
IES VALLE-INCLÁN (PONTEVEDRA)
Versión 0.1  (30 de setembro de 2020)

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

1. Datos do centro

Código  Denominación

36006729 IES VALLE-INCLÁN

Enderezo C.P.

Gran Vía de Montero Ríos, S/N 36001

Localidade Concello Provincia

Pontevedra Pontevedra Pontevedra

Teléfono Correo electrónico

986866448 ies.valle.inclan@edu.xunta.es

Páxina web

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesvalleinclan
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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)

986866448

Membro 1 Mª del Pilar Freitas Juvino Cargo Directora

Suplente Francisco Benito Suárez Cargo Vicedirector

Tarefas asignadas

 Nomeamento dos membros do equipo COVID.
 Coordinadora do equipo.
 Elaboración cos outros membros do equipo do Plan de adaptación á si-

tuación Covid-19.
 Interlocución cos proxenitores, alumnado, administración e outras institu-

cións e organismos.
 Garantir a difusión da información a todos os membros da CE.

Membro 2 Josefa Bargiela Lemos Cargo Secretaria

Suplente Mª Mercedes Barrientos Varela Cargo Xefa Departamento E.F.

Tarefas asignadas

 Xestionar a merca de material necesario para a hixienización e sinaléctica
do centro.

 Elaboración  dun inventario diferenciado deste material e do gasto provo-
cado.

 Coordinación da distribución da sinaléctica e outros elementos necesarios
para garantir a información necesaria para o centro: corredores, espazos
comúns, aulas …

Membro 3 Mª de la Concepción Solano Sabell Cargo Xefa de estudos diúrno

Suplente Pablo Casais Rodríguez Cargo Xefe de estudos adultos

Tarefas asignadas

 Coordinar o profesorado encargado de controlar as entradas, saídas e
recreo.

 Coordinarse co profesorado en xeral e co titor en particular para recibir e
transmitir a información necesaria referida á evolución e incidencias relati-
vas á COVID-19.

 Coordinarse cos delegados/as dos diferentes grupos para intercambiar in-
formación fluída relativa ao funcionamento e incidencias de cada clase.

 Supervisar e xestionar as faltas de asistencia do alumnado e do profeso-
rado por motivos relacionados coa COVID-19.

3. Centro de saúde de referencia

Centro Virxe Peregrina Teléfono 986860602

Contacto 1
Contacto 2

Dra. Marta Díez
Dra. Coro Sánchez

4. Espazo de illamento

Esta espazo será a aula anexa ao laboratorio de física na planta baixa. Nela haberá: termómetro,
dispensador de xel hidroalcohólico, líquido desinfectante, panos desbotables, luvas, máscaras, bolsas
de lixo que se poidan cerrar, papeleira de pedal. Esta aula conta cunha ventilación adecuada.

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa

1º ESO 119

2º ESO 120

3º ESO 116
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4 ESO 119

1º BAC 137

2º BAC 121

1º BAC ADULTOS 17

2º BAC ADULTOS 15

6. Cadro de persoal do centro educativo

PROFESORADO 69+ 1 RELIXIÓN

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 1 ORIENTADORA +1 PT

PAS 4 CONSERXES
4 LIMPADORAS
3 ADINISTRATIVOS
2  AUXILIARES  DE  IDIO-
MAS (francés e inglés)

TOTAL PERSOAL CENTRO 85

7. Determinación dos grupos estables de convivencia

Etapa ESO Nivel 1º Grupo A

Aula 2 Nº de alumnado asignado 26 Nº de profesorado asignado 12

Etapa ESO Nivel 1º Grupo B

Aula 15 Nº de alumnado asignado 26 Nº de profesorado asignado 12

Etapa ESO Nivel 1º Grupo C

Aula 6 Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 13

Etapa ESO Nivel 1º Grupo D

Aula 8 Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 13

Etapa ESO Nivel 1º Grupo E

Aula 16 Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 10

Etapa ESO Nivel 2º Grupo A

Aula 3 Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 13

Etapa ESO Nivel 2º Grupo B

Aula 5 Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 13

Etapa ESO Nivel 2º Grupo C

Aula 4 Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 14

Etapa ESO Nivel 2º Grupo D

Aula 7 Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 13

Etapa ESO Nivel 2º Grupo E

Aula 9 Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 14

Etapa ESO Nivel 2º Grupo F
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Aula 14 Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 13

Etapa ESO Nivel 3º Grupo A

Aula 11 Nº de alumnado asignado 29 Nº de profesorado asignado 14

Etapa ESO Nivel 3º Grupo B

Aula 13 Nº de alumnado asignado 28 Nº de profesorado asignado 14

Etapa ESO Nivel 3º Grupo C

Aula 17 Nº de alumnado asignado 30 Nº de profesorado asignado 16

Etapa ESO Nivel 3º Grupo D

Aula 18 Nº de alumnado asignado 29 Nº de profesorado asignado 16

Etapa ESO Nivel 4º Grupo A

Aula 20 Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 16

Etapa ESO Nivel 4º Grupo B

Aula 21 Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado         14

Etapa ESO Nivel 4º Grupo C

Aula 22 Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 17

Etapa ESO Nivel 4º Grupo D

Aula 23 Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 16

Etapa ESO Nivel 4º Grupo E

Aula 24 Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 15

Etapa ESO Nivel 4º Grupo F

Aula 25 Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 15

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo A

Aula 19 Nº de alumnado asignado 31 Nº de profesorado asignado 14

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo B

Aula L. BIOLOXÍA Nº de alumnado asignado 30 Nº de profesorado asignado 14

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo C

Aula TECNOLOXÍA Nº de alumnado asignado 31 Nº de profesorado asignado 14

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo D

Aula 10 Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 17

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo E

Aula 12 Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 15
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Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo A

Aula L. QUÍMICA Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 15

Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo B

Aula DESDOBRES I Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 15

Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo C

Aula L. FÍSICA Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 15

Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo D

Aula 26 Nº de alumnado asignado 32 Nº de profesorado asignado 15

Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo E

Aula Nº de alumnado asignado 29 Nº de profesorado asignado 13

Etapa BACHARELATO ADULTOS CIENCIAS Nivel 1º Grupo A

Aula 14 Nº de alumnado asignado 4 Nº de profesorado asignado 11

Etapa BACHARELATO ADULTOS HUMANIDADES Nivel 1º Grupo B

Aula 15 Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 13

Etapa BACHARELATO ADULTOS CIENCIAS Nivel 2º Grupo A

Aula 12 Nº de alumnado asignado 10 Nº de profesorado asignado 10

Etapa BACHARELATO ADULTOS HUMANIDADES Nivel 2º Grupo B

Aula 16 Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 13

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia

 Uso obrigatorio de máscara.
 Cada alumno/a alumna disporá dunha cadeira e pupitre propios. Estes levarán un número para

poder identificalos.
 Cada cadeira e pupitre disporá dun espazo propio na aula que será debidamente sinalado no

chan. En ningún caso o alumno/a poderá movelo, agás por motivo xustificado e co permiso
expreso do profesor/a.

 Todos os pupitres enfrontarán a mesa do profesor. O espazo mínimo entre o centro dunha
cadeira e doutra será de 1,5 m.

 Cada alumno deberá gardar o seu material na mochila ou nun estoxo. É recomendable que
todo o material teña rotulado o seu nome.

 O  material  que  quede  gardado  no  armario  da  aula  deberá  estar  depositado  en  bolsas
individuais debidamente rotuladas co nome do seu propietario/a.

