 seguíranse as instrucións da 
Autoridade Sanitaria. 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas 
previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. 

No caso de peche presencial dunha aula, nivel educativo ou centro, unha vez 
finalizado o peche realizarase un proceso de reactivación por fases para o reinicio da 
actividade lectiva. As fases establecidas para a reactivación son orientadoras, 
existindo a posibilidade de modificar tanto a súa duración como a porcentaxe do 
alumnado incluídos en cada fase. O modelo a aplicar correspóndelle á Consellería de 
Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade. O modelo proposto 
establece catro fases: 

FASE 1 (ADECUACIÓN DOS ESPAZOS) 

DURACIÓN: 

Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que sexa dunha 
semana. Nesta primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o equipo 
COVID do centro quen estableza as actuacións a desenvolver, en colaboración 
coas autoridades sanitarias e educativas. 

OBXECTIVOS: 

• Análise da situación dos espazos e as súas necesidades. 

• Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de 
forma que se consiga unha distancia de máis de 1,5 m entre eles. 

• Redefinición dos circuítos de circulación interna. 

• Reorganización das quendas de recreo. 

FASE 2 (FORMACIÓN DE PEQUENOS GRUPOS) 

DURACIÓN: 1 semana 
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A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 30%. Esta 
fase é fundamental para a adquisición polos alumnos das medidas de hixiene e 
distanciamento. 

OBXECTIVOS: 

• Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, 
utilización da máscara e da hixiene de mans. 

• Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de 
fase. 

• Utilización dos espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro. 

• Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo. 

• Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-
CoV-2. 

FASE 3 (REFORZO DAS MEDIDAS APRENDIDAS EN PEQUENOS GRUPOS) 

DURACIÓN: 1 semana 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%. Nesta 
fase o alumnado continuará formándose nas medidas de hixiene e 
distanciamento físico cun grupo máis numeroso. 

OBXECTIVOS: 

• Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma 
progresiva. 

• Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de 
alumnos/as. 

FASE 4 (FASE DE REACTIVACIÓN) 

DURACIÓN: 1 semana 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100%  con 1,5 
metro de distancia física. Nesta fase xa todos os/as alumnos/as coñecen as 
medidas necesarias no período de pandemia. 

OBXECTIVOS: 

• Reforzo e fomento de hábitos aprendidos. 
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• Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para o 
alumnado. 

7.2 ESCENARIOS NO SUPOSTO DOS GROMOS 

A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a 
corentena dun grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche 
dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de 
conformidade co previsto na ”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-
19 en centros educativos”, e co “Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade 
en materia de Saúde Pública en relación con illamentos e corentenas para a 
prevención e control da infección por SARS-Co-V-2” publicada por Orde da 
Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto de 2020,  

cos seguintes supostos: 

Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considérase contacto estreito a 
calquera alumno/a, ou profesional do centro educativo, profesor/a ou outro/a 
traballador/a que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia <2 metros 
ao redor do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara, os 
contactos serán determinados pola autoridade sanitaria segundo os protocolos 
vixentes en cada momento. 

As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun 
diagnóstico confirmado (terán a obriga de illamento durante 10 días) deberán entran 
en corentena nos seus domicilios e suspenderán, mentres dure este, a ensinanza 
presencial polo un período de 14 días. O restante alumnado da aula que non teña a 
consideración de contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial á aula. 
Aos contactos estreitos realizaráselle unha proba da COVID nun prazo non superior a 
48 horas para identificar as persoas que teñan unha posible infección por COVID-19. 

En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e 
niveis educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de 
corentena da totalidade das persoas que conforman unha aula, das que conforman un 
nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade 
das persoas que integran un centro educativo. A medida será proposta pola 
Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia. 

A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de 
declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de 
entrada en illamento de, polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada 
en corentena de 14 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto 
estreito de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias. 
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A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas 
previstas no presente plan relativas ao ensino a distancia. 

Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel 
educativo ou centro realizarase un proceso de retorno á actividade educativa ordinaria 
presencial. O GRUPO DE COORDINACIÓN E SEGUIMENTO DA PANDEMIA 
determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno e as medidas específicas 
que sexa preciso adoptar e comunicaraao ao centro. 

7.3 PERSOAS QUE REALIZARÁN AS COMUNICACIÓNS DAS INCIDENCIAS ÁS 
AUTORIDADES 

A persoas que realizarán as comunicacións das incidencias ás autoridades, serán os 
membros do Grupo COVID, na orde na que aparecen na táboa do apartado Membros 
do equipo COVID. 

