
   

 

Páxina 1 de 43  

 

 

 

   

 
 

 

1. Datos do centro 

 

Código   Denominación 

27003175 IES VAL DO ASMA 

 

Enderezo C.P. 

Avenida Monforte s/n 27500 

Localidade Concello Provincia 

Chantada Chantada Lugo 

Teléfono Correo electrónico 

982870236 ies.val.asma@edu.xunta.es 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesvalasma/ 
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Id. Medidas de prevención básica 

 

2. Membros do equipo COVID 

 
Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con 
compromiso de desvío a un teléfono móbil) 

 
982870238 

Membro 1  María Gloria López García 
 

Cargo Coordinador COVID ( 
directora) 

Tarefas 
asignadas 

 Coordinador COVID  
 Nomeamento dos demais membros. 
 Interlocutor coa Administración 
 Comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado.  
 Cambios no protocolo se foran precisos e difusión dos mesmos. 

Membro 2  
Rosa María Casero Piteira 

Cargo  

Tarefas 
asignadas 

 Coordinar ó PND no control da disposición do material de 
protección, limpeza e desinfección. 

 Velar pola correcta xestión dos resíduos e material desbotable, 
en coordinación co PL  

 Verificar, co PL, a correcta limpeza e desinfección dos distintos 
espazos do centro. 

 Rexistro de ausencias de persoal e alumnado e posterior 
comunicación á Xefa de estudos. 

Membro 3 Óscar Rodríguez Rodríguez Cargo  

 
 
 
 
 
 

Tarefas 
asignadas 

 Substituír ao coordinador ou a calquera outra persoa membro do 
equipo COVID  nas súas funcións se fora preciso. 

 Dinamización e coordinación da páxina web e da aula virtual e das 
redes sociais. 

 Elaboración e revisión do protocolo de adaptación á situación 
COVID no centro e difusión do mesmo. 

 Coordinar coa Xefatura de Estudos e o Departamento de 
Orientación a implantación das medidas de atención ás necesidades 
de conexión e manexo das ferramentas tecnolóxicas de 
profesorado e alumnado para un adecuado proceso de ensino-
aprendizaxe virtual 

Membro 4 Eva Fernández 

Tarefas 
asignadas 

 
 Xestionar e vixiar a correcta aplicación do protocolo COVID nos 

talleres e aulas específicas do centro. 

 
 
 
 

 

3. Centro de saúde de referencia 
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Centro  Centro Saúde de Chantada, Avenida de 
Monforte, 79 

CP: 27500 Chantada (LUGO).  

 

Teléfono  
 
Urxencias 

982441914 

982 44 12 54 

Contacto Facultativo:  
Enfermaría: 

Marta Anguera Novo 
Idelfonso Piñeiro Díaz 

 

4. Espazo de illamento  

Antigo laboratorio de fotografía, que se acondicionou especificamente para este fin e 
actualmente conta cos seguintes 
elementos: 

 Dous sofás de fácil limpeza e 
desinfección 

 Ventilación 
 Un bote de xel hidroalcohólico 
 Desinfectante 
 Panos desbotables 
 Papeleira con pedal 
 Máscaras cirúrxicas 
 Termómetro 

 

 

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa  

1º ESO  30 

2º ESO 21 

3º ESO 21 

3º PMAR 4 

4º ESO  16 

1º BACHARELATO 15 

2º BACHARELATO 15 

1º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 9 

2º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 6 

1º CS DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB  8 

2º CS DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB  4 

1º FPB MANTEMENTO DE VEHÍCULOS 9 

1º CM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES 10 

2º CM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES 6 
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6. Cadro de persoal do centro educativo  

Persoal docente: 38 

Persoal non docente: 6 

Auxiliar de conversa: 1 

 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia   

 

Etapa  Educación Secundaria Obrigatoria Nivel 1ºESO Grupo  

Aula 
Aula 1 Nº de alumnado 

asignado 
30 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa Educación Secundaria Obrigatoria Nivel 1º ESO Grupo Desdoble 

Aula 
Aula 2 Nº de alumnado 

asignado 
 Nº de profesorado 

asignado 
 

 

Etapa  Bacharelato Nivel 1º BACH Grupo  

Aula 
Aula 3 Nº de alumnado 

asignado 
15 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa  Educación Secundaria Obrigatoria Nivel 3º ESO A Grupo  

Aula 
Aula 4 Nº de alumnado 

asignado 
21 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa  Educación Secundaria Obrigatoria Nivel 4º ESO Grupo  

Aula 
Aula 5 Nº de alumnado 

asignado 
16 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa  Educación Secundaria Obrigatoria Nivel 2º ESO Grupo  

 
Aula 6 Nº de alumnado 

asignado 
21 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa  Departamento de Orientación(PT) Nivel  Grupo  

Aula 
Aula 8 Nº de alumnado 

asignado 
 Nº de profesorado asignado 1 

 

Etapa  Educación Secundaria Obrigatoria Nivel 3º ESO B Grupo PMAR 

Aula 
Aula 9 Nº de alumnado 

asignado 
4 Nº de profesorado asignado  
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Etapa Bacharelato Nivel 2º BACH Grupo  

Aula 
2º BAC Nº de alumnado 

asignado 
15 Nº de profesorado asignado  

 
 

Etapa  Ciclos formativos Grao Superior Dual Nivel 1º  DAW Grupo A 

Aula 
Aula DAW Nº de alumnado 

asignado 
8 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa  Ciclos formativos Grao Superior Dual Nivel 2º DAW Grupo A 

Aula 
Aula 
informática 

Nº de alumnado 
asignado 

4 Nº de profesorado asignado  

 
 

Etapa  Ciclos formativos Grao Superior  Nivel 1º ADMÓN  Grupo A 

Aula 
Aula xestión 2 Nº de alumnado 

asignado 
9 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa  Ciclos formativos Grao Superior Nivel 2º ADMÓN  Grupo A 

Aula 
Aula xestión 1 Nº de alumnado 

asignado 
6 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa Ciclos formativos Grao Medio Nivel 1º ELVEA Grupo A 

Aula 
Taller 1 Nº de alumnado 

asignado 
10 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa Ciclos formativos Grao Medio Nivel 2º ELVEA Grupo A 

Aula 
Taller 2 Nº de alumnado 

asignado 
6 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa  Formación Profesional Básica Nivel 1ºFPB AUTO Grupo A 

Aula 
Taller 2 Nº de alumnado 

asignado 
9 Nº de profesorado asignado  

 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia  

 Non se contemplan grupos estables de convivencia como tales en secundaria, dado as 
características propias do ensino secundario. 

 Si se podería falar de grupos estables nos ciclos duales e no de Administración e 
Finanzas tanto ordinario como Dual, dada a ausencia de rotación de aulas e a 
permanencia do mesmo alumnado durante toda a xornada e de que este alumnado non 
comparte con  outros grupos comedor ou transporte.  

 No resto dos ciclos e na FP Básica non podemos falar de grupos estables, xa que 
comparten talleres. 

 Serán de aplicación as mesmas medidas de protección establecidas de forma xenérica 
por seren máis garantistas para a saúde do alumnado e profesorado. 



   

 

Páxina 7 de 43  

 

9. Canle de comunicación  

COMUNICACIÓN DO PERSOAL DO CENTRO 
A vía de comunicación do persoal do centro (docente ou non) co equipo COVID, coma de 
calquera outra persoa membro da comunidade educativa, será a telefónica: en primeiro lugar, a 
través do teléfono fixo do centro, en segundo lugar, chamando ao móbil do centro e en terceiro 
lugar a través do correo electrónico  (ies.val.asma@edu.xunta.es). 
 
COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS 
A comunicación do centro coa comunidade educativa será principalmente a través:  

 Teléfono ou videoconferencia 

 Páxina web 
 Correo electrónico 
 Abalar Móbil 

 Redes sociais 

 

10. Rexistro de ausencias  

AUSENCIAS ORDINARIAS 
 As ausencias ordinarias (tanto de persoal como de alumnado) serán rexistradas de xeito 

similar aos cursos anteriores. 
 Respecto do rexistro das faltas do alumnado, o profesorado levará un control 

exhaustivo a este respecto que reflectirá no seu caderno de profesor e no Xade. 
 O rexistro de faltas do persoal docente levarase a cabo no Libro de gardas, como é 

habitual, e Xefatura de Estudos encargarase de comprobar todos os días esas ausencias. 
 Respecto as ausencias do persoal non docente comunicaranse á Secretaría do centro, 

que as rexistrará en Xade. 
 