 Cada alumno/a deberá usar única e exclusivamente o seu material. Se for preciso utilizar o dun
compañeiro/a, este deberá ser desinfectado previamente e despois do seu uso.

 Cada alumno/a deberá ter entre o seu material un xiz ou un rotulador para escribir no encerado.
Se non for posible desinfectarase o material de uso común.

 Nas perchas o material ou roupa deberá colocarase do xeito máis individualizado posible.
 No momento da entrada á aula ou no caso de cambio de aula, dedicaranse uns minutos á

desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfectante existente na mesma.
 Os primeiros minutos aproveitaranse para lembrar os protocolos de hixiene e contacto social.

Permitirase que laven as mans se non o puideron facer antes.
 Evitarase o desprazamento do alumnado pola aula. Se for necesario permitirase que realicen

exercicios de estiramento ou exercicios posturais que non impliquen moverse do posto escolar
que ocupan.
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 A norma xeral será que o alumnado non cambie de clase a non ser que sexa estritamente
necesario por: agrupamentos, exención de segundo idioma, desdobres, aulas específicas …

 Con  carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. De
ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor/a anterior para que finalice a súa clase 5
minutos  antes  para  organizar  a  saída  de  xeito  ordenado  e  paulatina,  de  un  en  un  e
conservando a distancia de seguridade.

 Agardarán polo novo profesor/a á entrada da nova aula en ringleira,  tamén de un en un e
gardando a distancia de seguridade. Evitarase a formación de aglomeracións.

 Se  houbese  un  grupo  na  aula,  agardarase  a  súa  saída,  manteranse  as  condicións
anteriormente  ditas,  ventilarase  a  aula  e  o  grupo  entrante  hixienizará  pupitres/mesas  e
cadeiras.

9. Canle de comunicación

 PROFESORADO:
 Vía telefónica: contactar coa coordinadora ou algún outro membro do Equipo COVID a

través do teléfono do centro (preferiblemente) ou a través do teléfono persoal.
 A través do correo electrónico corporativo do centro (ies.valle.inclan@edu.xunta.es)
 Vía WhatsApp.

 PAS:
 Vía telefónica ou correo electrónico do centro (ies.valle.inclan@edu.xunta.es).

 ALUMNADO (PROXENITORES):
 Vía telefónica, chamando ao teléfono ao instituto: 986866448
 Vía correo electrónico ( ies.valle.inclan@edu.xunta.es)

10. Rexistro de ausencias

 Ademais do rexistro habitual das faltas de asistencia, recollidas no XADE e no libro de gardas
situado na sala de profesorado, establecerase un procedemento ad hoc para recoller as ausen-
cias motivadas pola COVID-19 ou síntomas compatibles, tanto do alumnado coma  do profeso-
rado e do PAS.

 Será un/unha conserxe quen rexistrará en primeira instancia estas faltas sempre que a informa-
ción chegue vía teléfono do centro e informará á xefa de estudos ou algún membro do equipo
COVID-19.

 Se chegase por outra vía directamente a algún membro do equipo directivo e/ou COVID (teléfo-
no móbil, WhatsApp, correo electrónico …) procederase a rexistrar a falta.

 A seguir serán supervisadas pola xefa de estudos e o xefe de estudos de adultos, asemade,
membros do equipo COVID-19 e iniciarase o seu seguimento.

 Posteriormente, no caso do alumnado, porase en coñecemento do profesorado titor para que
informe co debido sixilo e, observando a protección de datos, ao resto do profesorado asignado
ao grupo.

 Unha copia de cada unha destas faltas e/ou incidencias quedará arquivada nas oficinas.
 Estas faltas de asistencia consideraranse xustificadas. Non será preciso un xustificante médico.

11. Comunicación de incidencias 

 Despois de ser informada a coordinadora do equipo COVID-19 e, de ser o caso, algún dos
seus membros, establecerase comunicación coas autoridades sanitarias e as familias:

 Chamada telefónica á familia do afectado/a.
 Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade.
 Nas quendas de tarde ou nocturno chamarase ao Servizo de Alertas Epidemiolóxicas

de Galicia (SAEG).
 En casos urxentes chamarase ao 061.
 Subida dos datos á aplicación EduCovid
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Id. Medidas xerais de protección individual

12. Situación de pupitres

 Pupitres orientados cara á mesa do profesorado.
 Retirada do mobiliario non imprescindible.
 Medida mínima de distanciamento físico 1,5 ms.
 Caso de non haber este distanciamento, usaranse mamparas/anteparos protectoras.
 Os pupitres e as cadeiras deberán permanecer no seu sitio durante todo o horario lectivo. Ha-

berá marcas no chan para sinalar o espazo de cada un. Non se permitirá o seu desprazamento.
 Cada pupitre e cada cadeira terán un número identificativo e só poderá ser utilizado polo alum-

no/a correspondente.
 Se, malia todo, fose utilizado por outro alumno/a deberá ser desinfectado ao comezo e remate

do seu uso.

13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos

 O problema principal do IES Valle-Inclán é a falta de espazos. Durante este curso estamos á
máxima capacidade de alumnado (30 alumnos/as por grupo).  Se for preciso trataremos de
identificar algún espazo máis amplo e adecuado para manter as medidas de distanciamento fí-
sico recomendadas para previr posibles contaxios.

 Utilizaranse aulas non ordinarias, pero habilitadas coma tales, para os grupos exentos da 2ª lin-
gua estranxeira. Nestas aulas, malia seren espazos reducidos, respectaranse e gardaranse to-
das as medidas necesarias de seguridade.

 Para respectar as medidas de distanciamento físico, utilizarase a biblioteca, laboratorio de bio-
loxía, química e física e a  aula de EPVA coma aulas. Neste caso aplicarase o protocolo elabo-
rado para as aulas ordinarias.

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

 Estes espazos estarán dotados do mesmo material desinfectante e de protección cós outros
espazos do centro: xel hidroalcohólico, panos desbotables …

 O emprego de máscara será obrigatorio, agás as excepcións recollidas no Protocolo.
 Igual que cos outros espazos deberase proceder á súa adecuada ventilación, ben pola profeso-

ra de PT ben pola orientadora. Sempre que sexa posible manteranse as portas abertas para fa-
vorecer a ventilación e evitar manipular os mecanismos de apertura e peche.

 Establecerase un aforo máximo en función da súa superficie. Na aula de PT a profesora deberá
establecer unha distancia física de seguridade e sinalar visualmente que cadeiras e pupitres
poden ser ocupados polos alumnos/a.

 Na aula de PT deberán estar colgadas en sitio ben visible as normas hixiénico sanitarias e o
alumnado deberá ser debidamente informado.

 Na porta do/s despachos (DO) deberase colocar información visual indicando o aforo máximo e
as normas de hixiene comúns a todo o centro.

 Reduciranse as visitas do alumnado e dos proxenitores o máximo posible ao despacho de
orientación. Habilitaranse medios, nomeadamente telemáticos, para comunicarse co alumnado
e os pais/nais. Se for preciso a súa presenza física, estableceríase un procedemento de cita
previa e, a ser posible, que só asistise un dos proxenitores.

 As visitas do alumnado serán individuais, a non ser en caos excepcionais.
 Ao entrar e saír do despacho deberá procederse á desinfección das mans e en todo momento

evitarase tocar ou manipular calquera obxecto que estea alí.
 (Anexo cuestionario).