7.4 CANLE DE PETICIÓN DAS SOLICITUDES, DE COMUNICACIÓN COA 
XEFATURA TERRITORIAL E DE SOLICITUDE DE PERSOAL SUBSTITUTO 

Utilizaranse as canles habituais (aplicación informática de persoal, correo electrónico e 
teléfono) de petición de solicitudes, de comunicación coa xefatura territorial e de 
solicitude de persoal substituto. 

7.5 XESTIÓN DA COMUNICACIÓN 

No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no centro 
educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa 
coordinadora do equipo formado na COVID-19, unha vez informada a autoridade 
sanitaria e educativa, comunicarao á comunidade educativa e centros cos que temos 
especial relación, a través dos medios indicados no apartado Información e 
distribución do Plan.  
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8 XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE 
VULNERABILIDADE 

As peticións de supostos de vulnerabilidade faranse ao/a director/a do centro, 
utilizando os formularios do Protocolo.  
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9 MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

9.1 ORGANIZACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS 

Poderase permitir a entrada do alumnado con anterioridade á hora de inicio da 
actividade lectiva dentro da aula que teña asignada, á medida da súa chegada ao 
centro, co fin de evitar aglomeracións e unha distribución máis axeitada dos tempos de 
entrada. 

Non se permite a entrada dos proxenitores no centro educativo. O centro establecerá 
horarios específicos para a atención das familias non coincidentes con horarios de 
entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos. 

Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo todo o profesorado 
velará pola orde dos movementos e fluxos do alumnado. 

Para a saída do centro poderase flexibilizar o horario dentro da última hora lectiva. O 
equipo directivo determinará a saída por colectivos con distancias horarias, sempre 
que sexa posible. Non se permite que o alumnado na saída quede formando 
agrupacións nos patios ou que xogue nestes, polo que se regularán as saídas 
directamente ao exterior do recinto. 

O profesorado ao finalizar a súa clase velará porque o material quede recollido e 
desinfectado polo alumnado; e o alumnado, no seu caso, preparado para saír 
ordenadamente e respectando a distancia de seguridade no horario establecido pola 
dirección de xeito que se eviten demoras. 

Os corredores terán sentido único de movemento. 

Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo todo o profesorado 
velará pola orde dos movementos e fluxos do alumnado. 

Para evitar aglomeracións nas entradas e saídas, na realización dos horarios lectivos, 
priorizarase a alternancia das horas de entrada e saída dos diferentes grupos  

Queda prohibido a permanencia no interior do recinto escolar estando o alumnado 
informado que debe saír sen demoras e agrupacións directamente ao exterior, velando 
polo cumprimento desta obriga todo o profesorado. 
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9.2 DETERMINACIÓN DAS PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA E DAS 
CIRCULACIÓNS 

Está habilitada unha única porta de entrada e unha única porta de saída do centro 
para o alumnado.  

9.3 PREVISIÓN SOBRE A COLOCACIÓN DE CARTELERÍA 

O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e 
zonas de recreo que advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, 
sintomatoloxía da COVID 19 e medidas de hixiene social e individual. 

Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual. 

A cartelería de uso preferente será a subministrada pola Administración autonómica 
ou impresa polo propios centros. 

Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, 
traballos do almnado, murais, ou outro material nas paredes de corredores e 
aulas. 

9.4 ASIGNACIÓNS DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA 

Ademais das función normais previstas para o profesorado de garda, este curso e 
debido á especial situación motivada pola Covid-19, terá que servir de apoio ao resto 
do profesorado para regular as entradas e saídas ao centro polos accesos marcados, 
ás aulas e durante os recreos, para que cada grupo permaneza na zona prevista e sen 
aglomeracións e gardando as medidas preventivas previstas (distancia de seguridade, 
uso de máscara). 

Será profesorado designado pola dirección do centro que tamén lembrará ao 
alumnado as normas previstas respecto á circulación, entradas e saídas, permanencia 
no recreo, medidas de hixiene etc. (obrigas, en definitiva, para todo o profesorado en 
xeral, dada a excepcionalidade da situación no vindeiro curso). 

  

Página 36 de 57 

 



 

10 MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

10.1 DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DE ANPAS E CONSELLO 
ESCOLAR 

As actividades das ANPAs e os Consellos Escolares celebraranse preferentemente 
por medios telemáticos, evitando en todo caso as xuntanzas que supoñan un número 
elevado de persoas. 