AUSENCIAS POR SINTOMATOLOXÍA 
Ademáis dos rexistros anteriores, existirá un rexistro para a comunidade educativa con 
sintomatoloxía: 

 Só se rexistrarán por este procedemento as ausencias debidamente comunicadas ó 
equipo COVID.  

 Ausencias de persoal: 

 O equipo COVID rexistrará nunha relación establecida ó efecto a persoa ausente, con 
indicación dos días de ausencia correspondentes. 

 Para a xustificación das falta do profesorado por COVID será necesaria  a comunicación 
do facultativo. 

 Ausencias de alumnado: 

 O equipo COVID recollerá nun rexistro as ausencias de alumnos debidamente 
comunicadas, a causa de infección por COVID ou sospeita da mesma.  

 Para a xustificación das faltas do alumnado por COVID ou sospeita de infección bastará a 
comprobante da comunicación dos pais/nais ou titores/as. 

 

11. Comunicación de incidencias  

No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no centro educativo 
tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, procederase do seguinte xeito: 

 A persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 (Director) 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 
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ao centro educativo.  
 A aplicación xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC), que se 

encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos.  
 Cando o fluxo de información proceda da autoridade sanitaria incorporarase a 

mesma información. 
 Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguiranse as instrucións da 

Autoridade Sanitaria. 

 

Id. Medidas xerais de protección individual 

 

12. Situación de pupitres  

 De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros 
nas interaccións entre as persoas no centro educativo. 

 A distancia entre postos escolares será a máxima que permita a aula, e cando menos 
de 1,20 metros dentro da aula. 

 Para a ordenación dos espazos escolares nas aulas tomouse en consideración o 
centro da cadeira onde se sitúa ao alumnado. 

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

 Existirán marcas no chan para delimitar a colocacións das filas de pupitres de tal 
xeito que se manteña en todo momento a súa distribución na aula.  

 Unha vez que se procedeu á medición das aulas atopáronse problemas de aforo en 
moitas delas, o que conlevou á necesidade dunha reestruturación dos grupos e 
mudalos de aulas. O grupo de 1º ESO dividirase en certas materias en dúas aulas. 
deste xeito, o tamaño dos espazos permite a colocación do alumnado á distancia 
requirida no protocolo da Consellería de Educación e de Sanidade en todas as aulas 
de grupo e desdobres. 

 

                                     
 

 

Modelo de aula tipo no  IES Val do Asma 
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13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos  

Neste apartado inclúense as aulas que sufriron modificacións de grupos con respecto ao 
que ven sendo o seu uso habitual: 
 
EDIFICIO 1- PLANTA BAIXA 
Aula 8: AULA PT 
Aula 9: 3º ESO B 
Aula 10: Aula de idiomas 
 

 
 
                                     
 
EDIFICIO 1-PLANTA 1: 
Aula Nº 1: 1º ESO  

Aula Nº 2: Desdoble 1º ESO 

Aula Nº 3: 1º BACH 

Aula Nº 4: 3º ESO 

Aula Nº 5: 4º ESO 

Aula Nº 6: 2º ESO 

 

Laboratorio fotografía: Aula COVID 
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EDIFICIO 2 
Informática: 2º CS. DAW 

AULA BACH: 2º BACH 

AULA XESTIÓN 2: 1ºCS ADMON 

AULA XESTIÓN 1: 2º BACH 

EDIFICIO 3 

AULA DAW: 1º CS DAW 

TALLER 2: CM EPVA , FPB1 EPVA 
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14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo 
cuestionario de avaliación  

AULA PT 
Está situada no Edificio 1, planta baixa.  

 Se seguirán as seguintes medidas: 
 Desinfectar as mans con xel hidroalcohólico antes de entrar e saír. 
 Os/as alumnxs deberán traer o seu propio material (un estoxo+ libreta de traballo..) 
 Desinfectaranse os materiais comúns empregados (mesas, cadeiras…) 

 
ORIENTACIÓN  

 As reunións do departamento de orientación coas persoas titoras realizaranse, 
sempre que sexa posible, de xeito telemático e, de ser presencial, no Salón de Actos, 
ou nunha aula que permita manter a distancia de seguridade. 

 As entrevistas a realizar co alumnado efectuaranse nos locais do departamento 
(despacho de Orientación), aplicando as correspondentes medidas de seguridade e 
nun número que permita garantir en todo caso a distancia de seguridade, facendo 
sempre uso da máscara. Se este espazo fose insuficiente por non permitir manter a 
distancia de social segura, a reunión terá lugar na Sala de Convivencia ou nunha aula 
que permita garantir a seguridade. 
 

CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN  
 Inclúese un modelo de cuestionario de avaliación en anexos 

 

15. Titorías coas familias  

 Nas titorías e as comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase, a 
comunicación por teléfono ou videochamada.  

 No caso de ser necesaria unha reunión presencial, utilizarase para iso un dos espazos 
habilitados ao efecto, adecuadamente hixienizado, con material de protección e 
mantendo a distancia de seguridade e utilizando máscara e sempre con cita previa. 

 As familias deberán chegar á hora prevista para evitar agardar nas dependencias do 
centro. 

 As reunións de principio de curso coas familias efectuaranse de xeito presencial, se a 
situación epidemiolóxica o permitise, no Salón de Actos e na Aula de Tecnoloxía e 
por quendas dentro de cada curso para non superar o aforo máximo. Tamén se 
aproveitará para facer, nos mesmos horarios, a entrega de libros ás familias. 

 

16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, 
visitantes, persoal do concello...) 

FAMILIAS  
Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias os recursos enumerados 
no apartado 9 deste protocolo: 

 Teléfono ou videoconferencia 
 Páxina web 
 Correo electrónico 
 Abalar Móbil 
 Redes sociais 
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PERSOAS ALLEAS AO CENTRO  
 A páxina web e as redes sociais serán a canle de comunicación xeral.  
 A nivel particular utilizarase correo electrónico e teléfono. 
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17. Uso da máscara no centro 

 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, como por exemplo no comedor. A obriga contida no apartado 
anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de enfermidade 
ou dificultade acreditada por un facultativo e neste último suposto, se extremará o 
coidado para manter unha distancia de seguridade. 

 Non está permitido que ningún membro da comunidade educativa saque a 
máscara aínda que non haxa ninguén en despacho ou outra dependencia do 
centro, posto que estes espazos poden ser usados ou compartidos con 
posterioridade por outra persoa. 

 No comedor escolar só se poderá prescindir do uso da máscara cando todos/as 
estean sentados e durante o tempo necesario para a comida. 

 Dentro da información a subministrar ás familias, ó alumnado e ó persoal do centro 
incluirase a formación precisa sobre o uso correcto das máscaras. 

 Na cartelería do centro existe unha específica que lembra a formación sobre uso de 
máscaras. Incorpóranse en anexos os distintos modelos de cartelería a empregar no 
centro. 
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18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

O “Plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 2021/2022” será comunicado ao 
persoal do centro, a todas as familias e ao alumnado, neste último caso a partir dos niveis 
de ensino obrigatorio.  
 
COMUNICACIÓN AO CLAUSTRO E PND: 

 A través da web do centro e correo electrónico. 
 De xeito presencial polo Equipo COVID. 

 
COMUNICACIÓN AO ALUMNADO  

 De xeito presencial polo Equipo COVID. 
 Publicación na páxina web do centro. 
 A persoa titora dos diferentes grupos de todos os niveis do centro, no primeiro día 

lectivo e o profesorado durante os seguintes días, na primeira sesión lectiva, farán 
un recordatorio das cuestións de prevención máis relevantes ata que o alumnado 
teña claramente asimiladas as pautas a seguir e posteriormente se recordarán 
semanalmente na hora de titoría e cando se considere necesario polo Equipo COVID 
en función da situación. 
 

