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MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
BÁSICAS 

PRINCIPIOS SANITARIOS BÁSICOS 

• Con carácter xeral, a actividade lectiva será 
presencial. Priorizarase o alumnado de menos 
idade ata 4º ESO. As suspensión da actividade 
presencial só se adoptará en casos excepcionais. 

• O centros educativos manteranse abertos durante 
todo o curso escolar. Asegurarase apoio a 
menores con necesidades especiais ou 
pertencentes a familias vulnerables. 

• Os centros promoverán que as reunións de 
coordinación ou outras se realicen por medios 
telemáticos. 

• Realizaráselle un test de cribado COVID-19 a todo 
o profesorado antes do inicio do curso. 

 



MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
BÁSICAS 

PRINCIPIOS SANITARIOS BÁSICOS 

• Creación do equipo COVID-19. 
• Centro da saúde de referencia. 
• Auto enquisa diaria de síntomas de profesorado e PAS 

(Anexo I). Se for positiva, débese comunicar a ausencia. 
• Auto avaliación diaria do alumnado (Anexo I). De detectar 

polo menos 2 síntomas, debe quedar na casa, comunicar a 
ausencia ao centro e chamar ao médico ou pediatra. 

• O alumnado que teña condición de vulnerable (outras 
patoloxías) os criterios de asistencia á clase serán os 
recomendados polo facultativo. 

• Habilitación dun espazo para o illamento. 
• Habilitación dunha canle informática específica para a 

comunicación de posibles casos á comunidade educativa e, 
en particular, ao Consello Escolar. 

• As ausencias derivadas da aplicación das medidas 
COVID-19 considéranse xustificadas. 
 



MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS 
COMUNICACIÓN DA SINTOMATOLOXÍA OU DE 

CONFIRMACIÓN 

• Ante a aparición dun só síntoma, o PAS e profesorado 
quedará illado na casa e informarán o equipo COVID. 
Poranse en contacto cos facultativos e estes decidirán as 
medidas a tomar. 

• O centro informará aos proxenitores de que o alumnado 
con síntomas non poderá asistir ao centro. Confirmarase a 
recepción desta información. Poderá pedírselles unha 
declaración responsable. A temperatura e avaliación dos 
síntomas será feita na casa. 

• Ante a detección de síntomas dun alumno/a no centro 
contactarase coa familia que debe presentarse axiña. Algún 
membro da familia contactará co médico que valorará a 
consulta presencial e a solicitude de proba diagnóstica. 

• Calquera membro da CE que conviva con alguén sospeitoso 
de padecer a enfermidade, debe quedar na casa ata a 
confirmación ou non. Comunicarase o resultado á 
coordinadora COVID. 
 



MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS 
COMUNICACIÓN DA SINTOMATOLOXÍA OU DE 

CONFIRMACIÓN 

• A Consellería habilitará unha canle informática 
chamada “EduCovid”, para a comunicación de 
datos básicos dos contactos estreitos dos posibles 
casos confirmados. 

• Esta canle subministrará os seguintes datos: 

 Caso de haber un caso confirmado: contactos 
estreitos e de aula, profesorado do grupo, 
compañeiros/as de transporte particular... Outros 
contactos terán que ser rastrexados polo 
SERGAS. 

 No caso de o CSC ter confirmación dun caso, 
incluirá a información na aplicación. 

 



MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

• Pupitres orientados nun mesmo sentido mirando cara ao 
profesor/a. Distancia interpersoal polo menos de 1,5 m. 

• A distancia entre os postos escolares será a máxima que permita 
a aula. A distancia medirase desde o centro das cadeiras. 

• Se non for posible o distanciamento: 
 Retirada de mobiliario non imprescindible. 
 Uso de aulas alternativas de maior tamaño, se as houber, para 

gardar a distancia. 
 Se non fosen posibles as anteriores, desdobramento de grupos. 
 Uso de máscara obrigatoria en toda a xornada lectiva para toda a 

CE. 
• O alumnado deberá levar unha 2ª máscara de recambio e un 

estoxo para gardala.  
• Queda exento do uso de máscara quen o acredite cun informe 

médico. 
• Os centros educativos deberán informar a toda a comunidade 

educativa (CE) das medidas de prevención, hixiene, protección e 
manexo das mesmas: 

 
 
 



MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

• Uso correcto da máscara. Protocolo de substitución e lavado. 