10.2 PREVISIÓNS DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS 
FAMILIAS 

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias 
priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. 

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias ABALARMÓBIL e a 
páxina web do centro e o indicado no apartado Titorías coas familias e Canles de 
información ás familias e persoas alleas ao centro. 

10.3 NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS 

Para a realización de eventos seguiranse as mesas normas de previsión sanitarias 
indicadas no presente Plan. 
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11 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS 
ESPAZOS 

11.1 PREVISIÓNS NOUTROS ESPAZOS. NORMAS DE USO E LIMPEZA 

Sen prexuízo da aplicación das normas das aulas ordinarias, no caso de aulas de 
desdobre, taller, aulas de informática, laboratorio... extremaranse os protocolos de 
limpeza por tratarse de aulas de uso máis compartido. 

Nestas aulas manteranse as mesmas normas de hixiene que están contempladas 
para as outras. 

O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia 
debe ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. 
Implicarase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos 
comúns de uso privativo. 

Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais por simulacións 
virtuais con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material. 

En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de 
grupos e minimizando o contacto con materiais. En todo caso procurarase evitar que o 
alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1,5 metros. 

11.2 DETERMINACIÓNS ESPECÍFICAS PARA EDUCACIÓN FÍSICA 

No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se 
realice no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara 
resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. Na medida do posible minimizarase o 
uso de materiais que teñan que ser usados por varios/as alumnos/as e procurando a 
súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización de hixiene de mans. 
Coidarase especialmente do uso da máscara nos ximnasios ou polideportivos 
pechados con ventilación reducida. 

11.3 CAMBIOS DE AULA 

Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de 
clase. 
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A entrada e saída será ordenada e continua, en ringleiras de 1 en 1, deixando a 
distancia de seguridade e seguindo sempre o sentido único dos corredores. Evitarase 
a formación de aglomeracións de alumnado. 

Se houbese outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o grupo 
anterior antes de entrar. Entrarase gardando a distancia, evitando que se formen 
agrupacións de alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o grupo saínte 
hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 

11.4 BIBLIOTECA 

A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % da súa capacidade. Excepcionalmente, se 
fose posible polo tamaño da mesma, o equipo directivo pode ampliar ou reducir a 
capacidade sempre que se cumpran as condicións de seguridade axeitadas e a 
distancia do alumnado. 

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

O acceso aos espazos de Biblioteca e a mobilidade polos mesmos seguirán as 
seguintes pautas. 

• Pechada para o acceso presencial ata o mes de outubro. 

• No acceso á biblioteca será obrigado o uso de máscara.  

• A capacidade permitida,26 persoas, indicarase na entrada da Biblioteca. 

• Sinalizaranse os postos de lectura habilitados, garantindo o 1,5 metros de 
distanciamento entre os/as usuarios/as, nunca un/unha usuario/a de fronte a 
outro/a, sempre en diagonal e esta distribución será a que nos dea a 
capacidade máxima da sala. 

• A Biblioteca terá marcados os itinerarios de entrada e saída. 

• O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo 
aqueles que poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de 
seguridade e se optimicen os postos dispoñibles. 

• Ao rematar, a/o profesora/o da biblioteca hixienizará os postos que estiveron 
ocupados. 

Con respecto ao acceso a documentos e a PRÉSTAMO/DEVOLUCIÓN de 
elementos electrónicos e materiais: 
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• O material bibliográfico en papel será proporcionado polo persoal da 
Biblioteca con luvas e máscara e non se permitirá o acceso aos andeis que 
estarán debidamente sinalizadas para non permitir o acceso. En casos 
excepcionais os/as usuarios/as poderán acceder directamente aos andeis con 
luvas e máscaras. 

• Todos os elementos electrónicos devoltos han de ser desinfectados polo 
usuario/a coa supervisión do persoal da Biblioteca (extremo coidado cos 
pantallas dos libros electrónicos). A Biblioteca habilitará mobiliario específico 
para o depósito destes materiais. 

• Todos os materiais devoltos, que non sexan papel, serán sometidos a unha 
corentena de 24 horas antes de volver ser prestados.  

• Os materiais devoltos en papel serán desinfectados na súa superficie e 
haberán de pasar unha corentena de 10 días antes de volver ao seu lugar nos 
andeis. Para o cal se introducen nunha bolsa de plástico. 