15. Titorías coas familias

 As titorías realizaranse, con carácter xeral, vía telefónica ou por videoconferencia.
 Os proxenitores só asistirán presencialmente ao centro se son requiridos polo profesorado titor,

a xefatura de estudos, a dirección ou algún membro do equipo de orientación.
 A canles preferentes de comunicación cos proxenitores serán o teléfono e o correo electrónico
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corporativo.
 A páxina web do centro será a canle principal a través de cal se comunicarán, con carácter xe -

ral, todas as novas e informacións que afecten ao alumnado e que interesen aos seus proxeni-
tores.

 AbalarMóbil será utilizado para enviar mensaxes masivas ao profesorado, proxenitores e alum-
nado e, cando for preciso, a grupos individualizados.

16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro

 A canle de comunicación preferente para publicar información será a páxina web do centro
(http://www.edu.xunta.gal/centros/iesvalleinclan.

 A canles preferentes de comunicación cos proxenitores será o teléfono e o correo electrónico.
 Cando se procedeu á matrícula do alumnado pedíuselles explicitamente  a todos os proxenito-

res descargaren a aplicación AbalarMóbil polo que, entendemos, que todos ou case todos es-
tán en disposición de recibir información do centro.

 Estas mesmas canles, agás AbalarMóbil, serán as que se utilicen para comunicarse con outros
colectivos: provedores, visitantes, persoal doutras administracións e outros colectivos.

 Todas estas persoas deberán achegarse á conserxería ou aos ventanucos das oficinas para
solicitar unha reunión, entrevista, etc, antes de acceder aos despachos ou outros espazos do
centro, sempre que as condicións sanitarias e de prevención o permitan e se lles dea autoriza-
ción expresa.

 Caso de accederen aos despachos ou outros espazos, deberanse habilitar todos os medios de
distanciamento e hixiénico sanitarios para previr calquera contaxio.

17. Uso da máscara no centro

 Uso obrigatorio de máscara en todo o centro durante todo o horario lectivo.
 Todo o alumnado, profesorado e a comunidade educativa en xeral deberán vir provistas da súa

máscara individual e cunha de recambio. De todos os xeitos, o centro disporá dun remanente
por, se for preciso nun momento determinado, proporcionala a algún membro da CE.

 O profesorado debe utilizar a máscara continuamente e en todo momento, agás naquelas cir-
cunstancias excepcionais que impidan o normal desenvolvemento do seu traballo, non só pola
súa función de protección senón tamén polo seu carácter exemplificante. Se por calquera cir -
cunstancia excepcional non se puidese utilizar a máscara, pódese usar unha viseira protectora.

 O uso de viseiras protectoras non é obrigado pero non se prohibe.

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

 Debido á situación da pandemia e o consecuente control de aforos, resulta imposible convocar
a todos os proxenitores, incluso por cursos, nun mesmo día en nun mesmo espazo. Por iso
se utilizará a páxina web do centro como medio de información e comunicación preferente.
Igualmente AbalarMóbil será unha canle de comunicación rápida e masiva. A través desta pla-
taforma irase informando aos proxenitores e ao alumnado das novas e informacións que se
veñen de publicar na páxina.

 Tocante ao alumnado, informarase in situ, na aula, non só polo profesorado titor senón polo
profesorado en xeral asignado a ese grupo. Utilizaranse as horas de titoría na ESO, nomeada-
mente ao comezo do curso, para informar e explicar ao alumnado as medidas de prevención e
hixiene e darlles a coñecer o Plan. O resto do profesorado aproveitará para introducir esta in -
formación dun xeito transversal sempre que sexa posible.

 En bacharelato procederase da mesma maneira. Tanto o profesorado titor coma o profesorado
do grupo en xeral aproveitará, sempre que sexa posible e dunha maneira transversal, para in-
formar e concienciar sobre as medidas de prevención, hixiene e protección obrigatoria persoal
e dos demais.

Id. Medidas de limpeza
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19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente

 No IES Valle-Inclán contamos con 5 persoas de limpeza.
 A distribución será: 1 para o horario de mañá e 4 para o horario de tarde-noite.

MAÑÁ
 Un/unha conserxe ventilará o centro –se as condicións meteorolóxicas o

permiten- antes da chegada do alumnado e do profesorado.
 Como o centro deberá estar limpo do día anterior, reforzará aqueles espa-

zos, nomeadamente de uso común, que o necesiten: sala de profesorado,
biblioteca, sala de visitas, despachos, oficinas, departamentos …

 Asemade atenderán preferentemente espazos que son usados pos diferen-
tes alumnos: despacho de orientación, aula de Pedagoxía Terapéutica, au-
las de desdobres e utilizadas para agrupamentos e exención da 2ª lingua
estranxeira …

 Nestes espazos centraranse na desinfección dos elementos comúns e que
sexan compartidos.

 Reforzarase tamén a limpeza nas superficies de contacto máis frecuentes:
pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas.

 Reforzarase a limpeza nos baños sempre que sexa preciso (non menos de
2 veces ao día) incidindo en elementos como cisternas, billas, etc.

 Velarán para que nos aseos haxa sempre material de desinfección para ser
utilizado polos usuarios voluntariamente.

 Manterán limpas as entradas do centro, tanto o chan coma outros elemen-
tos coma varandas, etc.

 Vixiarán a limpeza das papeleiras de xeito que queden limpas  e cos mate-
riais recollidos.

 Atenderán e realizarán todas as tarefas que lle sexan requiridas polo equi-
po directivo inherentes ao seu traballo.

TARDE-
NOITE

 As limpadoras da tarde deberán centrarse nomeadamente nas aulas ordi-
narias e específicas, baleiras a partir das 14:30. Ao final da quenda da tar-
de/noite deberán deixar totalmente limpas e desinfectadas as aulas empre-
gadas na quenda de adultos e da EOI.

 Ademais, estarán pendentes de aulas que poidan ser utilizadas pola tarde
para algún exame ou calquera outro tipo de actividade.

 Deberán reforzar a limpeza realizada pola mañá e, en todo caso, limpar  e
desinfectar os espazos que non puideron selo nesta quenda.

 Deberán deixar todo limpo, desinfectado e recollido para que a xornada se-
guinte se poida iniciar sen ningún tipo de pexa ou contratempo.

 Será tamén tarefa deste persoal da tarde limpar e desinfectar espazos que
non se utilizan acotío coma o paraninfo e outros como os despachos do
equipo directivo e as oficinas.

 En definitiva, as catro limpadoras da quenda de tarde-noite deberán deixar
o centro completamente limpo e desinfectado para inciar as clases con nor-
malidade ao día seguinte

20. Distribución horaria do persoal de limpeza

ANEXO

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

 O persoal de limpeza seguirá e respectará as normas básicas de illamento físico e hixiénico
sanitarias aplicadas a toda a CE.

 Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección necesarios para desenvolver
o seu labor con eficiencia e seguridade: uniformes, máscaras, luvas …

 Cada unha terá o seu propio carro cos utensilios de limpeza básicos para desempeñar o seu
traballo nas mellores condicións de protección e hixiene posibles.

22. Cadro de control de limpeza dos aseos
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 En cada aseo existirá un modelo de control de limpeza (checklist) que se retirará semanalmen-
te. Nel constará a hora na que se procedeu á limpeza cada día e deberá ser asinado pola per-
soa que a realizou. Realizarase un mínimo 2 veces ao día.

23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas

 En todas as aulas haberá unha folla (checklist) co horario semanal e que deberá ser asinada
todas as horas de cada día polo profesorado encargado da ventilación.

 Ao comezar a xornada lectiva, tanto na quenda de mañá coma na da tarde, ao rematar  e du-
rante os recreos procederase á ventilación de todos os espazos durante 15 minutos.