• Evitar tocar ollos, nariz e boca. 

• Hixiene das mans. Lavado frecuente (mínimo 5 veces ao día) polo menos 40 
s. ou con solucións hidroalcohólicas (20 s.). 

• Hixiene de mans á entrada e saída, despois do recreo e sempre despois de ir 
ao aseo. Sempre que se comparta material. No caso do alumnado verificarase 
unha vez sentado na aula. 

• Xerar dinámicas para que o alumnado realice a hixiene de mans. Educación 
sanitaria. Deberase garantir a existencia de xabóns e papel para secar as 
mans. 

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

• Xerar sistemas de educación sanitaria para a hixiene respiratoria: ao tusir ou 
esbirrar e hixiene de mans. 

• Evitaranse actividades que impliquen a mestura de alumnado de diferentes 
grupos. 

• Extremarase a orde no posto de traballo e na mesa da aula realizando 
limpeza e desinfección. 



MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

• O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos 
seus compañeiros/as. Nas aulas ou pupitre deberá existir un espazo 
diferenciado para o material de cada alumno, de xeito que non permita 
ser manipulado por outros compañeiros. 

• Os equipos de traballo (ordenador, teclado …) deberán ser usados só 
pola persoa titular do posto e, de non ser posible, desinfectaranse 
adecuadamente antes de ser empregados por outra persoa. 
Realizarase hixiene de mans antes de usalos. 

• As ventás, portas, dispositivos de iluminación, proxectores … serán 
unicamente usados polo profesorado. 

• Atención ao público. Cando se distribúan formularios ou se entregue 
documentación que deba ser escrita, facilitarase o material de escritura 
que deberá ser desinfectado polo usuario, polo que se disporá dun 
dispensador de xel. Hixiene de mans. 

• Considérase pouco recomendable o uso de luvas. Só o persoal de 
limpeza. 

• O incumprimento por parte do alumnado deste protocolo 
considerarse unha falta leve. 

 



MEDIDAS XERAIS DE LIMPEZA NOS 
CENTROS 

• Cada centro disporá dun protocolo de limpeza e desinfección 
que formará parte do documento “Plan de adaptación á 
situación COVID-19…” e determinará a frecuencia e horas 
nas que se realizarán todas as tarefas. Unha persoa, polo 
menos, realizará a quenda de mañá. O Plan recollerá as 
seguintes indicacións: 

 Limpeza polo menos unha vez ao día reforzándoa nos 
espazos que o precisen. Nos aseos realizarase polo menos 3 
veces ao día. Nestes debe existir material de desinfección 
para ser utilizado polos usuarios voluntariamente. 

 Prestarase especial atención (2 veces ao día) ás zonas de 
uso común e nas superficies de contacto frecuentes: 
mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, billas, cisternas … 

 A limpeza estenderase a zonas privadas como: vestiarios, 
áreas de descanso, compartimentos … 

 

 



MEDIDAS XERAIS DE LIMPEZA NOS 
CENTROS 

 Realizarase desinfección dos postos de traballo compartidos en 
cada cambio de quenda e ao finalizar a xornada. Cada usuario 
realizará, ao rematar de usar o ordenador de uso compartido, a 
limpeza do teclado, do rato e da pantalla con xel desinfectante. Os 
desinfectantes serán os autorizados polo Ministerio de Sanidade ou 
unha disolución de lixivia. Logo lavaranse as mans. 

 Deberá vixiarse a limpeza das papeleiras (con bolsa interior e 
tapa). 

 Deberán realizarase tarefas de ventilación frecuente por espazo. 
Polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os 
recreos e ao finalizar as clases. Sempre que sexa posible 
entre clases. 

  Cando a meteoroloxía o permita, manteranse as xanelas abertas o 
maior tempo posible. 

 

 

 



MEDIDAS XERAIS DE LIMPEZA NOS 
CENTROS 

 Cando un profesional presta asistencia nun mesmo espazo 
con diferentes alumnos de xeito consecutivo (orientadora, 
PT...) desinfectarase a superficie e ventilarase a aula polo 
menos 15 minutos. 

• Xestión de residuos: 

 Recoméndase que os panos desbotables sexan refugados en 
papeleiras con bolsa ou contedores protexidos con tapa e, se 
é posible, accionados con pedal. 

 Todo o material de hixiene persoal (máscaras, luvas …) debe  
depositarse na fracción resto. 