COMUNICACIÓN ÁS FAMILIAS 
 Publicación na páxina web do centro.  
 Envío a través da aplicación Abalar. 
 Explicación na reunión de benvida. 
 Publicación en redes. 

 
COMUNICACIÓN Á INSPECCIÓN EDUCATIVA 

 Este protocolo será tamén remitido á Inspección Educativa xunto co resto da 
documentación correspondente ao inicio de curso.  
 

CONSELLO ESCOLAR 
 Tamén deberá ser informado na primeira reunión do curso. 

 

Id. Medidas de limpeza 

 

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

O persoal de limpeza do noso centro está formado por dúas limpadoras a xornada 
completa que deben limpar os 5 edificios do recinto escolar; o seu traballo desenvólvese en 
réxime de quendas cumprindo as  normas que figurarán no protocolo de limpeza: 
 
MAÑÁS: 

 1 PL EDIFICIO PRINCIPAL 
 Limpeza das escaleiras de entrada ó centro.  
 Limpeza dos baños (18 baños)  e vestiarios (2), cubrindo a correspondente folla de 

rexistro que se colocará semanalmente nun espazo visible de cada baño. 
 Limpeza de zonas comúns (pasamáns, portas, mostradores) . 
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 Vaciado das papeleiras de material de hixiene e uso persoal cando estén cheas e así 
se lle comunique polo profesorado.  

 Limpeza de conserxería oficinas, Secretaría, Xefatura Estudios, Vicedirección, 
Orientación, e entrada principal  

 
 1 PL no resto de edificios. 

 
TARDES: 

 1PL: 
 Limpeza e desinfección das aulas e resto de espazos non asignados ó persoal de 

mañás, incluindo a  limpeza dos baños.  
 Reposición de xel hidroalcólico e material de desinfección nos dispensadores dos 

distintos locais do centro.  
 Reposición de panos desbotables nos distintos locais do centro 
 Talleres e pavillón. 

 
 

20. Distribución horaria do persoal de limpeza 

 1 PL:-10:00h.-17:00h. 
 2 PL:13:30h.-20:30h.  

No momento de elaboración deste protocolo fíxose a solicitude dun PL a maiores 
para cubrir as necesidades do centro. 

 

21. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza 

 Todo o persoal de limpeza utilizará os equipos de protección necesarios, en concreto 
máscara e luvas.  

 Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada 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, de xeito que queden limpas e cos materiais 
recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental.  

 
 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

 Non só se controla a limpeza dos aseos, senón de todas as instalacións do centro; 
esta operación vense facendo dende o inicio da situación COVID-19. 

 Incorpórase  anexo. 

 

23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula) 

 Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo 
de polo menos 15 minutos ao inicio e outros15 minutos ao remate da xornada, 
alomenos de 5 minutos entre clase e clase e na totalidade da duración dos recreos , 
e coas medidas de prevención de accidentes necesarias. 

 É preciso ademáis a ventilación das aulas entre 2 e 5 minutos cada periodo de 15-20 
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minutos. 
 Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as 

xanelas abertas o maior tempo posible. 
 Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de 

recirculación do aire interior. 
 Cando un profesional preste asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as 

(orientador/a, profesor/a especialista, ou calquera outro) ventilarase a aula ou sala 
polo menos 15 minutos logo de cada sesión. 

 Engádese anexo con modelo de checklist. 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

Case todas as aulas contan coas seguintes papeleiras: 
 Papel 
 Plástico 
 Papeleira con bolsa e tapa 
 Resto: papeleira con bolsa 
 Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de mans 

ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” serán refugados en papeleiras ou 
contedores con bolsa e protexidos con tapa e accionados por pedal. 

 Todo 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 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 estas persoas. Esa bolsa de lixo 
deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche. 

 Realizarase a debida limpeza e ventilación do espazo no que se levou a cabo o 
illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que 
presentou síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo.  

 

Id. Material de protección 

 

25. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 

LIMPEZA:  
 50l. xel hixienizante de superficies. 
 Lixivia xabronosa: 24 l. 
 Lixivia normal: 24 l. 

PROTECCIÓN: 
 Luvas: 10 caixas de luvas desbotables de 100 unidades 
 Mascarillas hixiénicas: 100unidades  

HIXIENE:  
 25 l. xel hidroalcohólico de mans.  
 Rollos de papel de mans: 60 unidades. 
 Botes de 500ml. de xel en cada espazo do centro. 
 Panos desbotables en cada en cada espazo do centro. 
 Un bote desinfectande en cada espazo do centro. 
 25 papeleiras con bolsa, tapa e pedal. 
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 Ademáis a todo o persoal se lle subministrará un bote de xel, un de desinfectante e 
uns panos desbotables. 
Inventario actualizado a día 15/09/2021 

 

26. 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, mamparas para uso no comedor, 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 o COVID-19 e vixiar o consumo 
axeitado do mesmo. 

 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. 

 O centro traballa para as compras de material de protección con Almacenes Pinilla 
S.L. de Lugo e con productos de limpieza Mi Detergente, de Chantada. 
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27. 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. 
 
Para cumprir coas onstrucción da Consellería o centro subministrará a todo o profesorado e 
PND un kit Covid consistente en: 
Máscaras ( no momento no que sexan subministradas) 
Rotulador de pizara 
Panos desbotables ( 1 caixa) 
Un xel hodroalcólico 
Un desinfectante en spray  para superficies. 
De estas entregas levará un rexistro que figura en anexos. 
 
 
MÁSCARAS: 

 Todo o persoal e alumnado do centro debe levar as súas propias máscaras. Porén, o 
centro contará cunha dotación de máscaras para atender posibles incidencias como 
roturas, perdas, contaminacións, etc…  

 No primeiros días do curso o centro subministrará 5 máscaras reutilizables a todo o 
persoal do centro. 

 O centro subministrará periodicamente ao persoal máscaras segundo as súas 
necesidades e levará un rexistro que figura en anexos. 

 
XEL HIDROALCOHÓLICO: 

 Todas as aulas e espazos comúns contarán cun bote de xel hidroalcohólico para a 
hixiene diaria de mans.  

 
DESINFECTANTE DE SUPERFICIES E PANOS DESBOTABLES: 

 Todas as aulas e espazos comúns contarán cun bote de líquido desinfectante de 
superficies e panos desbotables.  

 O persoal de limpeza velará porque sempre haxa cantidade suficiente xel, 
desinfectante e panos desbotables para o uso diario. 

 O profesorado velará polo uso responsable de todos os elementos de protección, 
tanto propio como por parte do alumnado. 

 Tanto o alumnado como o resto dos membros da comunidade educativa, en caso de 
necesidade, poderán solicitar o material que necesiten na Secretaría do centro. 

 

Id. Xestión dos abrochos 

 

28. Medidas  

As medidas que se tomarán en relación a xestión dos abrochos serán as referidas no 
protocolo xenérico das Consellerías de Educación e Sanidade: 
 
7.1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 
síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por 
diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito 
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con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao 
centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 
Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou profesional) 
que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles 
ata que se confirme o resultado. Ademais, os conviventes que non dispoñan dunha pauta de 
vacinación completa e tampouco foran diagnosticados da COVID-19 nos últimos 6 meses 
deberán seguir as indicacións do Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao 
virus SARS-CoV-  2 (Covid 19) no ámbito educativo non universitario de Galicia e absterse de 
asistir ao centro educativo ata que se resolva a situación do caso sospeitoso 
7.2. 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 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 seu titor 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. 
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 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 no Central de Seguimento de 
Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como 
contactos. Cando o fluxo de información proceda da autoridade sanitaria incorporarase a 
mesma información. 
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 dunha proba 
diagnóstica. 
7.5. Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da Autoridade 
Sanitaria. 
O alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva serán considerados 
contactos estreitos, excepto que a Central de Seguimento de Contactos lles indique o 
contrario. Tendo en conta isto, as persoas conviventes do caso positivo que estean vacinadas 
coa pauta completa ou aquelas que fosen diagnosticadas da COVID nos últimos 6 meses 
poderán acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo, extremando sempre as medidas 
de prevención. Pola contra, os conviventes que non dispoñan dunha pauta de vacinación 
completa e tampouco foran diagnosticados da COVID-19 nos últimos 6 meses deberán 
absterse de asistir ao centro educativo e esperar as indicacións da Central de Seguimento de 
Contactos en corentena. 
 