 Sempre que sexa posible ventilarase entre horas de clase.
 Manteranse as xanelas abertas se as condicións meteorolóxicas o permiten.
 Cando un profesor/a,  orientadora,  PT,  prestan asistencia nun mesmo espazo con diferente

alumnado de xeito consecutivo haberá que ventilar polo menos 15 minutos.
 A ventilación ao inicio e remate da xornada e durante o recreo será responsabilidade do perso-

al de conserxería.
 O resto do horario será responsabilidade do profesorado abrir as ventás antes de abandonar a

aula e asinar na checklist deixada ad hoc enriba da mesa.

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

 En todos os espazos do centro haberá unha papeleira con tapa e pedal pata tirar todos aqueles
elementos de hixiene: panos de papel, luvas, máscaras.. desbotados polo alumnado e/ou pro-
fesorado e demais persoal. Estas papeleiras estarán marcadas ou rotuladas especificando o
seu uso.

 A xestión dos residuos destas papeleiras será tratado de xeito distinto. Empregarase unha bol-
sa de distinta cor e evitarase a mestura co resto do lixo para evitar riscos ao persoal de limpe-
za.

 No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora do centro presente síntomas mentres
se atope no centro educativo, illarase o contedor/papeleira onde se depositen os panos e ou-
tros produtos usados. Esa bolsa de lixo será extraída e colocada nunha segunda bolsa, con pe-
che, para o seu depósito na fracción resto.

 A seguir, e despois de que o alumno/a ou persoa traballadora do centro abandone este, realiza-
rase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo.

 O resto das papeleiras terán o seu uso habitual, diferenciando as que se usan exclusivamente
para papel destinado á reciclaxe.

Id. Material de protección

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

 A secretaria do centro e, asemade, membro do equipo COVID, será a encargada mercar, de in -
ventariar o material de protección de que dispón o centro. Para iso crearase un epígrafe/aparta-
do específico denominado “Material COVID-19”.

 Neste apartado rexistraranse as compras realizadas e o gasto que supón para o centro dentro
dos seus gastos de funcionamento.

 A final de ano, a secretaria, co visto e prace da dirección, certificará o consumo e o gasto pro-
ducido. Esta información será presentada ao Claustro e ao Consello Escolar para a súa valora-
ción.

26. Determinación do sistema de compras do material de protección

 Despois do aprovisionamento inicial que vai realizar a Consellería de Educación de elementos
de sinalización e máscaras, o equipo COVID-19 procederá á adquisición de equipos de protec-
ción, en especial xel hidroalcohólico e os seus dispensadores, panos desbotables, materiais de
limpeza e desinfección, luvas, papeleiras de pedal, alfombras desinfectantes e, cando resulten
insuficientes as proporcionadas pola administración, procederase á merca de máscaras de pro-
tección e á impresión ou merca da cartelería necesaria.
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 O centro ten subministradores habituais de diferentes produtos. Para o aprovisionamento des-
tes materiais pediranse, polo menos, tres orzamentos e a secretaria co visto bo da dirección
adquirirá a oferta menos onerosa.

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

 Todos os produtos COVID-19 recibidos da Consellería ou adquiridos polo centro estarán garda-
dos nos lugares habituais de almacenamento de produtos de limpeza e hixiénicos (un habitácu-
lo debaixo das escaleiras da entrada principal).

 A este habitáculo terán acceso, como é  habitual, o persoal de limpeza, os conserxes e o equi-
po directivo, nomeadamente a secretaria.

 Será precisamente o persoal de limpeza quen se encargue de subministrar o xel hidroalcohóli-
co, o desinfectante e os panos desbotables en todos os espazos do centro. Igualmente, de-
berán estar pendentes da súa reposición cando for necesario e de informar a secretaria das ne-
cesidades que se vaian producindo.

 Todo o material que non sexa de hixiene ou desinfectante, como as máscaras ou a cartelería
será custodiado pola secretaria no seu despacho. Será ela quen supervise e leve un rexistro
por escrito do seu consumo e vixíe que este se faga con prudencia. En ausencia da secretaria
será a directora quen se ocupe da súa subministración.

 Parte deste material tamén poderá estar depositado en conserxería para que, nun momento
determinado, poida ser proporcionado ao alumnado, ao profesorado ou ao PAS.

Id. Xestión dos gromos

28. Medidas

• Defínese gromo como a aparición súbita dunha enfermidade epidémica entre a poboación nun
determinado lugar.

• Non asistirá ao centro calquera membro da CE que presente síntomas compatibles co COVID-
19, así coma aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico COVID-19, ou en período de
corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosti -
cada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centro as persoas en espera de resultado de PCR
por sospeita clínica.

• Ante unha posible sospeita no centro, as medidas de prevención e control levaranse a cabo por
parte do SERGAS en base a un documento técnico, en virtude do cal: levarase a un espazo se-
parado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas
coma á persoa que quede ao seu coidado) e contactarase coa familia, no caso de afectar ao
alumnado. A persoa ou o seu titor deberán chamar ao centro de saúde de Atención Primaria
para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SEGAS e seguiranse as súas instru-
cións. Caso de ser grave,  chamarase ao 061. O traballador que presente síntomas deberá
abandonar o traballo protexido por máscara e seguir as indicacións do centro de saúde ata ser
valorado por un médico. De confirmarse o positivo, o equipo Covid do centro comunicarao ao
equipo Covid-escola do centro de saúde de referencia.

• No suposto de aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo tan-
to sexa do alumnado coma do profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora incluirá
na aplicación informática a información prevista do eventual afectado/a; os que teñan a consi-
deración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados e do seu profesorado, así
coma quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro educativo. A aplica-
ción xerará unha alerta na Central de Seguimento de contactos (CSC) quen se encargará de vi-
xilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Cando o fluxo de información pro-
ceda da autoridade sanitaria incorporarase a mesma información.

• A familia dun alumno/a con sospeita de contaxio deberá solicitar unha consulta médica telefóni-
ca co seu pediatra para que este avalíe  a necesidade de solicitude dunha proba diagnóstica.

• Tras a aparición dun caso diagnosticado, seguiranse as recomendacións da Autoridade Sanita-
ria

• 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 na súa totalidade de conformidade cos seguintes supostos:

• Considérase contacto estreito a calquera persoa que compartise espazo co caso confir-
mado a unha distancia < de 2 metros durante máis de 15 minutos sen utilizar máscara.Os
contactos serán determinados pola  autoridade sanitaria  segundo os protocolos vixentes en

12



cada momento.
• Os contactos estreitos deberán estar en corentena no seu domicilio durante 14 días. Faráselles

unha proba nun prazo non superior a 48 h. A persoa diagnosticada deberá estar en illamento
durante 10 días. O resto do alumnado que non sexa contacto estreito deberá continuar coa
asistencia presencial á aula.

• En función da intensidade e virulencia do gromo, a autoridade sanitaria tomará as medidas de
corentena adecuadas.

• Finalizado o período de illamento, realizarase un proceso de retorno á actividade educativa pre-
sencial. 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 comunicarao
ao centro.

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

Directora e, se non for posible, a secretaria e a xefa de estudos de diúrno. En caso de non poderen fa-
celo os membros do equipo Covid, farano os seus suplentes.

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

30. Procedemento de solicitudes

• Os traballadores vulnerables (enfermidade cardiovascular, hipertensión, enfermidade pul-
monar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cancro en fase de
tratamento activo, enfermidade hepática crónica severa,  obesidade mórbida (IMC>40),
embarazo e maiores de 60 anos) realizarán o seu traballo, sempre que a súa situación clínica
estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa.