 No caso de un membro da CE presentar síntomas mentres se 
atopa no centro educativo, será preciso illar o contedor. Esta 
bolsa do lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda 
bolsa, con peche, para o seu depósito na fracción resto. 
Realizarase a limpeza e ventilación do espazo no que se levou 
a cabo o illamento. 

     



MEDIDAS XERAIS D EPROTECCIÓN 
COLECTIVA 

• O uso da máscara é a medida básica de protección. 

• Nas entradas dos centros disporase de produtos de hixiene 
que permitan realizar unha adecuada hixiene. 

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

• Deben establecerse distancias mínimas de seguridade 
de polo menos 1,5 m. tanto nos accesos como nos de 
atención o público. Deben evitarse aglomeracións. 

• Nas mesas, mostradores e despachos de atención ao 
público, establecerase unha distancia mínima de 1,5 m. 
entre o usuario e o persoal, agás que se habiliten 
elementos de protección colectiva (biombos ou mobiliario 
que sirva de barreira física). 



SUBMINISTACIÓN DE MATERIAL DE 
PROTECCIÓN 

• A Consellería realizará un aprovisionamento inicial de 
elementos de sinalización e máscaras de protección. 
Corresponderalle ao equipo COVID-19, en colaboración coa 
secretaría, o inventario das mesmas e arbitrar mecanismos 
de distribución que acrediten a entrega e consumo para a 
actividade do centro. 

• Corresponde ao centro educativo, con cargo aos gastos de 
funcionamento, suplir o material non proporcionado pola 
Consellería, en especial: xeles, panos de papel, material de 
limpeza e desinfección … e cando resulten insuficientes, 
máscaras de protección. 

• O centro arbitrará medidas para que o inventario e 
contabilización de custes deste material sexan 
individualizables. Débese levar a súa contabilización e un 
inventario separado para certificar o consumo e gastos 
producidos. 



XESTIÓN DOS GROMOS 

• Non asistirá ao centro calquera membro da CE que presente 
síntomas compatibles co COVID-19. Tampouco as persoas 
que estean á espera de resultado de PCR. 

• Ante unha posible sospeita no que unha persoa comece a 
desenvolver síntomas, as medidas de prevención e control levaraas 
o SERGAS. Seguirase o protocolo previsto con antelación: Levarase 
a un espazo separado 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 nai/pai debe chamar ao centro de Atención Primaria de 
referencia para solicitar consulta ou ao teléfono do SERGAS e 
seguiranse as súas instrucións. Caso de ser grave, chamarase ao 
061. O traballador que presente síntomas deberá abandonar o 
traballo protexido por máscara e logo 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. 

 



XESTIÓN DOS GROMOS 

• De producirse a sospeita ou a aparición dun caso, a persoa 
coordinadora do equipo incluirá na aplicación informática a 
información prevista do afectado/a: contactos estreitos, 
profesorado  asignado ao grupo ... A aplicación xerará unha  
alerta na CSC que se encargará da vixilancia evolutiva das 
persoas identificadas como contactos. 

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

• Tras a aparición dun caso diagnosticado, seguiranse as 
instrucións da autoridade sanitaria. 



ESCENARIOS NO SUPOSTO DE 
ABROCHOS/GROMOS 

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

• Considérase contacto estreito a persoa que compartise 
espazo co caso confirmado a unha distancia< 2 m. Durante 
máis de 15 minutos sen utilizar máscara. 

• A aparición de 1 caso confirmado suporá a entrada en 
illamento de, polo menos 10 días, da persoa afectada e de 
14 días para todas as persoas que teñan consideración de 
contacto estreito. O resto do alumnado poderá continuar 
coa súa actividade presencial. Aos contactos estreitos 

realizaráselles unha proba nun prazo nun superior a 48 h. 

• Dependendo da virulencia e intensidade do gromo, a autoridade 
sanitaria poderá decidir as medidas de corentena parciais ou 
totais. 



ESCENARIOS NO SUPOSTO DE 
GROMOS 

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

 Finalizado o período de illamento realizarase un proceso de 
retorno á actividade 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 comunicarao ao centro 

 

 



MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 
ORGANIZACIÓN E DOCUMENTOS DO CENTRO 

• Na Consellería existira un Grupo de Coordinación e Seguimento da 
Pandemia (CSP). 