8. Escenarios no suposto dos gromos 
No contexto deste protocolo, considerarase gromo nun centro educativo a calquera 
agrupación de 3 ou mais casos con infección activa nos que se establecese un vinculo 
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epidemiolóxico, sendo sinónimo de abrocho ou brote. Tendo en conta a importante 
variabilidade entre as diferentes situacións, sempre que se detecten 3 casos ou mais nun 
centro escolar nun período corto de tempo (menos de 14 días entre o primeiro e o último caso) 
deberá realizarse unha valoración da situación por parte das autoridades sanitarias. Será o 
persoal da CSC quen faga esta notificación e decida co persoal da XT de Sanidade ou do SAEG 
se é necesario levar a cabo algunha actuación extraordinaria. 
8.1. 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 considerase contacto estreito a 
calquera alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador 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 polo responsable COVID coa axuda da CSC ou XT de sanidade, segundo os 
protocolos vixentes en cada momento. 
- Tanto as persoas que teñan diagnóstico confirmado como aquelas determinadas como 
contacto estreito seguirán as indicacións da Central de Seguimento de Contactos para o seu 
caso concreto de acordo co Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus 
SARS-CoV-1 (Covid-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia 
(http://coronavirus.sergas.gal ) . 
 
-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, previsto no punto 10.1 deste protocolo. 
8.2. 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 
10 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto estreito de conformidade 
coas indicacións das autoridades sanitarias. 
8.3. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no 
presente protocolo relativas ao ensino a distancia. 
8.4. Finalizado o período de illamento/corentena das persoas que conforman unha aula, nivel 
educativo ou centro realizarase un proceso de retorno a 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 o 
comunicará ao centro. 

 

29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e 
educativa  

O responsable de comunicar as incidencias á autoridade sanitaria e educativa será o 
coordinador do equipo COVID (Director) e na súa ausencia, o membro do equipo Covid no 
que este delegue. 
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Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

30. Procedemento de solicitudes  

 
9.1. De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os 
traballadores vulnerables para COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa 
condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección de forma 
rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a 
existencia de traballadores especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir 
informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección necesarias, seguindo o 
establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais 
fronte á exposición ao SARS-CoV-2.7 

 
 

Id. Medidas de carácter organizativo 

 

31. Entradas e saídas  

 
 Todos os edificios do centro teñen unha única porta de entrada e saída, agás un dos 

dous talleres dedicados a automoción (Taller 1) e o comedor; nestes últimos se 
marcará unha porta para entrar e outra para saír; nos restantes edificios e no 
ximnasio só existe unha porta exterior, polo que os accesos e saídas do centro 
faranse polas distintas entradas-saídas habilitadas atendendo ao curso e tamén ás 
aulas ás que teñan que acudir ou das que proceda o alumnado.  

 Permitirase ao alumnado acceder ás aulas cinco minutos antes da hora de inicio da 
actividade lectiva (8:40h.), a medida da súa chegada, co fin de evitar aglomeracións e 
unha distribución máis axeitada dos tempos de entrada. O persoal dos autocares 
velará para que o alumnado abandone os mesmos escalonadamente e en orde. O 
profesorado con sesión lectiva na primeira hora agardará na aula desde as 8:40h e o 
profesorado de garda desta sesión controlará os accesos ás aulas tamén desde esa 
hora. 

 Na última sesión da mañá, haberá dous horarios de saída: os cursos con numeración 
impar sairán 5 minutos antes da finalización da xornada nos días impares; pola súa 
banda, os días pares, o farán os cursos con numeración par.  

 O alumnado, respectando a distancia de 1,5 metros, e previa desinfección de mans, 
acudirá directamente ao comedor,  ou para a súa casa, sen pararse nin no interior 
nin na vía pública. O alumnado que teña que agardar pola segunda quenda de 
comedor, farao no patio, respectando as distancia de seguridade. 

 O mesmo procedemento se seguirá no tempo de lecer. 

 Estas quendas serán aplicadas todos os días agás os luns, que se rexerán polo que 
segue:  

 Os luns, debido a gran afluencia de alumnado ao comedor porque hai clases 
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pola tarde, se flexibilizan os horarios de saída a sexta hora da mañá En 
concreto, os grupos de 1º e 4º da ESO sairán ás 14:00h pola mañá nos meses 
de setembro, novembro , xaneiro,marzo, e maio. Nos restantes meses 
corresponderalles sair antes aos grupos de 2º e 3º. 

ACCESO AO CENTRO 

Haberá dúas portas: 

 Peonil  

 De vehículos 

 As persoas que desexen acceder ao centro de forma peonil, empregarán a porta 
correspondente, para o que chamarán ao videoporteiro.  

 O alumnado e resto de persoas que accedan á porta peonil deberán respectar en 
todo momento a distancia de seguridade e que, en caso de coincidir dúas persoas en 
distinto sentido, darase preferencia á que sae antes que a que vai entrar. 

 Horario de entrada:8:30-9:45h. 

 Ás 9:45h., o conserxe procederá ao peche de ámbalas portas, facendo necesario ter 
mando para a apertura da porta de vehículos, e empregar o videoporteiro para 
solicitar a apertura da porta de peóns.  

Por motivos de seguridade non estará permitido que os peóns entren ou saian do 
centro pola porta reservada aos vehículos. 

 Durante o recreo as portas permanecerán pechadas, non permitindo o acceso ao 
público entre as 11:15h. e as 11:45h., para manter o control das instalacións debido a 
pandemia do Covid-19. 

 Ao inicio do tempo de lecer, debido á saída do recinto escolar tanto de profesores/as 
como de alumnos/as de bacharelato e ciclos formativos maiores de idade ou con 
autorización expresa de poder abandonar o centro, o profesorado de garda, 
asignado á zona da entrada, controlará a apertura da porta peonil de 11:15h. ata 
11:20h. para a saída do recinto, e de 11:40h. a 11:45h. para acceder ao centro unha vez 
finalizado o tempo de lecer. 

 As persoas proxenitoras non poderán acceder ao centro educativo ás horas de 
entrada e saída do alumnado, nin durante os períodos de lecer ou nos intercambios 
de clase. 

 Non se permite que o alumnado, á saída, quede formando agrupacións nos patios ou 
que xogue nos mesmos, polo que se regularán as saídas directamente ao exterior do 
recinto. 

 Polo que respecta á quenda de tarde do ciclo de Administración e Finanzas Dual, non 
se contempla ningunha medida especial posto que é pouco alumnado. 

 

32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo  

ENTRADA NO EDIFICIO 
 Será ordenada, mantendo a distancia de seguridade e respectará as indicacións 

contidas no punto anterior. 
 Á entrada no edificio o alumnado desinfectarase as máns con xel hidroalcoólico. 
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CIRCULACIÓN POLO CENTRO  
 Nos corredores interiores e exteriores establécense sentidos de circulación 

diferentes en ambas marxes  de forma  sempre se circule pola dereita e de xeito 
individual e respectando a distancia de seguridade. 

 
ESCALEIRAS  

 Se subirá e baixará sempre pola dereita e en fila individual, evitando tocar paredes e 
pasamáns. 

 
ELEVADORES  

 O uso do elevador quedará limitado ás persoas que o precisen por motivos de 
mobilidade, que deberán usar máscara e ao persoal do centro que o necesite pola 
súa actividade. 

AULAS  
En relación ás aulas, aplicaranse as seguintes consideracións:  

 As entradas e saídas da aula efectuaranse de xeito ordenado: en fila, gardando a 
distancia de seguridade, de forma individual e botando xel hidroalcohólico ó entrar e 
ó saír.  

 O alumnado terá un lugar diferenciado na aula que deberá ser o mesmo en todas as 
clases.  

 O material gardarase debaixo da mesa ou na mochila, que deberá estar pendurada 
da mesa ou ó seu carón.  

 O material de abrigo deberá de colocarse no respaldo da cadeira, non podendo facer 
uso das perchas da aula.  