• As funcións do Servizo Sanitario de Prevención de Riscos Laborais serán asumidas polo perso-
al sanitario da Inspección Médica da Consellería de Educación.

• Para cualificar a unha persoa como especialmente sensible para o COVID-19, debe aplicarse o
establecido no Procedemento publicado polo Ministerio de Sanidade tendo en conta que, con
carácter xeral, na actividade educativa o nivel de risco será sinalado como NR1.

• En consecuencia, o persoal docente deberá permanecer no seu posto de traballo ata que se
determine, se é o caso, que se trata de persoal especialmente sensible, e que non poda ser
protexido no seu posto de traballo mediante as medidas establecidas no protocolo de adapta-
ción ao contexto COVID, ou ata que se atope, se fose o caso, nunha situación de incapacidade
temporal.

• Tal e como se recolle no anexo II do Protocolo, o feito de presentar algunha das patoloxías
mencionadas, non determina a súa consideración de traballador especialmente sensible. Para
esta consideración deberán concorrer as circunstancias indicadas no anexo II e proceder consi-
derando que a situación de partida é a de nivel risco NR1.

• Cando un traballador se atope dentro dun grupo vulnerable anteriormente citado deberá reali-
zar os seguintes pasos:

1.A persoa interesada deberá dirixir  a súa solicitude á dirección do
centro (anexo III do protocolo).

2.A dirección emitirá un informe por cada solicitante no que se in-
diquen as tarefas e condicionantes específicos de cada posto
de traballo, e determinación das medidas de protección exis-
tentes (anexo IV).

3.A dirección remitirá, cada día que existan solicitudes, unha relación
das peticións de valoración de sensibilidade do traballador e do
posto, xunto cos informe emitidos, á Inspección Médica da XT.

4.A Inspección Médica Educativa analizará a petición e solicitará, me-
diante correo electrónico, a documentación acreditativa da súa
situación.

5.Coa análise da devandita documentación, o facultativo emitirá un in-
forme.  Este  informe  realizarase  a  partir  da  documentación
achegada.  Non será preciso o desprazamento.  É obrigatorio
achegar  a  documentación  requirida  nun prazo máximo de 3
días. Caso contrario entenderase que desistiu da petición.
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6.Mentres se tramita o informe o traballador ten a obriga de acudir
presencialmente ao seu  centro.

7.O informe establecerá algunhas destas medidas:
 Non concorre especial sensibilidade e debe realizar a súa actividade presencialmente.
 Realizará un informe de adaptación do posto no que se lle indiquen ao responsable da

dirección as medidas de adaptación e protección que de deben realizar.
 Unha vez acreditada a imposibilidade de realizar as medidas do punto anterior, o facul-

tativo emitirá un informe no que se indique a imposibilidade de adaptación do posto de
traballo e de aplicar unha protección adecuada que evite o contaxio, polo que conside-
rarase o traballador como especialmente sensible para os efectos de tramitación, de
ser o caso, da incapacidade laboral.

 Para esta consideración teranse en conta as patoloxías do traballador en relación co
seu posto de traballo, avaliando o risco que supoñen as súas funcións en relación coa
doenzas.

 Se as características do posto de traballo non variaron respecto da situación previa á
pandemia, non existe maior sensibilidade que a que existía anteriormente.

Id. Medidas de carácter organizativo

31. Entradas e saídas

• Habilitaranse as diferentes entradas (3) para o alumnado dos diferentes cursos. De non ser po-
sible, estableceranse quendas de entrada escalonadas.

• A dirección do centro ten a potestade de establecer o número de profesores/as de garda preci-
sos (mínimo 3) para facer efectiva a entrada e saída con seguridade.

• Permitirase que o alumnado entre á aula antes da hora do inicio das clases para evitar aglome-
racións.

• Non se permite a entrada dos proxenitores no centro, agás razóns xustificadas ou cando sexan
requiridos polo centro. Evitaranse as horas das entradas e saídas, intercambio de clases e re-
creos.

• Nos corredores haberá sentidos de entrada e saída circulando sempre pola dereita.
• Estas circunstancias deberán estar sinaladas no chan e nos paramentos.
• Na entrada e saída da aula e no momento de retorno do recreo o profesorado velará pola orde

dos fluxos e a distancia de seguridade.
• Para a saída do centro poderase flexibilizar o horario da última hora lectiva. Será o equipo di-

rectivo quen o determine se o considera conveniente. Non se poden facer grupos. Deber saír
directamente ao exterior.

• O profesorado da última hora lectiva coidará que o material quede recollido e desinfecta-
do. O alumnado sairá en orde respectando a distancia de seguridade.

• O elevador só se usará se for necesario. O usuario levará máscara. Só poderá utilizalo unha
persoa simultaneamente.

• Haberá tres escaleiras para a entrada e outras tres para a saída.

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

 No IES Valle-Inclán haberá 3 portas abertas, tanto para a entrada coma para a saída:
 Pola porta principal, que dá acceso desde a Gran Vía de Montero Ríos, entrará o alumnado

que teña a súa aula na primeira  planta (da número 9 á 19,  incluído a aula de tecnoloxía,
informática e paraninfo). Polas escaleiras principais accederán directamente a esta planta.

 Pola porta da rotonda, que dá acceso desde os Xardíns de Colón e Vicenti, entrará o alumnado
que teña a aula na planta baixa (aulas da 1 á 8, incluído os laboratorios de física, química e
biblioteca).

 Pola porta do aparcadoiro (Rúa Frei Tomé de Sarria) accederá o alumnado que teña a súa aula
na segunda planta (da número 20 á 26, incluído laboratorio de bioloxía e aula de EPVA).

 Estarán abertas a partir das 08:45 e o alumnado poderá acceder gradualmente, permanecendo
na súa aula ordinaria ata o comezo das clases. A tarde do luns abrirán as portas a partir das
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16:20.
 Ás 09:00 pecharase a porta da rotonda e a do aparcadoiro. Igualmente sucederá despois do

recreo  e  a  tarde  do luns.  No  primeiro  caso  pechará  ás  12:00  e  no segundo ás  16:35.  O
alumnado que chegue con atraso deberá acceder obrigatoriamente pola porta principal.
 O resto das persoas que acudan ao centro, agás o profesorado, só poderá entrar pola porta

principal.
 Se  transcorrido  un  tempo,  o  equipo  directivo  considerase  que  esta  organización  non

funciona  adecuadamente  para  salvagardar  a  saúde  da  CE,  poderá  proceder  á  súa
modificación.

 Os conserxes deberán estar ao coidado, control e vixilancia das 3 entradas e saídas. Entre
as súas tarefas está controlar que todo o alumnado acceda con máscara e desinfecte as
mans antes de entrar e saír do centro.

 O profesorado de garda deberá coidar os fluxos nos corredores e vixiar que o alumnado
que accede á aula antes da hora respecta as normas de distanciamento, seguridade e
hixiénico sanitarias.

33. Cartelería e sinaléctica 

 A cartelería preferente será a subministrada pola administración autonómica e impresa polo
centro. O tamaño será A3 ou superior.

 A cartelería sinaléctica colocarase nas tres plantas indicando a circulación sempre pola dereita.
 Colocarase tamén cartelería nas entradas e saídas do centro.
 Igualmente, colocarase nos tres corredores e nas tres escaleiras cartelería  respecto de distan-

cia de seguridade, sintomatoloxía COVID-19 e medidas de hixiene individual social.
 En cada aula ou espazo utilizado coma tal haberá cartelería lembrando as medidas de preven-

ción, distanciamento e hixiene.
 Retiraranse ou evitarán colocarse, na medida do posible e para non crear confusión e facilitar a

limpeza: anuncios, colaxes, murais ou calquera outro tipo de material nos taboleiros do centro,
das aulas, das paredes ou de calquera outro lugar do centro..