• O director/a será quen coordine o equipo do centro. Manterá 
a comunicación cos diferentes órganos da Consellería de Educación, 
Sanidade, Sergas ou co Grupo de Coordinación de Seguimento da 
Pandemia; tamén co persoal do centro, familias e alumnado. 

• Este equipo contará  con información precisa sobre o alumnado de 
cada grupo (telf., enderezo …) para, ser for preciso, trasladala axiña 
ás autoridades sanitarias. 

• Este equipo elaborará un “Plan de adaptación á situación COVID-19 
no curso 2020/2021”. Este plan deberá trasladarse á CE e familias. 
Será aprobado pola dirección do centro e do seu contido será 
informado o Consello E. Será remitido á Inspección Educativa. 

• Asemade, elaborarase un “Plan de Continxencia” que será aprobado 
pola dirección, no que se establecerán as medidas en caso de 
suspensión da actividade lectiva, medidas para o ensino a distancia 
e os supostos de reactivación da actividade lectiva presencial. 



REGULACIÓN DAS ENTRADAS E 
SAÍDAS 

• Habilitaranse diferentes entradas para o alumnado das 
diferentes etapas. De non ser posible, estableceranse 
quendas de entrada distanciadas no tempo. 

• A dirección do centro ten a posibilidade de establecer o 
número de profesores/as de garda precisos para facer 
efectiva a entrada con seguridade. 

• Poderase permitir que o alumnado entre á aula antes da hora 
do inicio das clases para evitar aglomeracións. 

• 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 recreos. 

• Para acceder ao centro, habilitarase, se for posible, unha porta 
de entrada e outra de saída. Nos corredores haberá sentidos de 
entrada e saída circulando sempre pola dereita. 



REGULACIÓN DAS ENTRADAS E 
SAÍDAS 

• 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. 

• Para a saída do centro poderase flexibilizar o horario da 
última hora lectiva. Será o equipo directivo quen o determine. 
Non se poden facer grupos. Deber saír directamente ao 
exterior. 

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

• A dirección determinará o número de profesores  
necesarios para ordenar as entradas e saídas. O 
elevador só se usará se for preciso. O usuario levará máscara. 
Se é posible haberá unhas escaleiras para a entrada e outras 
para a saída. 

 



MEDIDAS RELATIVAS ÁS FAMILIAS E 
ANPAS 

• O “Plan de adaptación …” establecerá un protocolo para a realización de 
actividades que se poderán realizar fóra do horario lectivo, e 
determinará as medidas de protección e prevención e as 
responsabilidades de organizadores e xestores. Asignaranse postos fixos 
ao alumnado para todo o curso escolar. 

• As actividades das ANPAs celebraranse preferentemente por medios 
telemáticos. 

• Os Consellos Escolares celebraranse preferentemente de xeito 
telemático. 

• As reunión de titoría e as comunicacións coas familias  serán 
preferentemente por teléfono ou videochamada. Caso de ser 
preciso a titoría presencial a requirimento do centro, farase coas 
medidas de protección necesarias. 

• Utilizarase como medio de comunicación xeral coas familias a páxina 
web do centro. 

• Recoméndase non celebrar eventos ou celebracións con gran número de 
público. En caso de celebrárense gardaranse as medidas de seguridade 
necesarias: uso de máscaras, 1,5m de distancia, 50% de aforo... 

 



CONSIDERACIÓNS XERAIS NA AULA 
ORDINARIA 

• O alumnado gardará o material de xeito diferenciado para 
evitar o contacto co resto dos compañeiros. Cando se comparta 
material lembraráselle, a necesidade e importancia da hixiene 
de mans antes despois de usalo. 

• Resulta recomendable que o alumnado garde o material nun 
estoxo ou contedor propio. A ser posible rotulado co seu nome. 
Nas perchas a roupa colocarase do xeito máis separado 
posible. 

• Evitaranse desprazamentos pola aula. Só se permitirá 
levantarse para facer estiramentos ou similares sen moverse 
do sitio. 

 



OUTRO TIPO DE AULAS 

• Nas aulas de desdobres, talleres, aula de informática … extremaranse os 
protocolos de limpeza. Tamén é obrigatoria a hixiene de mans ás entradas e 
saídas das mesmas. 

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

• Adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e 
minimizando o contacto con materiais. Evitarase que estean encarados a 
menos de 1,5 metros.  

• No caso de uso de instrumentos de vento (especialmente frauta traveseira) e 
nos exercicios de canto, a distancia será de 3 m. 