• A Biblioteca habilitará mobiliario específico para a devolución de documentos 
no exterior da biblioteca e en caixas ou baldes plásticos con tapa. 

• O persoal de biblioteca extremará a hixiene de mans tanto con auga e xabón 
como con xel hidroalcohólico.  

Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso 
compartido mentres dure a situación excepcional. Mellor estar gardados para evitar a 
súa limpeza e desinfección. 

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

11.5 USO DOS ASEOS 

O uso dos aseos estará limitado a unha persoa. O alumnado deberá hixienizar as 
mans á  entrada e á saída deste.  

Habilitarase un só aseo do 1º andar cun dos retretes para nenas e outro para nenos.  

Poñerase un fecho en cada porta principal dos aseos para evitar a entrada de máis de 
unha persoa. 

Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro o profesorado velará pola 
capacidade dos aseos e procurando que se cumpra a distancia nas ringleiras de 
entrada e saída. 
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O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado 
unicamente poderá usar un dos aseos da entrada do centro. 
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12 MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

12.1 DETERMINACIÓNS SOBRE OS RECREOS 

Os equipos directivos establecerán a capacidade posible de cada un dos posibles 
espazos que sexan susceptibles de utilizar como espazos de recreo, e sinalarao nun 
cartel nas aula; incluirán, os dous patios cubertos, a biblioteca cos patios interiores e o 
pavillón. Así mesmo, colgarase nas aulas e na sala de profesores un horario mensual 
repartindo os espazos por días e semanas para cada nivel de alumnado, que facilitará 
os labores do profesorado de garda. 

Dentro das medidas posibles a adoptar pola dirección do centro, atendendo a idades e 
peculiaridades do alumnado incluirase, de ser o caso, a redución da duración dos 
recreos ou a realización de recreos na aula. 

Na medida do posible, os espazos dedicados a recreos marcaranse con sinalización 
que lembre as distancias de seguridade. 

Durante o período de aplicación destas instrucións e con carácter excepcional, 
poderán establecerse agrupacións de cursos e modificacións de horarios que permitan 
incrementar a seguridade nas relacións sociais. 

A nova organización da distribucións de recreos, horarios e do profesorado asignado 
ao mesmo documentarase no “Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 
2020/2021” para poñela a disposición, de ser o caso, da inspección educativa. 

Do mesmo xeito o equipo directivo poderá prohibir o uso de elementos comúns de 
xogo ou a utilización de obxectos que poidan ser compartidos. 

Nos recreos o uso da máscara será obrigatorio. 

Flexibilizarase a hora dos recreos, respectando o período de descanso total do 
alumnado de 30 minutos na xornada de mañá. Para evitar aglomeracións nas horas 
do recreo establecidas no horario xeral de mañá, está establecida unha orde de saída 
que se recollerá neste plan e estará exposta nas aulas. Así como o calendario 
anteriormente sinalado, coa distribución de espazos alternando os grupos nos distintos 
días. 

Se por mor da COVID, xurdira dividir as sesións en horarios de mañá e tarde para 
reducir o número de persoas no centro, respectaríanse as normas establecidas para 
os descansos que se aplican no horario de mañá. 
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Tamén se permitiría a posibilidade de recreos de aula en función da idiosincrasia do 
grupo e a situación da pandemia ou as condicións meteorolóxicas. Sería a decisión do 
profesor/a.  
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13 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA TALLERES E AULAS 
ESPECÍFICAS 

13.1 NORMAS DE UTILIZACIÓN  

No caso de talleres, laboratorios, ximnasios, aulas de idiomas, música, plástica e aulas 
de informática, recoméndase: 

• Uso individualizado de ferramentas, equipos, máquinas e computadores. 

• Deberá realizarse unha limpeza e desinfección exhaustiva do material 
deportivo, asegurando que non hai transmisión cruzada entre as persoas. 

• Realizar unha asignación de material individual ou por grupos reducidos do 
alumnado, co fin de ter controlados os contactos en caso de contaxio. 

Cando existan obxectos de uso compartido ou sucesivo, deberase facer énfase nas 
medidas de prevención individuais (hixiene de mans, evitar tocarse o nariz, ollos e 
boca), garantindo  en todo momento a limpeza e desinfección dos devanditos 
equipamentos, despois de cada uso, se vai ser utilizado por outro alumno/a da mesma 
clase, ou ao finalizar a mesma. 