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada

……………………………..

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor

 Nos últimos anos a FANPA vén solicitando aulas os venres pola tarde para impartir clases de
inglés. Esta solicitude deberá realizarse por escrito, como xa é habitual, e nela especificarase o
número de alumnos/as e o número exacto de aulas que precisan. Alén diso deberán compro-
meterse por escrito de respectar todas as normas de distanciamento e hixiénico sanitarias e
responsabilizaranse das posibles consecuencias de non facelo.

 Dada a situación de pandemia que estamos a vivir, entendemos que as actividades fóra do ho-
rario lectivo deberán ser as mínimas, independentemente de quen as organice.

 Só se autorizarán as actividades organizadas polo centro e consideradas fundamentais para o
desenvolvemento intelectual e académico do alumnado.

 Caso de a solicitude proceder dun organismo oficial externo ao centro, valorarase polo equipo
COVID-19 a súa transcendencia intelectual e/ou cultural e a pertinencia de autorizala ou non.

 Non se autorizarán actividades solicitadas por sindicatos ou partidos políticos.
 Dada a evolución da pandemia nestes momentos, non se contempla a realización das viaxes

culturais que veñen sendo habituais no noso centro: viaxe a Italia para o alumnado de 1º de ba-

15



charelato, viaxe a Cantabria para alumnado de 4º ESO, viaxes de intercambio con alumnado
doutros países para o fomento do plurilingüismo, visitas a institucións …

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

 As reunións do Consello Escolar, de non haber confinamento, realizaranse no centro, concreta-
mente na biblioteca. De haber un novo período de confinamento, realizaranse por videoconfe-
rencia (Webex).

 Se a ANPA solicita un espazo de reunión, e as condicións sanitarias o permiten, adxudicaráse-
lle como vén sendo habitual o paraninfo ou a biblioteca, dependendo do aforo necesario.

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

 As reunións de titoría realizaranse con carácter preferente vía telefónica ou por videoconferen-
cia.

 Se os proxenitores fosen requiridos presencialmente polo profesorado titor, estas reunión cele-
braranse sa sala de titorías que está na 1ª planta ao lado do paraninfo. Se a xuntanza fose con -
vocada pola orientadora, a xefa de estudos ou a directora esta celebraríase nos respectivos
despachos observando todas as medidas de distanciamento e prevención necesarias recollidas
neste documento.

 Sempre que sexa posible e agás en caos excepcionais, só asistirá un proxenitor.

40. Normas para a realización de eventos

 Tratarase de realizar o menor número de eventos posibles. Caso de levar a cabo algunha acti-
vidade ou evento realizaríase na biblioteca ou no paraninfo, dependendo do número de alum-
nos e alumnas. Observaríanse todas as medidas de distanciamento e seguridades aplicadas
ao resto dos espazos do centro.

 En todo caso, e considerando a excepcionalidade deste curso 2020-2021, reduciranse ao míni-
mo este tipo de eventos e favorecerase que se realicen por medios telemáticos se for posible.

 En canto a outro tipo de eventos como o festival de Nadal ou Entroido, consideramos responsa-
ble non realizalos.

 O acto de despedida de 2º de bacharelato (que se celebraría no mes de maio) decidirase no
seu momento, valorando por enriba de todo a evolución da pandemia e o risco sanitario que se
puidese producir. En definitiva, primarase a seguridade do alumnado e de toda a comunidade
educativa sobre calquera outra consideración.

 Se a ANPA solicitase algún espazo para a celebración dalgunha reunión, deberán realizalo por
escrito e responsabilizarse de todas as medidas de prevención e hixiene necesarias e de res-
pectar o aforo establecido polo centro.

 Se algún organismo, institución agrupación solicitase o uso do paraninfo, como adoita ocorrer a
miúdo, tal como xa se vén facendo, deberán solicitalo por escrito. O equipo directivo valorará a
petición e, de concederlle o espazo, deberán seguir o protocolo establecido e responsabilizarse
e comprometerse a respectar todas as medidas necesarias para que o evento transcorra con
total seguridade para a asistencia.

Id. Medidas para o alumnado transportado

41. Medidas

Id. Medidas de uso do comedor

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

44. Persoal de cociña

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos

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

 Estas aulas deberán estar dotadas dos elementos e produtos necesarios para o mantemento
da seguridade do alumnado e do profesorado e deben ofrecer as mesmas garantías.

 O alumnado debe manter sempre o mesmo sitio asignado polo profesorado. Deben evitar mo-
verse pola aula a non ser que sexa estritamente necesario e con autorización do profesorado.

 Coma no resto das aulas ordinarias, deberase ventilar tal como queda recollido no  epígrafe
23 e coa maior frecuencia posible.

 Nelas haberá información sobre a necesidade de observar todas as medidas hixiénico sanita-
rias e de distanciamento.

 Nas aulas de desdobres, talleres, aula de informática … extremaranse os protocolos de limpe-
za. Será obrigatoria a hixiene de mans ás entradas e saídas.

 De ser posible, como no caso da aula de EPVA, o alumnado deberá traer  o seu propio material
debendo desinfectalo ao remate de cada clase e gardalo na súa mochila.

 Na aula de informática deberán desinfectarse todos os elementos dos equipos. Procederase
da mesma maneira na aula de tecnoloxía.

 Todo o material debe ser controlado polo profesorado e os instrumentos utilizados deberán ser
recollidos e desinfectados ao final da clase.

 O material compartido debe ser desinfectado ao inicio da actividade e rematada esta. Se for
posible, substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais por medios informáticos.

 Adaptarase a metodoloxía evitando a formación de grupos e minimizando o contacto con mate-
riais. Impedirase que estean encarados a menos de 1,5 metros.

 En xeral, priorizaranse as tarefas individuais fronte ás colectivas.
 Priorizaranse as tarefas e traballos que se poidan entregar telematicamente. Se se entregan

proxectos prácticos realizados na casa ou no taller deben permanecer en corentena (mínimo 4
horas) antes de proceder á súa revisión ou corrección.

 Concienciarase o alumnado da importancia da desinfección e de observar todas as normas hi-
xiénico sanitarias.

46. Educación física 

 No ximnasio e no patio central onde se fai EF haberá unha dotación de todos os produtos nece-
sarios para desenvolver a actividade física con garantías.

 Estes serán espazos sensibles á hora de proceder á súa limpeza en profundidade.
 En EF 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.
 Os exercicios serán individuais na medida do posible.
 Ao comezo e remate da clase o alumnado deberá desinfectar e /ou hixienizar as mans.
 O material debe estar gardado e controlado polo profesor/a. Debe ser entregado por este e

nunca repartido polo alumnado. Desaconséllase compartir material. Non debe estar pasando
de man e man. Debe ser de uso individual e ao final da clase procederase á súa desinfección

 Priorizaranse as actividades ao aire libre e sen contacto físico. De permanecer no ximnasio, de-
berase ventilar o máximo posible.

 A entrada e saída ao ximnasio ou patio interior deberá facerse ordenadamente e gardando a
distancia de seguridade.

 Os vestiarios e as duchas deberán permanecer pechados, polo que o alumnado deberá vir coa
roupa adecuada da casa.