 Non se poderá usar material compartido. 
 Nas aulas haberá un portaxices ou rotulador de encerado branco que se desinfectará 

antes de cada uso por parte do profesorado.  
 Ó entrar e ó saír da aula o alumnado dedicará un tempo á limpeza e desinfección da 

mesa e da cadeira con pulverizador con material de desinfección e panos 
desbotables existentes na aula e desbotando o material usado na papeleira con tapa 
ubicada ó efecto. 

 Aproveitaranse os primeiros minutos para lembrar os protocolos de hixiene e 
contacto social  

 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.  

 
PROTOCOLO DE ACCESO AO CENTRO 
Engádese protocolo de acceso 

 

33. Cartelería e sinaléctica  

 O centro disporá de cartelería informativa en formato A-3 nas entradas ao recinto e 
a cada un dos edificios, corredores, escaleiras e zonas de recreo que advirta sobre o 
respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e medidas de 
hixiene social e individual.  

 Esta mesma sinalización figurará na páxina web do centro. 
 Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual. 
 Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, 

collages, murais, ou outro material nas paredes de corredores e aulas.  



   

 

Páxina 24 de 43  

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

O persoal e alumnado transportado cumprirán o establecido no apartado 31 deste 
protocolo. 
 
ENTRADA DO ALUMNADO TRANSPORTADO 

 O alumnado transportado, entrará no centro tan pronto como chegue o transporte e 
dirixirase á súa aula 

 O profesorado de garda de transporte velará para que a entrada ao interior do 
centro sexa o máis ordenada posible, sempre respectando as distancias de 
seguridade e os protocolos establecidos.  

 Unha vez na aula o alumnado permanecerá sentado no seu posto ata a chegada dos 
resto de compañeirxs. 

SAÍDA DO ALUMNADO TRANSPORTADO 
 Á saída, o alumnado sairá respectando as distancias de seguridade e os protocolos 

establecidos e dirixirase  ao seu bus sen deterse no recinto, nin fóra del. 
 

 

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos) 

 Todo o profesorado do centro, no seu marco horario, terá como función prioritaria a 

vixiancia e cumprimento do protocolo sanitario establecido, debendo colaborar nos 

seus desprazamentos polo centro na vixiancia e cumprimento deste plan.  

 Garda de transporte:  3 profesorxs cada día. 

 Gardas nas horas lectivas: habilitaranse 3 profesores de garda que ademais das súas 

funcións habituais, vixiarán o acceso ao centro do alumnado que se retrase. 

 Garda da última hora lectiva: habilitaranse 3 profesores de garda que ademais das 

súas funcións habituais, unha vez rematado o período lectivo controlarán a saída 

ordenada do alumnado. 

 Resto de horas lectivas: establécense un mínimo de tres profesores de garda. 

Prestarán especial atención aos desprazamentos que se deban producir entre clase 

e clase.. 

 Gardas de lecer: sempre que sexa posible haberá 4 profesores de garda asignados 

aos seguintes postos: 

 1 porta exterior-patio 

 1 pavillón 

 1 patio 

 1 petisco 

 

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada  

O centro non dispón deste programa 
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37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de 
comedor 

O centro non ten prevista ningunha actividade para este curso. 

 

38. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 

ANPA 
 
O centro non ten ANPA constituida. 
 
CONSELLO ESCOLAR 

 O Consello Escolar reunirase, preferentemente de forma telemática, utilizando para 
iso as ferramentas telemáticas ofertadas pola Consellería (Cisco Webex). 

 
 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. 
Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos 
perentorios, as convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a 
través de medios electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, a 
documentación da mesma e un documento no que se poida formalizar para cada un dos 
puntos por separado o senso das votacións. 

 
 En caso de celebrarse de forma presencial, as reunións terán lugar no Salón de Actos 

do centro, coas adecuadas medidas de protección, mantendo a distancia de 
seguridade e respectando o aforo máximo do local establecido pola Dirección do 
centro para a situación actual. 

 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

TITORÍAS 
 As comunicacións coas familias a efectos de titoría ou por outros motivos, 

realizarase preferentemente por teléfono ou videochamada. 
 Caso de ser necesaria unha reunión presencial habilitarase un espazo dotado coas 

necesarias medidas de protección e mantendo a distancia de seguridade e facendo 
uso da máscara e sempre con cita previa. 

 As familias deberán chegar á hora prevista para evitar agardar nas dependencias do 
centro. 

 As reunións de principio de curso coas familias efectuaranse de xeito presencial, se a 
situación epidemiolóxica o permitise, pero no Salón de Actos ou na aula de 
Tecnoloxía e por quendas dentro de cada curso para non superar o aforo máximo.  

 
COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS 
Co fin de evitar aglomeracións, as familias só poderán entrar ao centro en caso de 
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necesidade ou por indicación do profesorado ou do equipo directivo, nas horas que lle sexan 
asignadas e cumprindo sempre as medidas de prevención e hixiene. Por ese motivo: 

 As titorías serán telefónicas ou por videoconferencia. O/a titor/a deixará constancia 
da mesma nos pertinentes documentos. 

 Limitarase ao máximo posible o emprego de documentos en papel e a súa 
circulación.  

 Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias os recursos 
enumerados no apartado 9 deste protocolo: 

 Teléfono ou videoconferencia 
 Páxina web 
 Correo electrónico 
 Abalar Móbil 
 Redes sociais 
 Os centros educativos poden establecer unha declaración responsable dos/das 

proxenitores/as 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 maña ao centro escolar. 

 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 con algunha das persoas membros do equipo 
COVID. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante 
médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias 
derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do 
protocolo de prevención de absentismo escolar. 

 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. 

 

40. Normas para a realización de eventos 

CELEBRACIÓNS 
 Nas actividades extraescolares estarase ao estipulados neas instrucción da 

Consellería referentes ao protocolo de actividades extraescolares. 
 Si se respectarán as conmemoracións establecidas pola Consellería, realizando para 

elo actividades que garanticen o cumprimento do presente protocolo. 
 
ACTIVIDADES A NIVEL GRUPO 

 Poderanse celebrar charlas, conferencias… a nivel grupal, sempre que se respeten 
todas as medidas de seguridade contidas neste protocolo. 

 Para cada actividade, a persoa organizadora deberá engadir unha planificación onde 
se reflicta a descripción da mesma, lugar de celebración, posibles riscos e medidas 
preventivas. Esta planificación deberá estar aprobada polo Consello Escolar. 

 
SAIDAS DIDÁCTICAS 

 As saídas didácticas poderanse efectuar respectando as directrices en materia 
de protección persoal, distancia de seguridade e hixiene e observando os 
protocolos establecidos nos lugares a visitar e no medio de transporte.  

 Darase prioridade ás saídas ó aire libre.  
 Para este tipo de saídas deberase engadir a mesma planificación que a descrita 
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para as actividades de grupo.  
 Nas saídas asignaranse postos fixos ao alumnado para todo o curso escolar e 

que deben coincidir cos postos asignados na clase e no transporte escolar (se 
fose posible) co obxectivo de realizar unha mellor trazabilidade dos contactos. 

 
 

Id. Medidas para o alumnado transportado 

 

41. Medidas  

En relación co transporte escolar, establécense as seguintes medidas: 

 Co fin de evitar esperas innecesarias por parte do alumnado, os buses chegarán ao 

centro coa maior puntualidade posible. 

 O alumnado descenderá dos buses de xeito ordenado e acudirán inmediatamente á 

súa aula por onde se lles indique, respectando sempre a distancia de seguridade de 

1,5 metros.  

 Agardarán dentro da aula o inicio da sesión lectiva, previo cumprimento das normas 

de desinfección de mans. 

 O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo 

órgano autonómico ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas 

todas a prazas coa obriga do emprego de máscara.  

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

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

autoridades sanitarias determinen un uso máis restritivo do mesmo. 

 Sempre que fose posible e se fose necesario ocupar todas as prazas, o alumnado 

será sentado por cursos académicos e, dentro destes por proximidade de postos na 

aula. 

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

do alumnado, velarán por que todos os ocupantes do vehículo leven posta a máscara 

durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en todo momento.  

 Non está permitido comer nin beber nos autobuses. 
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Id. Medidas de uso do comedor 

 

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado  

As medidas de adaptación do comedor ao contexto Covid aparecen recollidas no protocolo 
de comedor escolar. 
 
