
1

PROTOCOLO DE
ADAPTACIÓN AO CONTEXTO

DA COVID 19 NO IES DE
VILALONGA PARA O CURSO

2021-2022



2

ÍNDICE

MEDIDAS DE     PREVENCIÓN     BÁSICA                                                                                ..........................................................................  3  

MEDIDAS XERAIS DE     PROTECCIÓN     INDIVIDUAL                                                            ......................................................  1  3

MEDIDAS     DE     LIMPEZA                                                                                                ..........................................................................................  19  

MATERIAL     DE     PROTECCIÓN                                                                                         ...................................................................................  23  

XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS     DE     VULNERABILIDADE                                     ................................  2  1  

MEDIDAS DE     CARÁCTER     ORGANIZATIVO                                                                      ................................................................  30  

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS     E     ANPAS                                                         ....................................................  33  

MEDIDAS PARA O     ALUMNADO     TRANSPORTADO                                                             ........................................................  34  

MEDIDAS XERAIS NA     AULA     ORDINARIA                                                                        ..................................................................  35  

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DE     OUTROS     ESPAZOS                                           ......................................  36  

MEDIDAS ESPECIAIS PARA     OS     RECREOS                                                                      .................................................................  40  

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL                                                                                                            ......................................................................................................  44  

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO     DE     NEE                                                          .....................................................  43  

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA     O     PROFESORADO                                                        ...................................................  45  

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO     E     PEDAGÓXICO                                                    ...............................................  4  7  

MEDIDASCORRECTORAS POR CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA     .  51  



3

. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA

7. Denominación do centro, enderezo e teléfonos.

IES DE VILALONGA,
(Pontevedra)

A Salgueira, 40 – 36990 Vilalonga – Sanxenxo

Télefono: 886 15 91 37

Fax: 886 15 91 46

Télefono móbil: 661 48 50 20

Correo electrónico: ies.vilalonga@edu.xunta.es

Páxina web do centro: www.edu.xunta.gal/centros/iesvilalonga

8. Membros do equipo COVID

Minia Gómez Reyes (xefa de estudos de adultos, coordinadora do grupo
COVID):

 Coñecer as incidencias rexistradas.
 Valorar e no seu caso, aprobar e facer as oportunas xestións para 
levar a cabo e satisfacer as suxerencias, demandas e necesidades dadas 
a coñecer polos demais membros do equipo e da comunidade educativa.
 Dar a coñecer as novidades que poidan xurdir aos membros da 
comunidade educativa.
 Informar ao consello escolar do centro sobre as medidas adoptadas
e de ser o caso da evolución dos diferentes escenarios.

Rafael Arines Gago (director, coordinador adxunto do grupo COVID):

• Apoiar á coordinadora nas súas función e asumilas en caso de ausencia
e delegación por parte desta.

• Manter  a  comunicación  institucional  coas  Consellerías  e  a
Administración.

• Manter a comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado.

María Peregrina Millán Gondar:

• Velar por que as medidas previstas neste plan se cumpren.

• Estar informada e informar aos demais membros do grupo das 
incidencias que xurdan.

• Revisar que as medidas adoptadas son suficientes, e no seu caso facer 
propostas de mellora.

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesvilalonga
mailto:ies.vilalonga@edu.xunta.es
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• Controlar que hai disposición do material de protección e hixiene 
necesario.

• Manter comunicación cos representantes do alumnado e das familias 
para coñecer as súas opinión e demandas e dar a coñecer calquera 
información de utilidade.

María Isabel Fernández Fernández:

• Velar por que as medidas previstas neste plan se cumpren.

• Estar informada e informar aos demais membros do grupo das 
incidencias que xurdan.

• Revisar que as medidas adoptadas son suficientes, e no seu caso facer 
propostas de mellora.

• Controlar que hai disposición do material de protección e hixiene 
necesario.

• Manter comunicación cos representantes do alumnado e das familias 
para coñecer as súas opinión e demandas e dar a coñecer calquera 
información de utilidade.

O equipo COVID-19 de cada centro educativo deberá estar en disposición de

dispoñer no menor prazo de tempo dunha relación de todo o alumnado e do persoal do

centro (a información deberá agruparse por aula e co profesor asignado á mesma ou

en contacto co alumnado da mesma) no que figure a identificación persoal,  un ou

varios  números de teléfono de contacto  e  o enderezo para,  de ser  o caso,  poder

trasladado ás autoridades sanitarias.

9. Determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de
protección que inclúe.

Aula de titoría: conta con ventilación adecuada, máscaras de protección, 
termómetro, solucións hidroalcohólicas, papeleira de pedal e panos desbotables.