No caso da ferramenta manual dispoñerase dun espazo perfectamente sinalizado 
onde o alumnado terá que depositar a ferramenta usada para a súa desinfección. 

Ao finalizar a sesión de prácticas, o alumnado repoñerá a orde da súa zona de traballo 
e  o/a profesor/a  e os/as alumnos/as desinfectarán tanto o plano de traballo como 
os útiles e equipos utilizados durante a sesión práctica, especialmente cando estea 
prevista a concorrencia no mesmo lugar de novo alumnado. Dispoñerase papel, 
solución desinfectante e papeleira de tapa e pedal con bolsa, para facilitar a limpeza e 
desinfección. 

Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e 
recomendacións a seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis 
informativos. 

Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible 
poida desenvolver as actividades. 

Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do 
alumnado deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso. Así mesmo, 
engadiranse outros equipos de protección axeitados en cada caso, favorecendo cando 
sexa posible, a utilización de materiais desbotables. 
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O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a 
realización da práctica supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser 
hixienizados despois de cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo. 

En cada espazo asegurarase a dispoñibilidade de material  necesario,  como  panos   
desbotables,  recipientes  con tapa e pedal, material e produtos de limpeza e 
desinfección, solucións  hidroalcohólicas etc. 

Co  fin de minimizar a coincidencia do alumnado durante as sesións prácticas e na 
medida do posible, realizarase unha planificación de cada sesión de prácticas para 
manter garantida a distancia de seguridade de 1,5 metros. A planificación destas 
sesións terá en conta a organización de tarefas, a distribución de postos, equipos de 
traballo, mobiliario etc. Coordinaranse os traballos para distribuílos en diferentes 
áreas. 

Naqueles casos en que non fora posible manter a distancia de seguridade, poderán 
ser adoptadas as medidas organizativas precisas para previr eventuais contaxios, 
tales como a instalación de biombos separadoras ou o deseño de circuítos. 

Antes do inicio de calquera sesión práctica e despois da súa finalización, será 
obrigatorio o lavado de mans con auga e xabón, en caso de non ser posible 
dispoñerase de solución hidroalcohólica, tendo en conta especialmente en talleres, 
que cando as mans teñen sucidade visible, a solución hidroalcohólica non é suficiente 
para manter a hixiene adecuada. Asegurarase solución hidroalcohólica, onde non 
exista lavabo dotado de auga e xabón. 

Procurarase reducir ao máximo os desprazamentos do alumnado polos espazos, 
facilitando no posible, que sexa o profesorado quen se desprace. Deberá organizarse 
a circulación de persoas mediante a sinalización adecuada. 

Evitarase o acceso de persoal alleo ás sesións prácticas que non sexa esencial para o 
desenvolvemento da actividade docente.  

Non se utilizarán as duchas nin os vestiarios. O día que o alumnado teña a materia de 
Educación Física deberá vir co chándal da casa e traer unhas toalliñas húmidas se 
quere realizar unha hixiene mínima, que desbotará nas papeleiras con pedal que 
están no pavillón. 
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14 NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, e unha vez 
coñecidas as necesidades do alumnado con NEE no seu caso, establecerá as 
medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE, e 
incorporaranse a este plan. 
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15 PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O 
PROFESORADO 

15.1 CAFETERÍA 

No horario do recreos non haberá cafetería dos/das alumnos/as. 

Pódese valorar o alugueiro dunhas máquinas dispensadoras que estarán na entrada 
controladas desde a conserxería e polo profesorado de garda. Ao seu carón situarase 
equipamento para a desinfección e un cartel sinalando a obriga de desinfectarse as 
mans antes de despois do seu uso. 

15.2 REUNIÓNS DE ÓRGANOS COLEXIADOS 

De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de 
Réxime Xurídico do Sector Público os órganos colexiados poderanse constituír, 
convocar, celebrar a súas sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia, agás 
nos supostos nos que o seu regulamento interno recolla expresa e excepcionalmente 
o contrario e que, de ser este o caso, poderá revisarse e realizar as modificacións e 
adaptacións oportunas. 

Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos membros 
que participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes 
efectos considérase validamente emitido o voto formalizado na propia sesión da 
videoconferencia ou o emitido por correo electrónico. 

15.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

O profesorado disporá na aula dunha dotación de material de hixiene composto por 
panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso, que 
usará en cada cambio de aula e na limpeza dos postos utilizados, así como do 
material do profesorado de uso non individual que teña utilizado en cada unha das 
aulas. O material de limpeza e desinfección será subministrado polo centro educativo. 