O alumnado usuario do comedor estará separado por 1,5 metros de distancia sentado en 
oblicuo e sempre que non esté encarado.  

 Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado para realizar unha 

mellor trazabilidade dos contactos. 

 O alumnado será sentado por cursos académicos e, dentro destes por proximidade 

de postos na aula. 

 Dada a carencia de espazo suficiente para garantir a distancia de seguridade, 

estabecéronse dúas quendas de comedor durante toda a semana e tres no caso dos 

luns, debido á incorporación do alumnado do IES Lama das Quendas ao servizo. 

 Debe haber ventilación do espazo de 15 minutos entre quendas. 

 Deste xeito, as citadas quendas quedan establecidas como segue: 

 

LUNS(meses impares) 

QUENDA GRUPOS HORARIO 
1º quenda 1º e 4º ESO de 14:00h a 14:25h 

2ª quenda 2º e 3º ESO de 14:40h a 15:05h  

3ª quenda alumnado do IES 
Lama das 
Quendas 

De 15:20h. en diante. 

LUNS(meses pares) 

QUENDA GRUPOS HORARIO 
1º quenda 2º e 3º ESO de 14:00h a 14:25h 

2ª quenda 1º e 4º ESO de 14:40h a 15:05h  

3ª quenda alumnado do IES 
Lama das 
Quendas 

De 15:20h. en diante. 

 
 

RESTO DA SEMANA 

QUENDA GRUPOS HORARIO 

1º quenda alumnado 
transportado 

de 14:15h a 14:40h 

2ª quenda alumnado sen 
transporte  

de 14:55h a remate . 
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43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración 
que debe ser o mesmo durante as diferentes quendas) (non incluír datos de carácter 
persoal) 

Durante o servizo de comedor as persoas colaboradoras serán as seguintes: 
 O director, en todo momento. 
 Tres vixiantes durante toda a semana, reforzándose o luns cunha persoa 

máis (estas persoas vixiantes, serán postos a disposición do centro pola 
empresa concesionaria e deberán ser as mesmas durante as diferentes 
quendas). 

 

 

44. Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) (non 
incluír datos de carácter persoal) 

 Durante toda a semana o persoal de cociña serán: unha cociñeira e unha auxiliar de 
cociña. 

 O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, e 
electrodomésticos e utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús. 

 Polo tanto, a empresa concesionaria será a encargada de garantir as tarefas de 
limpeza de cociña e comedor. 

 
 

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas...  

AULA ORDINARIA 
 O alumnado desinfectará as mans á entrada e á saída da aula. 
 O posto (mesa e silla) e ordenador do profesorado deberán ser desinfectados antes 

e despois do seu uso en cada clase. 
 Sempre usarán os mesmos postos na aula. 
 No propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como casilleiros ou mobles, o 

alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co 
resto dos/as compañeiros/as. 

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

 Evitarase, na medida do posible, o uso de perchas, procupando pendurar a roupa 
(chaquetas, abrigos…) no posto a ocupar polo alumnado. 

 Cando se use material susceptible de ser compartido, lembraráselle ao alumnado a 
necesidade e importancia da hixiene de mans antes e despois de usar o material. 

 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. 

 Na aula ordinaria e de xeito excepcional, non haberá libros a disposición do 
alumnado, polo que na hora de lectura deberá traer o libro da casa ou ben collelo en 
préstamo da biblioteca nos días fixados para elo. 
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 Pola mesma razón e mentres a situación sanitaria non o permita, non se usarán 
diccionarios de papel polo alumnado. 
 

NORMAS COMÚNS PARA AS AULAS ESPECIAIS (LABORATORIO, INFORMÁTICA, DEBUXO, 
MÚSICA E TECNOLOXÍA) 
 

 Nestas aulas de uso compartido se respetarán as normas contidas neste protocolo e 
tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas e se extremará a 
limpeza das mesmas. 

 O alumnado será o encargado, coa supervisión do profesorado da desinfección do 
seu posto antes de ocupalo. 

 O material, por regra xeral, non poderá ser compartido, pero no caso que, de acordo 
coa metodoloxía propia de cada materia, se debese compartir, terá que ser 
desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. Esta desinfección 
será realizada polo alumnado con supervision do/da profesor/a. 

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

 O centro tratará de espaciar o máximo posible o tempo entre uso e uso destes 
espazos, para garantir unha boa ventilación e desinfección dos mesmos. 

 Compre que, aínda que se trate de aulas compartidas, a ubicación do alumnado sexa 
fixa. 

 En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación 
de grupos e minimizando o contacto con materiais.  

 En todo caso evitarase que o alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1,5 
metros.  

 Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo 
anterior antes de entrar. 

 Antes de entrar, desinfectaranes as mans. 
 Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado 

durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou 
mesas e cadeiras. 

 Cando un profesional preste asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as 
(orientador/a, profesor/a especialista, ou calquera outro) ventilarase a aula ou sala 
polo menos 15 minutos logo de cada sesión.  
 

CLASE DE MÚSICA 
 A aula de musica ten un aforo máximo de 16 postos (distanciados a 1,5metros) o que 

non permite o seu uso por parte dos grupos máis numerosos, que se desprazarán ao 
Salón de Actos. O mesmo sucede coa AULA DE PLÁSTICA. 

 Non se recomenda, por non poder garantir a distancia requerida, o uso de frauta nin 
outro instrumento de vento nin a práctica de canto. 

 
AULAS DE INFORMÁTICA 

 O centro conta con tres aulas de informática:  
 A aula 10, situada no edificio 1, cun aforo moi reducido de 6 postos para garantir a 

distancia de seguridade de 1,2 metros.  
 A Aula de Informática do edificio 2 vai ser usada como aula ordinaria para o 2º CS de 

Deseño de aplicacións Web durante as dúas primeiras horas da mañ´s 
 A Aula Web: situada no edificio do taller 1, vai ser usada por 1º CS DAW pola mañá. 
 As aulas de informática contan cun desinfectante para o hardware (CPU e 
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periféricos) de aplicación directa que deberá ser usado cada vez que o alumnado e o 
profesorado comence e rematen o seu uso. 

 
SALÓN DE ACTOS 
Terá varios usos: 

 Será o lugar de referencia para a celebración de reunións que, polo número de 
usuario/as implicados, non se poidan realizar noutro lugar nin de xeito telemático 

 A colocación das cadeiras deberá garantir a distancia mínima de 1,2 metros. 
 
VESTIARIOS 

 O alumnado fará uso do vestiario, caso de ser necesario, por quendas, respectando o 
aforo do local. Entre quenda e quenda se deberán desinfectar os postos usados para 
garantir a seguridade; estas tarefas serán realizadas polo alumnado con supervisión 
da profesora de Educación Física. 

 O material e roupa de cada alumno/a deberá de gardarse na súa mochila.  
 En todo o momento o alumnado deberá ter a máscara posta. 
 O alumnado deberá traer a roupa de deporte posta da casa. 
 Non se pousará nin se deixará ningún obxecto no chan. 
 O alumnado deberá desinfectarse as mans antes e despois de usar os vestiarios. 
 Non está permitido o uso das duchas. 
 Para o vestiario dos talleres de automoción se estará ao disposto no protocolo de 

seguridade realizado polo Departamento de Automoción. 
 
OFICINAS 

 A atención ao público farase a través do portelo, non estando permitida a entrada ao 
interior de persoal alleo ao centro. 

 As persoas usuarias traerán o seu propio material e respectarán a distancia de 
seguridade, tanto mentras agardan a seren atendidos como cando estean a selo. 

 O material de oficina do persoal de administración é servizos deberá ser usado 
exclusivamente polo mesmo. 

 
CONSERXERÍA 

 O aforo da conserxería será de dúas persoas. 
 Non se permite a entrada na mesma agás o persoal de servizos, que será o 

encargado de facilitar as chaves ou resto de material ao profesorado ou ao 
alumnado. 

 Para acceder ós servizos de telefonía deberá de gardarse e respetarse o aforo 
máximo e a distancia de seguridade . 

 

46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación 
física) 

XIMNASIO 
 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 
varixs alumnxs e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso. 