3. Número de alumnos por nivel e etapa educativa.

CURSO Nº ALUMNADO CURSO Nº ALUMNADO

1º ESO A 24 3º ESO A 22

1º ESO B 22 3º ESO B 21

1º ESO C 25 3º ESO C 23
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2º ESO A 22 4º ESO A 21

2º ESO B 23 4º ESO B 25

2º ESO C 23 4º ESO C 12

CURSO Nº ALUMNADO CURSO NºALUMNADO

1º FPB ADM 10 1º FPB AUTO 17

2º FPB ADM 10 2º FPB AUTO 19

CURSO Nº ALUMNADO CURSO Nº ALUMNADO

1º BACH A 30 2º BACH A 30

1º BACH B 24 2º BACH B 28

1º BACH C 29 2º BACH C 29

1º BACH D 32 2º BACH D 30

1º BACH E 24

CURSO Nº ALUMNADO CURSO Nº ALUMNADO

1º CMAUTO 23 1º CS ADM 17

2º CM AUTO 23 2º CS ADM 28

1º CM ADM 19 ADULTOS 4

2º CM ADM 18 OFERTA MODULAR 8

4. Cadro de persoal do centro educativo.

PROFESORADO:
               69

CONSERXES:
            3

PERSOAL LIMPEZA:
4

PERSOAL ADMINISTRATIVO:
2

5. Enquisa  para  a  detección  precoz  de  sintomatoloxía  compatible  coa
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COVID-19.

 O persoal docente e non docente  do centro educativo deberá realizar

unha  auto  enquisa  diaria  de  síntomas  para  comprobar,  no  caso  de  que  haxa

síntomas,  que  estes  son  compatibles  cunha  infección  por  SARS-  CoV-2  mediante  a

realización  da  enquisa  clínico-epidemiolóxica  que se  describe  no Anexo  I,  que  debe

realizarse antes da chegada ao centro. A enquisa non ten que comunicarse aos centros

educativos,  senón  que  se  deberan  adoptar  polo  persoal  dos  centros  educativos  as

medidas oportunas en función do resultado da auto avaliación e comunicar ao centro a

ausencia.

 Cada día, antes de acudir ao centro, os pais,/nais/titores legais realizarán

unha valoración dos síntomas recollidos no Anexo I ao alumnado a fin de comprobar se

estes  son  compatibles  cunha  infección  por  SARS-CoV.2.  Ante  a  aparición  de,  polo

menos, un dos síntomas que describe a enquisa de autoavaliación, recoméndase que os

titores non envíen ao alumno/a a clase e soliciten consulta co seu médico ou pediatra.

En caso de que un alumno/a que estea no centro teña algún síntoma compatible coa

infección por SARS-CoV-2 de acordo coa enquisa de autoavaliación, deberá permanecer

no espazo de illamento habilitado no centro ata que o responsable veña a recollelo.

 No suposto de alumnado que poida ter a condición de  vulnerable  como

consecuencia  de  patoloxías  (agudas  ou  crónicas)  que  provoquen  dependencia  os

criterios sanitarios que rexerán asistencia a clase ou, de ser o caso, a escolarización

domiciliaria serán os que recomende o médico ou pediatra. No suposto de alumnado que

poida  ter  a  condición  de  vulnerable,  como  consecuencia  de  patoloxías  (agudas  ou

crónicas) que provoquen dependencia, os criterios sanitarios -que rexerán asistencia a

clase ou, de ser o caso, a escolarización domiciliaria- serán os que recomenden médico

ou  pediatra  de  acordo  co  establecido  na  resolución  que  se  dite  instrucións  para  a

atención educativa ao alumnado vulnerable ou alumnado con conviventes vulnerables

durante o curso 2021/22 como consecuencia da pandemia da Covid-19.

8. Comunicacións obrigatorias de sintomatoloxía ou de confirmación.

 Ante  a  aparición  de  sintomatoloxía  compatible  (polo  menos

unha  das  relacionadas  no  anexo  I)  no  persoal  non  docente  e  profesorado,

recoméndase non  acudir ao  centro  educativo  e  dar coñecemento  ao  centro

educativo. 
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 No  caso  de  que  se  detectase  sintomatoloxía  compatible  na  casa,

recoméndase que o alumnado  non acuda ao centro  e comunique o motivo da súa

ausencia. Para a xustificación da inasistencia a algunha proba avaliatoria, será necesario

un xustificante médico.

 O alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non debe asistir ao

centro educativo. A medición de temperatura ou a avaliación doutros síntomas

compatibles coa COVID-19 será realizada no seo da familia de forma diaria

antes de acudir pola maña ao centro     escolar  .

 Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS- CoV-2

nun alumno/a, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase

coa súa familia  ou persoa de referencia  que  deberá presentarse no centro  con

brevidade. Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou

o seu facultativo  que valorará a consulta presencial. Habilitarase, dende o inicio do

curso, un espazo de uso individual (aula COVID) no centro para illar a aquelas persoas

nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona o seu traslado. Este espazo

contará con ventilación adecuada, solucións hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos

desbotables.

➢ Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid

(alumno/a ou profesional) evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles

ata que se confirme o resultado, pero poderán asistir tanto á escola como ao seu

posto de traballo, extremando sempre as medidas de protección.

➢ As persoas conviventes do caso positivo que que sexan consideradas

de risco deberán extremar as precaucións e por esta información en coñecemento

do seu centro de saúde.

9. Canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID os

casos de sintomatoloxía compatible, as ausencias de persoal non docente e

profesorado  e  para  a  comunicación  das  familias  co  equipo  COVID para

comunicar incidencia e ausencias.

As familias comunicarán por vía telefónica  aos membros de dirección as

incidencias e ausencias, que darán a coñecer aos demais membros.

Contémplase  a  creación  dun  grupo  de  Whatsapp  conformado  polos/as
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integrantes do grupo COVID. 

Establécense  como  canles  de  comunicación  preferentes  cos  membros  da

comunidade educativa a páxina web do centro e Abalar Móbil.

A  dirección  informará  ao  consello  escolar  do  centro  sobre  as  medidas

adoptadas e de ser o caso da evolución dos diferentes escenarios cunha periodicidade

semanal, e inmediatamente, de tratarse de asuntos urxentes.

10. Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado.

O  persoal  docente  e  non  docente  do  centro  comunicará  e  xustificará  as

ausencias de xeito ordinario á dirección do centro e quedarán rexistradas no libro de

gardas para adoptar as medidas organizactivas pertinentes.

As  ausencias  do  alumnado  serán  comuniacadas  ás  persoas  titoras,  que  as

comunicarán ao profesorado do grupo,  quen rexistrará  diariamente as ausencias  e

activarán o procedemento de ensino a distancia marcado no Plan de Continxencia.
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MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

11.Croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou

croques  xenérico  que  sexa  reproducible  nos  restantes  espazos.

Identificación da posición do profesorado. (Os planos das aulas inclúense no

anexo III)

Nas  etapas  de  Ensino  Secundario  Obrigatorio,  Bacharelato  e  Formación

Profesional establécense as seguintes medidas de conformación das aulas:

a) A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que

permita a aula, e cando menos de 1,20 metros dentro da aula desde o centro

das  cadeiras.  Se  fose  preciso  retirarase  outro  mobiliario  como  andeis  ou

colgadores que limiten o espazo dispoñible. Se o tamaño da aula non permitise

as  distancias  previstas  nos  parágrafos  anteriores  adoptaranse  as  seguintes

medidas:

• Retirarase  o  mobiliario  non  indispensable  que  diminúa  a

superficie útil da aula para tentar obter o máximo distanciamento.

• Sempre que sexa posible,  utilizaranse aulas alternativas de

especialidade que teñan maior dimensión, tales como laboratorios, aulas de

música ou similares.

• Instalación de mamparas con altura suficiente e garantindo 

cando menos a distancia de 1 metro entre os postos escolares medidos desde

o centro das cadeiras.

b) Os  postos  escolares  estarán  orientados  nunha  mesma
dirección.

c) Cando o tamaño da aula ou taller non permita a distancia, con

carácter xeral,  de 1,2 metros entre postos buscaranse espazos alternativos

onde sexa posible gardala. Noutro caso, poderase habilitar o espazo dispoñible

mediante a utilización de mamparas de separación sempre que se respecte

unha distancia  mínima de 1m respecto  dos postos  que o rodeen,  medidos

dende  o  centro  da  cadeira.  No  caso  da  Formación  Profesional  de  das

Ensinanzas  de  Réxime  Especial,  cando  sexa  de  aplicación,  adaptaranse  as

medidas que correspondan ao seu ámbito profesional de referencia.

d) Cando  non  sexa  posible  ningunha  das  accións  anteriores

desdobrarase o grupo.

No caso de escenarios de alerta 3 e 4 adoptaranse as medidas que as 
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autoridades educativas e sanitarias determinen.

13. Cando  o  tamaño  da  aula  non  permita  as  distancias  mínimas,

identificación de espazos ou salas para asignar a grupos.