 O alumnado deberá traer a súa botella de auga para beber. Nunca poderá facelo da botella
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doutro compañeiro.
 Deberá acoutarse un espazo para deixar as mochilas e a roupa coa distancia de seguridade

necesaria.
 Deberán realizarse as modificacións precisas na programación do Departamento de Educación

Física.
 Tratarase de realizar o maior número de horas de E.F. no exterior do centro, nomeadamente na

Gran Vía de Montero Ríos.
 Procedeuse á solicitude perante o Concello para tramitar a utilización dos espazos anexos ao

centro (Gran Vía de Montero Ríos) como lugar no que poñer en práctica as actividades progra-
madas en E. F.

47. Cambio de aula

• A norma xeral será que o alumnado non cambie de clase, agás supostos excepcionais: desdo-
bres, agrupamentos, exención de lingua estranxeira, aulas específicas coma debuxo, informáti-
ca …

• Con carácter xeral, o alumnado permanecerá no seu sitio nos cambios de clase. Caso de ter
que trasladarse a outra aula avisarase ao profesor/a anterior para que remate 5 m. antes para
organizar a saída.

• A saída será ordenada e continua, de un en un, deixando a distancia de seguridade e vitando
aglomeracións.

• Se houber outro grupo na aula agardarase a que saian todos, ventilarase a aula e o grupo en-
trante hixienizará as cadeiras e as mesas.

48. Biblioteca 

• A biblioteca poderá ser usada ata o 50% do aforo. Excepcionalmente, o equipo directivo pode
amplialo ou aumentalo cando se cumpran as medidas de seguridade.

• O responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de acceso, se for
posible, con cita previa. O alumnado deberá hixienizar as mans antes e despois da estancia
nela.

• O equipo da biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos que poidan ser utilizados gardando
a distancia de seguridade. Ao rematar, os usuarios hixienizarán os postos utilizados.

• Os préstamos realizaranse de xeito  habitual  e os devoltos deberán permanecer en caixas,
como mínimo 4 horas, antes de volver aos andeis.

• Evitaranse os xogos de mesa e similares.
• Debido á falta de espazo no centro, a biblioteca será utilizada como aula cando for preciso.

49. Aseos

• O seu uso estará limitado a un terzo do aforo simultaneamente. No caso do IES Valle-Inclán só
poderá permanecer dentro do aseo unha persoa.

• Á entrada, saída e nos recreos haberá profesorado vixiando que se garanta o aforo e se res-
pectan as normas de seguridade.

• O alumnado deberá hixienizar as mans á saída dos mesmos.
• O público que non teña condición de persoal do centro só poderá utilizar un dos aseos, o máis

próximo á entrada. No centro serán os aseos para profesorado que están situados na planta
baixa, entrando á dereita.

Id. Medidas especiais para os recreos

50. Horarios e espazos

• O equipo directivo establecerá o aforo dos posibles espazos utilizables como espazos de re-
creo: ximnasio, patio interior, corredores … Na medida do posible limitaranse estes para que un
grupo de 30 alumnos/as poida estar distanciado polo menos 1,5 m.

• Dadas as características do IES Valle-Inclán, situado na Gran Vía de Montero Ríos e a non
existencia dun patio interior e/ou exterior para os recreos, e considerando que case a totalidade
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dos proxenitores autorizan a saída dos seus fillos/as durante ese tempo polo perímetro do cen-
tro, procuraremos que o alumado, sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan, saian
ao exterior, concretamente á Gran Vía de Montero Ríos e ás zonas perimetrais do centro.

• O alumnado sairá e entrará do recreo polas mesmas portas que o fai habitualmente.
• Caso de ser imposible polas inclemencias meteorolóxicas: treboadas, chuvias intensas, cicloxé-

neses … o alumnado deberá permanecer na súa aula. Estas serán convenientemente ventila-
das.

• A dirección poderá reducir a duración dos recreos e/ou a realización nas aulas. Na medida do
posible marcarase no chan sinalización que lembre a distancia de seguridade.

• Durante o período que duren estas instrucións e con carácter excepcional poderán establecer-
se agrupacións de cursos e modificación de horarios para aumentar a seguridade.

• Durante o recreo extremarase a vixilancia aumentando o profesorado se for preciso e se a dis-
poñibilidade horaria deste o permite (mínimo 3 profesores/as na 1ª planta e planta baixa e 2 na
2ª).

• O profesorado de garda de recreo, ademais de vixiar os fluxos nos corredores e outros espa-
zos, deberá vixiar o aforo dos baños e as portas de entrada e saída ás zonas perimetrais do
centro: Gran Vía de Montero Ríos, Frei Tomé de Sarria...

• Prohibirase o uso de elementos comúns de xogo ou de obxectos que poidan ser compartidos:
xogos de mesa, balóns …

• Se o considerase necesario, a  Dirección realizará unha proposta de “horas de recreo” e “gru-
pos de recreo” que permita organizar non só a distribución do alumnado senón tamén as entra-
das e saídas nas aulas.

• En aras do mantemento da seguridade, limitarase a mobilidade do alumnado á planta da súa
aula ordinaria durante o recreo.

51. Profesorado de vixilancia

PLANTA BAIXA: 3 PROFESORES/AS

1ª PLANTA: 3 PROFESORES/AS

2ª PLANTA: 2 PROFESORES/AS

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

52. Metodoloxía e uso de baños 

53. Actividades e merenda 

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

54. Emprego do equipamento 

• Dadas as recomendacións da Consellería de Educación para que o alumnado se traslade o
menos posible polo centro e que permaneza nas súas aulas de referencia, e debido á necesi-
dade de dispoñer de horas para a organización de gardas e outras tarefa s, este curso elimina-
ranse as horas de laboratorio.

• En todo caso estes espazos utilizaranse como aulas ordinarias tal como se recolle no epígrafe
13.

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE
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55. Medidas 

• Dotarase a aula de PT dos mesmos elementos e produtos que o resto das aulas ordinarias. A
profesora velará para que o uso destes sexa o correcto.

• Asignarase un espazo/pupitre fixo ao alumnado, gardando a distancia de seguridade.
• Por motivos de seguridade, recoméndase que a profesora recolla o alumnado na súa clase e o

devolva á mesma.
• O alumnado só levará a esta aula o necesario, deixando todos os libros e o material na aula de

referencia debidamente gardado.
• Priorizarase o uso de materiais individuais. En caso de ter que compartilo a profesora extrema-

rá o coidado da súa desinfección.
• Unha vez rematada a clase procederase á desinfección do material individual e compartido e

de toda a aula.
• O uso de máscaras dentro e fóra da aula será obrigatorio. No caso de non poder usalas, utiliza -

ranse pantallas e biombos. O persoal ao seu cargo valorará o uso dun ou outro elemento.
• Estableceranse grupos estables de convivencia formado polo alumnado do mesmo grupo do-

cente e aula. Limitaranse as interaccións dos grupos.
• No caso de non ter autonomía deberá ser acompañado en todo o momento: entradas, saídas,

traslado polo centro … e axudado nos labores de hixiene: lavado de mans, ir ao baño … dando
sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía.

• Asignaráselle un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e desinfección. Este aseo
será o que está localizado na planta baixa, preto da aula de PT, e destinado ao alumnado

• O DO colaborará co equipo COVID para a identificación das necesidades de protección e hixie-
ne que este alumnado necesita para a súa protección.