 En todo momento manterase unha distancia de 1,5 metros e non están permitidos 
os xogos de contacto. 
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 Procurarase, na medida do posible, que os exercicios sexan individuais 

 

47. Cambio de aula  

 A norma xeral é que o alumnado non cambiará de clase agás nos supostos 
excepcionais. 

 Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de 
clase. No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior 
para que finalice a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar a saída 
ordenada e paulatina do alumnado. 

 A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade e 
circulando sempre pola dereita. Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula 
en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade, evitándose a formación de 
aglomeracións de alumnado. 

 Cando a aula quede baleira, o profesorado que finalice a clase encargarase da súa 
ventilación. 

 Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo 
anterior antes de entrar. 

 Antes de entrar, desinfectaranse as mans. 
 Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado 

durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou 
mesas e cadeiras. 

 Cando un profesional preste asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as 
(orientador/a, profesor/a especialista, ou calquera outro) ventilarase a aula ou sala 
polo menos 15 minutos logo de cada sesión.  

 

48. Biblioteca  

 Por razóns de falla de espazos no centro e para garantir a adecuada distancia do 
alumnado, a biblioteca poderá ser usada este curso como aula ordinaria se as 
necesidades o demandan.  

 O préstamo de libros ou outro material realizarase en dous recreos á semana. 
 Os libros devoltos deberán permanecer en caixas identificativas e illadas como 

mínimo 24 horas antes de volver aos andeis ( aínda que no protocolo de biblioteca 
establécense 4 horas, deixamos un período de 24h por consideralo máis garantista). 

 Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso 
compartido mentres dure a situación excepcional. 

 As persoas usuarias da biblioteca deberán desinfectarse as mans á entrada e á saída 
da mesma. 

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

 

49. Aseos  

 O aforo dos aseos será de 1 persoa. 
 As portas de acceso aos aseos permanecerán abertas para facilitar a entrada e saída 

do alumnado dos mesmos sen a necesidade de facer uso dos pomos das portas e 
facilitar a ventilación do espazo. 

 O alumnado deberá hixienizar as mans á entrada e á saída dos aseos. 
 Durante os recreos os aseos do primeiro andar do edificio 1 permanecerán pechados 
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e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o aforo dos 
aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída. 

 O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado 
unicamente poderá usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro. 

 
 

Id. Medidas especiais para os recreos 

 

50. Horarios e espazos 

 Nos recreos todo o alumnado deberá abandonar a súa aula e dirixirse ao exterior. 
 Dadas as dimensións dos espazos de lecer, o número de alumnado que fai uso do 

mesmo, e baseándonos na experiencia de anos anteriores, non será preciso acoutar 
espazos específicos para os distintos grupos. Porén, o profesorado de garda no 
tempo de  lecer, así como o resto do profesorado que se atope no centro, vixiará que 
non se produzan aglomeracións e se respecten as distancias de seguridade. 

 O profesorado asignado nas sesións lectivas previas e posteriores ao tempo de lecer 
velará por que as saídas e entradas se produzan de xeito ordenado e graduado. 

 Non está permitido que os alumnos/as coman ou beban no patio de lecer, debendo 
facelo no comedor, en quendas e respectando as distancias de seguridade en todo 
momento. 
 

Alumnado sen petisco da casa:Cada semana se nomeará unha/un alumna/o 
encargada/o de recoller e levar ao comedor diariamente as peticións de petisco por 
parte do alumnado para que esté preparado no tempo de lecer. 

Alumnado con petisco da casa 

Todos os alumnos tomarán o petisco nas cadeiras habilitadas para tal efecto no 

patio cuberto exterior. 

En todo momento respetaranse as distancias de seguridade e normas de hixiene 

establecidas para o comedor. 

En todo momento haberá asignado profesorado de garda encargado de velar polo 

cumprimento de ditas normas. 

CAFETARÍA 
As persoas concesionarias do servizo, de ser o caso, deberán velar polo cumprimento das 
normas de seguridade e hixiene contidas neste documento. 

 

51. Profesorado de vixilancia  

 Todo o espazo de lecer estará cuberto polo profesorado de garda quen se 
encargará de velar porque se  respecten  ás medidas de seguridade e distancia 
social.  

 Sempre que sexa posible haberá 4 profesore/as de garda asignado/as aos 
seguintes postos:   
Porta exterior 
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Cafetería-comedor 
Pavillón 
Zona de comer 
 

 O alumnado poderá compartir obxectos coas medidas de hixiene necesarias.. 
 O alumnado non poderá compartir comida nin bebida nin comer nin beber fóra 

dos espazos habilitados. 

 
 

Id. Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous primeiros 
cursos de primaria 

 

52. Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de 
baños que estean situados na mesma, tamén figurarán determinacións sobre o 
traballo en recantos e de uso do material de aula) 

 

 

53. Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha 
previsión específica para os xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, 
incluirase unha previsión sobre o tempo de merenda) 

 

 

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

54. Emprego do equipamento  

 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. 

 Nestes espazos haberá carteis informativos sobre a necesidade de hixienizar todo o 
material que non sexa de uso exclusivo de cada un.  

 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 ou alumno/a. 

 As actividades dos talleres rexeranse polo seu propio protocolo 
 Cómpre destacar que a Orde do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións 

sobre o comezo do curso académico 2020/21 e pola que se modifica a Orde do 25 de 
xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 establece, 
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no seu artigo 3 que: 
“Nos talleres de formación profesional e ensinanzas de réxime especial, cando proceda, 
adoptaranse medidas de seguridade usando pantallas de protección facial”, polo que, en 
cumprimento da citada orde, o centro subministrará ao alumnado que o necesitara 
pantallas de protección facial de uso individual 

 
 

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

55. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, 
establecerá as medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con 
NEE) 

 Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das 
máscaras dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de 
seguridade. No caso de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas 
que garantan a protección individual como pode ser o uso de pantallas e mamparas así 
como a protección colectiva, establecendo grupos de convivencia estable formados 
polo alumnado do mesmo grupo docente e aula. Neste caso limitaranse as interaccións 
dos grupos. 

 O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de 
pantallas/viseiras no caso de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa 
atención requira no respectar a distancia de seguridade. 

 No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste 
nas entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na 
hixiene de mans nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, 
despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos 
que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 

 Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como 
medida de prevención de risco. 

 O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das 
necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 

 No caso dunha escolarización combinada, coidarase adoptar as mesmas medidas co fin 
de facilitar a comprensión das mesmas por parte deste alumnado. 

 O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este 
alumnado que ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co 
alumnado con necesidades educativas especiais. 

 

56. Medidas e tarefas. Seguimento  

 No IES Val do Asma, o alumnado con NEE, que está escolarizado na actualidade, 
pode seguir as normas establecidas de maneira xeral polo presente protocolo.  

 O alumnado proposto para apoio por parte da especialista en PT, que teña que ser 
atendido fóra da aula ordinaria, en aula PT, manterá a distancia de seguridade 
establecida, o uso de máscara e hixiene de mans. Poderán autorizarse pequenos 
períodos de descanso para permitir a súa mobilidade ou ir ao aseo con máis 
frecuencia debido a necesidades de fatiga e/ou ansiedade. 

 O Departamento de Orientación informará ao equipo docente das características do 
alumnado con NEE coa finalidade de realizar un seguimento exhaustivo para 
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minimizar os riscos derivados de despistes, dificultade na interiorización e 
comprensión das normas, condicións sociais e/ou familiares que dificulten a 
adquisición do material necesario ou o seguimento deste protocolo no centro 
educativo e na familia. 

 Intensificarase a comunicación telefónica coas familias e recursos sociais (Educadora 
Social dos concellos) para concienciar da importancia das medidas sanitarias e a 
detección precoz de necesidades. 

 

 
 

Id. Previsións específicas para o profesorado 

 

57. Medidas  

Antes do inicio da actividade lectiva todo o persoal docente e non docente do centro 
deberá someterse a unha proba de COVID. 

 O profesorado deberá de adoptar unha actitude exemplarizante en relación ó 
protocolo e das medidas de protección persoal: 

 Portar máscara en todo momento, aínda que non haxa ninguén, posto que ese 
espazo pode ser usado ou compartido posteriormente con outra persoa. 