Sempre  que  sexa  posible,  utilizaranse  aulas  alternativas  de  especialidade  que

teñan maior dimensión, tales como laboratorios, aulas de música ou similares. A pesar

da súa capacidade e debido a que a natureza da actividade que se desenvolve nel,

evitarase,  de  ser  posible,  a  utilización  do  ximnasio  como  aula  ordinaria,  quedando

reservado  o  seu  uso  exclusivamente  para  tal  fin  no  caso  de  que  non  haxa  espazo

alternativo dispoñible. En calquera caso, o cento dispón de 8 espazos de alta capacidade

con máis de 33 prazas respectando unha distancia de ata 1,5 metros, incluíndo a Aula de

Usos Múltiples e a Aula de Música, que serán empregadas como aulas ordinarias no caso

de ser necesario.

14. Determinación das medidas para o uso de espazos de PT,

departamento de orientación ou aulas especiais do centro.

O alumno/a que asista á aula PT ou ao departamento de orientación na 

mesma sesión pertencerá sempre ao mesmo grupo de aula ordinaria e esta será 

desinfectada seguindo as regras do propio protocolo. En ambos espazos garantiranse as 

distancias mínimas de separación interpersoal, e non caso de non ser posible 

empregaranse espazos máis amplos como as aulas de titoría, de convivencia ou de 

desdobres.

O alumnado deberá traer o seu propio material e o uso será individualizado.

15. Modelo de cuestionario avaliación de medidas.

Empregarase o modelo que figura como anexo II.

16. Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias.

As  reunións  de  titorías  realizaranse,  sempre  que  sexa  posible,  mediante

reunión  non  presencial  a  través  de  vídeochamada  ou  teléfono,  ou  ben

mediante informe por correo electrónico, se así é solicitado pola familia. Se non

fose posible por causa xustificada, non por simple preferencia, e a reunión teña que

ser presencial, este tipo de reunións se realizará na aula específica, sempre mediante

cita previa.

Nesta aula se garantirá mediante obstáculos físicos a distancia de seguridade é
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estará  dotada  de  elementos  de  protección  e  hixiene  como máscara,  produtos  de

limpeza de mans e de desinfección. O centro establecerá horarios específicos para a

atención  das  familias  non  coincidentes  con  horarios  de  entrada  e  saída  nin  con

intercambios de clase ou recreos.

17. Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro 

(provedores, visitantes, persoal do concello ).

As principais vías de comunicación coas familias serán Abalar Móbil, a páxina

web do centro, o correo electrónico e o teléfono.

Coas  restantes persoas  ás que fai  referencia  este apartado,  as  principais

canles comunicativas serán o teléfono e o correo electrónico.

18. Uso da máscara no centro.

Dende o 20 de abril de 2022 o uso da máscara non será obrigatorio, pero si será 

recomendable no caso de alumnado e persoal vulnerables ou conviventes de persoas 

positivas por COVID.

19. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa.

Este  plan  estará  publicado nun lugar  destacado na páxina web do centro  e

informarase ás familias da súa existencia antes do inicio  do curso. A dirección porá

todo o seu esforzo para dar a coñecer as normas específicas que máis afectan a cada

colectivo dos integrantes da comunidade educativa do IES de Vilalonga.

Ademais, informará a todos os membros da comunidade educativa sobre

as medidas de prevención da transmisión da infección, as medidas de protección que

se  deben  empregar  e  as  instrucións  para  o  correcto  manexo  das  mesmas,

destacando:

 Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.

 Ao tusir ou esbirrar, cubrir a boca e o nariz co cóbado flexionado. Usar panos

refugables para eliminar secrecións respiratorias e tiralos tras o seu uso a unha

papeleira con bolsa e a poder ser con tapa e pedal, facendo unha posterior hixiene

de mans.

 Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón,
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durante polo menos  40 segundos,  ou con solucións hidro alcohólicas, durante

polo menos  20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente

sucias debe utilizarse auga e xabón. O lavado realizarase cando menos 5 veces ao

longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois

do recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo.

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

compartido.

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

 Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro,

familias e visitantes) da realización da hixiene de mans con verificación visual do

seu  correcto  cumprimento,  prestarase  especial  atención  a  esta  tarefa  nos

primeiros  días  do  curso  polo  seu  carácter  educativo.  No  caso  do  alumnado

verificarase a realización unha vez sentados na aula mediante a formulación de

preguntas.

 Habilitar dispensadores de solución hidroalcohólica na entrada e en espazos 

comúns.

 Aplicar medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de solución

alcohólica atendendo ás características de cada centro.