En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans 
e do material de uso docente, da limpeza dos postos utilizados e do cumprimento das 
medidas de ventilación ( 5 minutos ao entrar e 5 ao saír como mínimo). Así mesmo, 
debe lembrar as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado. 
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Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e 
de capacidade dos locais, na medida do posible, usaranse medios telemáticos en 
todas as reunións deste vindeiro curso. 

O equipo directivo determinará a capacidade máxima de salas de profesores e 
departamentos que permita cumprir a distancia de seguridade de 1,5 metros, 
marcando os espazos susceptibles de utilización e lembrando a necesidade de 
hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio de profesor/a e dos elementos de uso 
común como teclados, pantallas... 

Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso á 
reunión non presencial mediante vídeochamada ou teléfono. Se non fose posible por 
imposibilidade dos proxenitores e a reunión tivera que ser presencial adaptaranse 
espazos exclusivos para este tipo de reunións onde se garantirá mediante obstáculos 
físicos a distancia de seguridade ou o emprego de máscara e a dispoñibilidade de 
produtos de limpeza de mans. 
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16 MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E 
PEDAGÓXICO 

16.1 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 frote 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. 

O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e 
as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros 
educativos chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa. 

Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as 
medidas de prevención e hixiene ao/ás traballadores/as do centro educativo, que á 
súa vez facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educativa. 

Enviarase a información a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible para a 
solución de dúbidas que poidan xurdir. 

Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e 
comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información 
sexa actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias. 

Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan 
as medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte á COVID-19, para 
facer do alumnado axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa. Así 
mesmo, estas actividades débense incluír de maneira transversal nos programas e 
actividades de educación e promoción da saúde que xa viñan desenvolvéndose no 
centro educativo, de maneira que se poida traballar a saúde de forma integral. 

A tal efecto, desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover 
hábitos de vida activa e saudable nos centros educativos a través dun gran abano de 
programas como son o PLAN PROXECTA e CONTRATOS-PROGRAMA, entre outros. 
Igualmente, promoveranse accións como continuar coa oferta da materia de libre 
configuración autonómica “Promoción de estilos de vida saudables” na etapa 
secundaria obrigatoria. Estas e outras actuacións desenvolveranse desde unha 
perspectiva interdisciplinar e baixo as dúas liñas marcadas: 

1 Hábitos de alimentación saudable. 
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2 Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao longo da vida. 

A cartelería (onde se recollan as medidas preventivas de xeito mais “visual” e sinxelo) 
deberá estar distribuída por todo o recinto escolar en zonas visibles e concorridas 
(entradas principais, aulas, baños…) para lembrar a todo o alumnado a necesidade de 
observar aquelas medidas en todo momento. 

   O día da presentación, cada titor/a deberá expor todas as medidas e protocolos e 
seguilas de forma máis pormenorizada asegurándose de que o alumnado as 
comprende e tentando solucionar todas as dúbidas que poidan xurdir. Esta 
información será subministrada aos/ás país/nais e titores/as. 

   Todo o profesorado deberá, de cando en vez, lembrar brevemente todas as medidas 
a seguir, deixando constancia de tal feito a fin de evitar a reiteración excesiva por 
parte doutros/as compañeiros/as. 

   Cando sexa posible e atendendo aos contidos as materias (por exemplo EF, BiXe ou  
titorías...) deberán potenciar o estudo da promoción de hábitos de vida saudables 
(nutrición, exercicio físico, antitabaquismo, xestión do estrés…). 

16.2 DIFUSIÓN DA INFORMACIÓN    

O Plan 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 web do centro como referencia de toda a recompilación da 
información nun bloque específico para tal uso. 

O centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de recepción da 
información, aos pais, nais e outras figuras parentais, ou ao alumnado maior de idade, 
de que o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro 
educativo. O centro educativo pode establecer mecanismos para a identificación de 
síntomas nos/as alumnos/as á entrada ao mesmo ou unha declaración responsable 
dos proxenitores ao inicio do curso escolar. Porén, a medición de temperatura ou a 
avaliación doutros síntomas compatibles coa COVID-19 será realizada no seo da 
familia de forma diaria antes de acudir pola mañá ao centro escolar. 