 Manter a distancia de seguridade. 
 Aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación sobre o 

carácter social da pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas. 
 Manter unha actitude vixiante en todo momento para que o alumno respecte as 

normas de protección individual e colectiva, así como a distancia social. 
 Con independencia da dotación de cada espazo docente co material necesario, cada 

profesor contará cunha dotación individual de panos desbotables, xel 
hidroalcohólico e material de desinfección. Tamén contará con utensilios de uso 
individual como, mando do proxector, rotuladores e, de ser o caso, xiz. 

 Este material será proporcionado polo centro educativo. 
 O centro ven  levando un rexistro asinado polo profesorado onde se acredita a 

entrega e periodicidade do material anteriomente citado. Este rexistro tamén se 
acompaña como anexo. 

 
RUTINAS EN CLASE 

 Procurar estar na aula, a primeira hora, ás 8:40h. para garantir a atención do 
alumnado. 

 Ó inicio da clase a primeira hora da mañá, responsabilizarase de ventilar o espazo 
por tempo de cinco minutos, limpar as mans e responsabilizarse de que tamén o 
faga o alumnado. Con motivo da ventilación cubrirase a folla de rexistro situada na 
mesa de profesor. 

 Asegurarse de que cada alumno/a ocupa o sitio que ten asignado e levar un rexistro 
diario das faltas do alumnado. 

 Recordarlle ó alumnado o protocolo e as medidas de seguridade a manter na aula, 
con especial atención ó uso da máscara. 

 Ó finalizar a clase, se non hai cambio de grupo, ventilarase por tempo de cinco 
minutos ou ata que o seguinte docente chegue á aula, que se responsabilizará de 
pechar as ventás. 

 Ó finalizar a clase, se hai cambio de aula, asegurarse de que o alumnado saia 
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ordenadamente e se desinfecte as mans ao sair e previamente, adicaranse uns 
minutos á limpeza e desinfección dos postos (mesas e cadeiras), asegurándose do 
correcto tratamento dos residuos xerados (deberán depositarse na papeleira con 
tapa localizada a tal fin na aula) e aseguraranse de que as aulas quedan ventiladas. 

 Na última hora da mañá (agás os luns para os grupos da ESO) e na hora anterior ao 
tempo de lecer, asegurarse de que o alumnado de grupos pares saian 5 minutos 
antes os días pares e de que os grupos impares fagan o mesmo os días impares. 

 Se durante a clase algún/ha alumno/a tivese que ir ao baño, asegurarse de que o 
faga de xeito individual. 

 Vixiar ao alumnado por si ten síntomatoloxía e, de ser así, poñersese en contacto 
cunha persoa membro do equipo COVID. 

 Ocuparse de que todo o material que vaia ser compartido polo alumnado (xiz e 
rotuladores únicamente) é previamente desinfectado. 

 En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans 
e do material de uso docente. 

 
SALAS DE PROFESORADO E REUNIÓNS 

 Todas as reunións do profesorado realizaranse preferentemente de xeito telemático 
e, se son presenciais, garantindo a distancia de seguridade de 1,5 metros. 

 Existen dúas salas de profesorado. 
 Sala 1: situada a carón do despacho de Xefatura de Estudos  
 Sala 2: situada a carón da sala de convivencia 
 As dúas Salas de Profesorado coas que conta o centro teñen marcados os sitios onde 

se garante a distancia de seguridade e o seu aforo máximo. 
 Será necesario hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio de profesor/a. Para 

elo poderase usar spray desinfectante ou xel hidroalcohólico e panos desbotables, 
que serán botados na papeleira con pedal. 

 Estas salas deberán ser ventiladas frecuentemente polo profesorado que as use. 
 No uso dos ordenadores a persoa que o utilice ocuparase da desinfección de teclado, 

rato e pantalla antes e despois de cada uso. Para elo utilizarase o spray 
desinfectante que está a disposición do profesorado en cada unha das salas. 

 Na disposición dos ordenadores manterase a distancia de seguridade, que non 
poderá ser alterada. 

 O profesorado tratará de  non deixar papeis nin outro material enriba das mesas da 
sala. 

 Até que a situación sanitaria mellore, non está permitido comer nas salas de 
profesorado. 

 Aforo das salas de profesorado: Sala de profesorado 1: 6 persoas. 
                                                            Sala de profesorado 2: 5 persoas. 

 

58. Órganos colexiados (o centro 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) 

 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. 
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 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. 

 Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos 
perentorios, as convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a 
través de medios electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, a 
documentación da mesma e un documento no que se poida formalizar para cada un dos 
puntos por separado o senso das votacións. 

 
REUNIÓNS EQUIPO DIRECTIVO 
Poderán facerse presencialmente no despacho de Dirección, mantendo a distancia de 
seguridade e as medidas de protección individual. 
 
REUNIÓNS DE DEPARTAMENTOS E PERSOAS TITORAS, AVALIACIÓNS COMISIÓNS DE 
COORDINACIÓN PEDAGÓXICA E CLAUSTRO 

 Preferiblemente, farase uso da ferramenta de videoconferencia para a celebración 
das mencionadas reunións. 

 As reunións de carácter presencial só serán posibles se se garda a distancia de 
seguridade e se aplican as medidas de protección individual. 

 En todas as reunións se garantizará o disposto De conformidade co disposto no 
artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público 

 
 

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) 

 As actividades relacionadas coa educación en saúde terán un carácter prioritario 
durante todo o curso.  

 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. 

 Durante a primeira semana de curso, organizaranse por parte da Dirección 
actividades formativas globalizadas relacionadas cas medidas de prevención frente 
ó COVID-19. 

 O titor/a dos diferentes grupos de todos os niveis do centro, no primeiro día lectivo 
e o profesorado durante os seguintes días, na primeira sesión lectiva, farán un 
recordatorio das cuestións de prevención máis relevantes ata que o alumnado teña 
claramente asimiladas as pautas a seguir e posteriormente se recordarán 
semanalmente na hora de titoría e cando se considere necesario polo Equipo COVID 
en función da situación. 

 Tamén deseñaranse decálogos coas medidas máis importantes a cumprir en cada 
lugar do centro. 
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 Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as 
medidas de prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa 
vez facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educativa. 

 Na páxina web do centro , nas redes sociais e a través de Abalar móbil, 
comunicarase a información a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible 
para a solución de dúbidas que poidan xurdir, tanto a través da vía telefónica, cun 
foro de dúbidas e nas citadas redes sociais. 

 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 implementaránse actividades de educación para a saúde que inclúan 
as medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte. 

 Tamén se está a valorar por Vicedirección e Orientación dentro do marco do 
programa Eduemociona uns cursos de formación para profesorado para a 
aprendizaxe da xestión de emocións e de prevención do estrés derivado esta 
situación. 

 

60. Difusión das medidas de prevención e protección  

O equipo directivo encargarase de difundir todas as medidas de prevención e protección 
que se deben seguir a todo o persoal docente, seguindo as directrices da Consellería de 
Sanidade e o SERGAS. Asemesmo informará ao profesorado sobre a oferta formativa do 
Plan de formación do profesorado para o curso 2021/2022 no relativo a curso impartidos 
por profesionais sanitarios. 

 

61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais  

Recaerá no Departamento de Informática. 

 

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” 

Plan de Acollida que se dará a coñecer á toda a comunidade educativa. 

 

63. Difusión do plan 

O presente plan publicaráse na páxina web do centro e comunicarase a todos os colectivos 
que conforman a comunidade educativa do centro polas seguintes canles: 

 Correo electrónico 
 Órganos colexiados 
 Abalar Móbil 
 Web do centro 
 Redes sociais 

 
 



   

 

Páxina 40 de 43  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Páxina 41 de 43  

MODELO DE CHECKLIST DE LIMPEZA 
 

NOME E APELIDOS DATA HORA ASINADO 
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MODELO ENTREGA AO PERSOAL DO CENTRO EQUIPAMENTO DE PROTECCIÓN 

 
 

 

NOME E APELIDOS DATA MATERIAL ASINADO 
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MODELO CHECKLIST VENTILACIÓN DAS AULAS 
 
 

NOME E APELIDOS DATA HORA DURACIÓN ASINADO 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 