• En EF a máscara será obrigatoria agás que se realicen no exterior, de 
maneira individual, a máis de 2 m. e que o uso da máscara resulte 
inadecuado ou imposible.  

• Minimizarase o uso de materiais compartidos e procurarase a súa desinfección 
ou a hixiene de mans. Coidarase especialmente o uso da máscara nos 
ximnasios reducidos e con ventilación reducida. 



CAMBIOS DE CLASE 

• A norma xeral será que o alumnado non cambie de clase, 
agás supostos excepcionais. 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 1 en 1, 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 entrante hixienizará as 
cadeiras e as mesas. 



USO DA 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 e, 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. 

• Aplicaranse as normas das aulas ordinarias. 



USO DE ASEOS 

• O seu uso estará limitado a un terzo do aforo 
simultaneamente. O alumnado deberá hixienizar as mans á 
saída dos mesmos. 

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

• O público que non teña condición de persoal do centro só 
poderá utilizar un dos aseos, o máis próximo á entrada. 

 



MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS 
RECREOS 

• O equipo directivo establecerá o aforo dos posibles 
espazos utilizables como espazos de recreo: 
ximnasios, pistas … Na medida do posible limitaranse estes 
para que un grupo de 30 alumnos/as poida estar 
distanciado polo menos 1,5 m. Deben independizarse os 
espazos. No recreo será obrigatorio o uso de máscara. 

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

• Unha vez calculado o aforo e a dispoñibilidade dos espazos, 
realizarase unha proposta de “horas de recreo” e “grupos 
de recreo” que permita organizar non só a distribución do 
alumnado senón tamén as entradas e saídas nas aulas. 

  



MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS 
RECREOS 

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

• A nova organización da distribución de recreos, horarios e 
do profesorado asignado ao mesmo documentarase no 
“Plan de adaptación …” para poñela a disposición, de ser o 
caso, da Inspección educativa. 

• Durante o recreo extremarase a vixilancia aumentando o 
profesorado se for preciso. O equipo directivo poderá 
prohibir o uso de elementos comúns de xogo ou de 
obxectos que poidan ser compartidos. 



UTILIZACIÓN DE CARTELERÍA NO 
CENTRO 

• O centro disporá de cartelería: entradas, corredores, 
escaleiras, zonas de recreo … que advirta de: distancia de 
seguridade, sintomatoloxía da COVID e medidas de hixiene 
social e individual. Isto reforzarase nas aulas e aseos. 

• A cartelería de uso preferente será a subministrada pola 
Administración e terá un tamaño de A3 ou superior. 

• Na medida do posible evitaranse colaxes, murais ou outro 
material nas paredes de corredores e aulas. 

 



MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA 
LABORATORIOS E TALLERES 

• O alumnado deberá ser informado das medidas hixiénicas e 
recomendacións a seguir. 

• Os equipos de protección individual deberán estar 
hixienizados. Engadiranse outros equipos de protección se 
for necesario. Cando sexa posible utilizaranse materiais 
desbotables. 

• Farase unha planificación para que se produza a menor 
manipulación posible das ferramentas e equipos. Deberán 
ser hixienizadas despois de cada actividade. 



NORMAS ESPECÍFICAS PARA 
ALUMNADO NEE 

• Uso obrigatorio de máscaras. No caso de non poder usalas 
utilizaranse 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 docente e aula. 
Limitaranse as interaccións dos grupos. 

• No caso de non ter autonomía deberá ser acompañado en 
todo o momento e axudado nos labores de hixiene. 

• Asignaráselle un aseo no centro no que se intensificará a 
limpeza e desinfección. 

• O DO colaborará co equipo COVID para a identificación das 
súas necesidades. 

 

 



MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O 
PROFESORADO 

• Debe manter unha conduta exemplarizante no cumprimento 
das medidas de protección, e aproveitarase calquera contido 
para inculcar ao alumnado concienciación sobre o carácter 
social da pandemia e o beneficio común do cumprimento das 
normas. 

• O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de 
hixiene composto por panos desbotables, solución 
desinfectante e xel hidroalcohólico para uso individual, que 
usará en cada cambio de aula e na limpeza da súa mesa e 
cadeira. Este material será subministrado polo centro. 

• En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da 
hixiene das súas mans e do material de uso docente, da 
ventilación e de lembrar as medidas ao alumnado. 