16.3 COORDINACIÓN DE AULAS VIRTUAIS, EDIXGAL, ASESORÍA ABALAR E UAC 

A dirección do centro educativo será a encargada da administración das Aulas 
Virtuais. As aulas utilizaranse nos supostos de educación a distancia. Durante as 
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primeiras semanas de setembro, antes do inicio das actividades lectivas, asesorarase 
coa formación necesaria para que  cada docente cree as súas Aulas Virtuais. 

O/a coordinador/a EDIXGAL encargarase de que todo o profesorado coñeza o acceso 
e uso das aulas EVA-EDIXGAL. 

Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado 
coñece o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético 
caso de ter que realizar o ensino a distancia. Dedicará o tempo que precise na aula de 
informática para afianzar as destrezas do alumnado no uso do seu curso virtual. 

A Aula Virtual, os cursos, e os/as usuarios/as (profesorado e alumnado) terán que 
estar plenamente operativos e funcionando ao finalizar o mes de setembro. É 
recomendable que os/as do alumnos/as estean familiarizados coa contorna dos cursos 
e coa metodoloxía de traballo na Aula Virtual. 

No mes de setembro, os/as titores/as identificaran ao alumnado que, por mor da falta 
de recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación 
telemática no caso de ensino a distancia, e notificarano ao equipo directivo. O equipo 
directivo realizará unha listaxe deste alumnado e as súas necesidades no caso dun 
eventual paso ao ensino a distancia. 

Continuarase coa oferta de formación en aulas virtuais e EDIXGAL. As persoas 
asesoras Abalar de zona e da UAC (Unidade de Atención a Centros) prestarán 
especial atención para a resolución dos problemas tecnolóxicos que poidan xurdir. 
Para fornecer de contidos á Aula Virtual o profesorado poderá usar os dispoñibles no 
espazo Abalar, os que figuran na web do Ministerio, ou calquera outro dispoñible. 

Entre estes recursos inclúese a oferta dunha actividade de formación de 15 horas que 
permita iniciarse e afondar no aproveitamento didáctico das aulas virtuais e outras 
ferramentas institucionais. Estes cursos desenvolveranse na propia aula virtual de 
cada centro e incluirá contidos axustados ás características e necesidades dos 
diferentes contextos. 

En consecuencia, ofertarase para todo o profesorado: 

• Dous curso de Moodle 

• Unha formación en centros PFPP prioritaria centrada nas seguintes 
liñas: 

o Integración didáctica das TIC. 

o Deseño e desenvolvemento curricular no marco dun modelo 
competencial. 
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16.4 NORMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS ÁS METODOLOXÍAS NA AULA E 
PROGRAMACIÓNS 

As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá no 
caso de ensino a distancia. 

Incluirase na programación o modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que 
non poida seguir a ensinanza telemática. Tamén se incluirán os mecanismos que o 
profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado. 

16.5 INSTRUCIÓNS DE INICIO DE CURSO 

Recollidas no modelo Instrucións de comezo de curso 

MODIFICACIÓNS NA PRESENCIALIDADE 

No horario no que o alumnado estea a realizar formación telemática, o profesorado 
que teña asignada a docencia, poderá permanecer no centro educativo para realizar a 
formación, o seu seguimento e a atención do alumnado. 

No caso de propostas semipresenciais por mor da pandemia, o centro asegurarase de 
que as características do alumnado, e os recursos dispoñibles do alumnado e do 
centro permita acollerse a esta opción formativa. 

De ser o caso, as programacións didácticas determinarán que aspectos do currículo 
poden ser obxecto desta metodoloxía. 

16.6 SEGUIMENTO E ACTUALIZACIÓN DO PLAN 

O Equipo COVID reunirase cunha periodicidade mínima trimestral, en caso dunha 
sospeita de positivo ou dun positivo confirmado, ou cando se considere necesario por 
calquera dos membros. 

Levantarase acta da reunión, actuando como secretario o secretario do Centro. 

Cando se considere necesario actualizar o Plan, difundirase de novo seguindo o 
indicado no apartado Información e distribución do Plan. 
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17 ANEXOS 

17.1 ANEXO I. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar 
síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera 
destes síntomas solicite consulta no seu centro de saúde. 

 

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron. 
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17.2 ANEXO II. PLAN DE CONTINXENCIA DO CENTRO EDUCATIVO 

O Plan de Continxencia ten como finalidade establecer os procesos para o reinicio da 
actividade académica presencial, no caso de que se teña interrompido a suspensión 
da actividade lectiva, como consecuencia da aparición dun gromo que supoña o 
cesamento da actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro. 