56. Medidas e tarefas. Seguimento 

Id. Previsións específicas para o profesorado

57. Medidas 

 O equipo COVID-19 determinará o aforo dos diferentes espazos que utiliza habitualmente o
profesorado: sala de profesorado, departamentos … e estará debidamente indicado.

 Aquelas reunións que impliquen a todo o profesorado (72)  realizaranse no paraninfo, sempre
que for posible.

 As reunións de equipos docentes: avaliacións, reunións informativas, etc, celebraranse na bi-
blioteca.

 Outras reunións nas que participen un número reducido de profesorado celebraranse na aula
de desdobres da 1ª planta (ao lado do paraninfo).

 As reunións dos membros dun departamento celebraranse no respectivo departamento, se o
aforo o permite, ou en calquera outro espazo do centro con aforo suficiente e que estea dis -
poñible.

 As 2 máquinas de vending que hai no instituto serán debidamente desinfectadas polo persoal
de limpeza. E todo caso, cando o alumnado ou o profesorado as utilicen deberán desinfectar
previamente e posteriormente as manas. Para iso haberá unha dotación de produto desinfec-
tante a disposición.

58. Órganos colexiados 

 As reunións  de  claustro  celebraranse  no  paraninfo,  sempre  que  for  posible  respectando a
distancia de seguridade.

 As reunións do Consello Escolar celebraranse na biblioteca.
 As reunións da CCP celebraranse na biblioteca.
 Se se volvese a unha situación de confinamento e a un ensino non presencial, as reunións dos

órganos colexiados celebraríanse por videoconferencia (webex).
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Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico

59. Formación en educación en saúde 

• O equipo  COVID debe asegurar  que  a  información  sobre  os  protocolos  e  as  medidas  de
prevención e hixiene chegan a toda a comunidade educativa.

 Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as medidas de
prevención e hixiene a todos os traballadores do centro.

 Enviarase información a todas as familias (páxina web), mantendo unha canle de comunicación
para a solución de dúbidas (teléfono e/ou email).

 Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización. Actualizarase no caso de cambiaren
as indicacións.

• Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan medidas
de prevención, hixiene e promoción da mesma. Estas actividade incluíranse nos programas de
actividades de educación e promoción da saúde para traballalas dunha forma integral.

• Dinamizaranse  e  promoveranse  hábitos  da  vida  activa  e  saudable  a  través  de  programas
solicitados polo centro e concedidos pola Consellería, como o Plan Proxecta (xa solicitamos:
“Clases sen fume”, Proxecto Deportivo do Centro” e “Aliméntate ben”) ou Contratos-Programa.
Estes desenvolveranse baixo dúas liñas:

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

• A directora  e  coordinadora do equipo COVID-19 encargarase  de  solicitar  á  Consellería  de
Sanidade e o SERGAS a impartición de formación, ben presencialmente ben telematicamente.
Asemade solicitarase ao CFR de Pontevedra e ao CAFI cursos sobre esta temática destinados
ao profesorado e que se levarán a cabo no centro.

• As  horas  presenciais  de  titoría  na  ESO  serán  empregadas  polo  profesorado  titor,
preferentemente durante o primeiro trimestre, para dar información e formación ao alumnado.

• En  bacharelato  trataranse  de  organizar  charlas  formativas  por  grupos  e  que  deberán  ser
impartidas por especialistas sanitarios.

60. Difusión das medidas de prevención e protección 

• PROFESORADO:
 Utilizarase fundamentalmente o correo electrónico corporativo
 As reunións dos órganos colexiados: claustro, CCP, Consello Escolar.
 A pantalla que está na sala de profesorado.
• PROXENITORES:
 Informarase a través da páxina web. O correo electrónico e o teléfono serán as canles preferentes

de comunicación.
 Tamén se utilizará AbalarMóbil.
 ALUMNADO:
 Informarase  a  través  do  profesorado  titor  e  do  profesorado  asignado  ao  grupo.  Igualmente,

utilizaranse os taboleiros das aulas e os dos corredores e a pantalla que está na porta principal.

61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais 

• As aulas virtuais utilizaranse a partir de 3º de primaria. De non poder utilizar a aula virtual, arbi -
trarase un modo alternativo para manter o ensino a distancia e a comunicación cos pais e nais.
Este modo alternativo deberá recollerse na programación.

• Será a dirección do centro quen designe o profesorado encargado do mantemento da aula vir-
tual , se for preciso, asistido polos asesores Abalar. Durante o mes de setembro, antes do co-
mezo das clases, crearanse os “cursos” dentro da aula virtual. Realizaranse reunións para in-
formar do seu funcionamento e da formación dispoñible (os coordinadores TIC poderán crear
modelos básicos que sexan homoxéneos para a totalidade dos cursos). Poranse a disposición
do profesorado e do alumnado videotitoriais.

• Durante os primeiros días de clase, os titores e/ou profesorado de cada grupo, facilitará ao
alumnado a inscrición e matriculación en cada un dos cursos na aula virtual. Se for posible utili-
zarase a aula de informática.

• Todo o profesorado se asegurará, o máis axiña posible, de que o seu alumnado coñece o fun-
cionamento do seu curso e a metodoloxía que usará no caso de volver ao ensino a distancia.

• A aula virtual ten que estar plenamente operativa a finais de setembro. Crearase tamén un
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usuario na aula virtual para o inspector do centro con permiso de acceso a todos os cursos vir-
tuais e facilitaráselle o seu usuario e clave.

• No mes de setembro o profesorado titor identificará o alumnado que teña problemas de cone-
xión e notificarao á dirección

• O equipo directivo realizará unha listaxe coa problemática de cada alumno/a e as súas necesi-
dades nun eventual paso ao ensino a distancia.

• Haberá oferta de formación polos asesores Abalar e do CAU e prestarase atención aos proble-
mas tecnolóxicos que poidan xurdir. O profesorado poderá utilizar contidos do espazo Abalar,
da web do Ministerio …

• Entre estes recursos inclúese unha actividade de formación de 15 horas para afondar no apro-
veitamento didáctico das aulas virtuais. Desenvolverase na propia aula virtual.

• En consecuencia, ofertarase para todo o profesorado:
 Curso de Introdución ao ensino mixto en Platega e en aberto.
 O mesmo curso titorizado con contidos específicos para cada nivel educativo
• Unha formación en centros baseada en dúas liñas prioritarias:
 Integración didáctica das TIC.
 Deseño e desenvolvemento curricular no marco dun modelo competencial.
 O profesorado coordinador da aula virtual e de E-dixgal será os seguinte:

D. Fernando Vázquez García Coordinador TIC, mantemento da aula virtual e da
páxina web.
Asesoría sobre o emprego da aula virtual. Comuni-
cación coa UAC.

Dª Montserrat Castro Poceiro Coordinadora E-dixgal e comunicación con aseso-
res Abalar e UAC.

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

O centro elaborará un programa de acollida que será presentado ao Consello Escolar e que se desen-
volverá nas dúas primeiras semanas do curso (do 23 de setembro ao 9 de outubro).
Toda CE será informada sobre a modificación das normas de organización e funcionamento do centro
con motivo de adaptación ao contexto da COVID-19.
Toda a CE será informada  das normas de prevención, hixiene e protección.
Tanto o alumnado será informado das accións formativas para a mellora da competencia dixital necesa-
ria  para o seu desenvolvemento na modalidade presencial, ou de ser o caso, non presencial.
O DO elaborará un plan de atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante actividades grupais
de acollida e cohesión.

63. Difusión do plan 

O Plan será difundido a través da páxina web do centro e será enviado a todo o profesorado vía email.
Alén diso, será enviado á Inspección Educativa.
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