• Todas as reunións de profesorado realizaranse cumprindo as 
normas de protección e aforo dos locais, cando non sexa 
posible utilizaranse medios telemáticos. 



MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O 
PROFESORADO 

• O equipo directivo establecerá o aforo máximo da 
sala de profesorado e departamentos que permitan 
gardar 1,5 m. de separación, marcando os espazos que 
se poden ocupar e lembrando a necesidade de hixienizar os 
elementos de uso común. 

• As titorías realizaranse, sempre que sexa posible, 
mediante videochamada ou teléfono. Se ten que ser 
presencial adaptaranse espazos exclusivos onde se 
garantirá, mediante obstáculos físicos, a distancia de 
seguridade ou o emprego de máscaras e a dispoñibilidade 
de produtos de limpeza de mans. 



NORMAS EN MATERIA DE ÓRGANOS 
COLEXIADOS 

• Os órganos colexiados pódense convocar, constituír, 
celebrar sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia 
(Art. 17 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime 
Xurídico do Sector Público). 

• As sesións que se celebren a distancia deberán facerse con 
todas as garantías. A estes efectos considérase validamente 
emitido o voto formalizado na propia sesión da 
videoconferencia ou emitido por correo electrónico. 

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



MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E 
PEDAGÓXICO 

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 (incluída  a páxina 
web) mantendo unha canle de comunicación para a solución 
de dúbidas. 

 Potenciarase  o uso de infografías, carteis e sinalización. 
Actualizarase de cambiaren as indicacións. 

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



EDUCACIÓN EN SAÚDE 

• Dinamizaranse e promoveranse hábitos da vida activa 
saudable a través de programas como Plan Proxecta ou 
Contratos-programa. Desenvolveranse baixo dúas liñas: 

 Hábitos de alimentación saudable. 

 Vida activa que inclúa a actividade física no día a día ao 
longo da vida. 

• A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán 
formación, ben presencialmente ben telematicamente. 
Dentro da oferta formativa do PFP incluiranse cursos sobre 
esta temática. 



AULAS VIRTUAIS E ENSINO A 
DISTANCIA 

• Todos os centros teñen acceso á aula virtual desde a súa páxina web. 

• As aulas virtuais utilizaranse a partir de 3º de primaria e para o 
alumnado que parcialmente estea en situación de corentena, se non 
existe a suspensión da actividade presencial do conxunto da aula. 

• De non poder utilizar a aula virtual, arbitrarase 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 virtual e, se for preciso, asistido polos asesores 
Abalar. Durante o mes de setembro, antes do comezo das clases, 
crearanse os “cursos” dentro das aulas virtuais. Realizaranse 
reunións para informar do seu funcionamento e da formación dispoñible 
(os coordinadores TIC poderán crear modelos básicos que sexan 
homoxéneos para a totalidade dos cursos. Porase a disposición do 
profesorado videotitoriais. 



AULAS VIRTUAIS E ENSINO A 
DISTANCIA 

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

• Todo o profesorado se asegurará, o máis axiña posible, de 
que o seu alumnado coñece o funcionamento do seu curso e 
a metodoloxía que usará no caso de realizarse o ensino a 
distancia. 

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

• No mes de setembro os titores/as identificarán o 
alumnado que teña problemas de conexión e 
notificaranllo á dirección. 



AULAS VIRTUAIS E ENSINO A 
DISTANCIA 

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

• Haberá oferta de formación polos asesores Abalar e do CAU 
(Centro de Atención a Usuarios) e prestarase atención aos 
problemas 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 aproveitamento 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. 

 



AULAS VIRTUAIS E ENSINO A 
DISTANCIA 

 Unha formación en centros baseada en dúas liñas 
prioritarias: 

 Integración didáctica das TIC. 

 Deseño e desenvolvemento curricular no marco dun modelo 
competencial. 

 



NORMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS Á 
METODOLOXÍAS NA AULA E 

PROGRAMACIÓNS 

• As programacións didácticas incluirán a metodoloxía 
que se seguirá en caso de ensino a distancia. 

• Incluirase, asemade, o mecanismo que se seguirá en caso 
de non poder seguir o ensino telemático e poder asegurar o 
seguimento continuo do curso.. 

• Nas instrucións de inicio de curso determinaranse as 
medidas a adoptar no suposto no que o alumnado teña que 
recibir ensino a distancia. 