17.2.1 Actuacións previas diante da aparición dun gromo 

1 Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais 
que teñan síntomas compatibles coa COVID-19, así como aqueles que se 
atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena 
domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou 
diagnosticada de COVID-19. 

2 Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que 
comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19, no centro 
educativo seguirase o presente plan de continxencia e 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 ao alumnado. 

3 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/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de 
traballo protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de 
saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional 
sanitario. 
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4 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. Será a propia Xefatura Territorial de 
Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do centro e 
identificaraos, 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. 

5 A familia do alumnado menor de idade con sospeita de contaxio, deberá 
solicitar unha consulta telefónica co seu facultativo para que este avalíe a 
necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para ese 
mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención 
primaria. 

6 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 gromo. 

7 A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación 
determinará en cada caso o número de persoal e alumnado afectado e a 
duración das medidas de corentena, o que se comunicará ao equipo 
COVID do centro para a súa comunicación á comunidade educativa, sen 
prexuízo da información que sexa facilitada pola autoridade sanitaria. 

8 A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá 
ordenar o peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro 
educativo na súa totalidade de conformidade con seguintes supostos: 

• A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá 
supoñer a entrada en corentena da totalidade do grupo que 
conforma a aula e do profesorado asignado a ese grupo. 

• Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados 
nos últimos 7 días poderase acordar a medida do peche do nivel 
educativo completo onde xurdira o gromo ou, de ser o caso, da 
totalidade do centro educativo. 

9 A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto 
de declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a 
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obriga de entrada en corentena de polo menos 10 días a todas as persoas que 
teñan a consideración de contacto próximo. 

10  A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas 
previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de 
determinación do nivel de risco, a autoridade sanitaria poderá volver avaliar o 
pase ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de consideración de 
vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible. 

17.2.2 Actuacións para o período de actividade lectiva non presencial 

11. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado a 
través da Aula Virtual Moodle de cada grupo. O profesorado realizará o seguimento do 
alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual, a través dos 
contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado ou ben os que poña a 
disposición a Consellería. Igualmente, o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao 
alumnado que reforcen o contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 

12. O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de 
conexión ou falla de equipamento, para que a Consellería adopte as medidas 
oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por medios 
telemáticos. Esta identificacion levarase a cabo segundo o indicado no documento 
PR046 Preparación curso 2020-21. Accións dixitais. 

13. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a 
Consellería poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios 
de avaliación do alumnado cando coincidan co tempo de suspensión. 

14. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten 
previstas as seguintes medidas: 

• O profesorado manterá a súa actividade formativa, avanzando nos 
contidos segundo a súa programación didáctica. 

• O/a titor/a do grupo coa supervisión da xefatura de estudos elaborará 
un horario semanal de ensinanza a distancia, respectando ao máximo 
posible o horario da ensinanza presencial. Este horario será 
comunicado ao alumnado, familias e xefatura de estudos. 

• Todo o prefesorado manterá a ensinanza a distancia cunha atención 
semanal ao alumnado e dedicación horaria segundo a xornada laboral 
establecida de forma presencial para o persoal docente. 

Página 56 de 57 

 

https://docs.google.com/document/d/1Mrb2WeSRX6aaL2zvi7U4UCwPSRJjecdEn9KXxWIwxDI/edit?usp=sharing


 

• Calquera docente do grupo e especialmente o/a titor/a, comunicará á 
xefatura de estudos calquera anomalía detectada no seguimento da 
actividade lectiva do grupo. 

17.2.3 Medidas para o reinicio da actividade lectiva presencial 

Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro 
realizarase un proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva. 
As fases establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de 
modificar tanto a súa duración como a porcentaxe do alumnado incluído en cada fase. 
O modelo a aplicar correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da 
Consellería de Sanidade. 

Sen prexuízo das medidas xenéricas establecidas no protocolo aprobado polas 
consellerías de Educación e Sanidade o centro ten previsto as fases de 
reincorporación indicadas no apartado Medidas na xestión de gromos. 

17.3 ANEXO III. PROTOCOLO PARA AS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Na asistencia ás actividades seguiranse as mesmas normas de prevención que no 
centro educativo. Priorizaranse as actividades seguidas por videoconferencia. 

O profesorado acompañante velará polo cumprimento das normas de prevención. 
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