 Xerar dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia

(xogos  de  mimetismo,  acompañamento  do  lavado,  momentos  previos  ás

actividades,  entrada  no  comedor,  cada  vez  que  van  o  baño)  ademais  de

medidas de educación sanitaria. Será necesario garantir a existencia de xabón

e papel para secar as mans.

 Instalación de portapanos desbotables e dispensadores de xabón nos aseos ou de 

xel hidroalcohólico nos espazos comúns.

 Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de 

hixiene respiratoria:

 Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que

se desbotará nunha papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do

cóbado e sempre aloxándose do resto das persoas.

 Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de

tocar secrecións respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos

con posibilidade de estar contaminados, así como antes e despois de comer

ou usar os aseos ou tocar material susceptible de ser compartido.

 Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que supoñan a
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mestura do alumnado de diferentes grupos  de convivencia o clases, así

como as que exixan unha especial proximidade. Limitaranse ao máximo as

mesturas de alumnado nas materias optativas e tamén se procurará

que as aulas sexan compartidas polo menor número de grupos e niveis

posibles. Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar nos centros

educativos  realizaranse  sempre  que  se  poida  ao  aire  libre  e  de  acordo  ás

mesmas condicións que os seus homólogos no ámbito comunitario.

 Extremarase a  orde  no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a

limpeza  e  desinfección  establecidas  nas  medidas  deste  protocolo.  Con

anterioridade  ao  inicio  do  curso  en  cada  unha  das  etapas  educativas,

realizarase unha limpeza e desinfección xeral  do  centro  e  do  mobiliario.

 O alumnado  non  compartirá material  de  uso  propio  cos  seus/súas

compañeiros/as.  Nas  aulas  ou  no  propio  pupitre  deberá  existir  un  espazo

diferenciado para o material  de cada alumno de xeito  que non permita ser

manipulado por outros.

 Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou

material de oficina) deberán ser usados só pola persoa titular do posto e, de

non ser posible, o novo usuario realizará unha  correcta hixiene de mans

antes  do  seu  uso.  As  ventás,  portas,  persianas,  contras,  dispositivos  de

funcionamento  da  iluminación,  os  proxectores,  e  restantes  ferramentas

pedagóxicas  serán  unicamente  usadas  polo  profesorado,  coas  medidas  de

seguridade e hixiene que procedan.

 Os usuarios  dos espazos de atención  ao  público  non poderán empregar  os

equipos informáticos, material de oficina ou outros materiais dos empregados

públicos. Cando exista na portaría ou na administración do centro un espazo no

que se  distribúan  formularios  ou  se  entregue  documentación  que  deba  ser

escrita  facilitarase  o material  de  escritura,  porén realizarase  previamente  a

correcta hixiene de mans. Para estes efectos existirá ao carón un dispensador

de xel hidro alcohólico. Nos supostos nos que exista un dispositivo informático

a disposición do público xeral, cada usuario deberá realizar a hixiene de mans

antes do seu uso.

 O uso de luvas  non é  recomendable  en  xeral,  pero  si  nas  tarefas  de

limpeza. As luvas serán postas, retiradas segundo a instrucións previstas na

infografía e refugaranse na fracción resto.

 Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se
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desenvolve a Lei  4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da

comunidade  educativa  en  materia  de  convivencia  escolar  entenderanse

incluídas nos supostos do artigo 42 letras a),  b) e d) coa consideración de

condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento

polo  alumnado  o  incumprimento  das  instrucións  do  profesorado  en

aplicación do presente protocolo (véase apartado de medidas correctoras).

Polo que se respecta ao profesorado e persoal non docente estarase ao previsto

na súa normativa.
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MEDIDAS XERAIS DE LIMPEZA

20. Asignación de  tarefas  ao  persoal  de  limpeza,  espazos  e
mobiliario a limpar de xeito frecuente.

Debemos ter en conta que o uso do pavillón é unha cesión do concello

polo que a súa limpeza e xestión corresponde ao concello de Sanxenxo, e non ao

persoal de limpeza do centro.

Establécese o seguinte protocolo de limpeza:

 Limpeza polo menos unha vez ao día de tódalas dependencias do centro

ao  remate  da  xornada  escolar.  Terase  especial  atención  nas  zonas  de  uso

común e nas superficies de contacto máis frecuentes como pomos das portas,

mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, e outros elementos de

similares características así como de billas elementos das cisternas e outros dos

aseos.

 Reforzarase a  limpeza naqueles  espazos  que o  precisen  en  función  da

intensidade de uso, como no caso dos  aseos  onde será de polo menos  2

veces ao  día  (deberá  cubrirse  unha folla  de  control  de  limpeza)  e  zonas

comúns: recibidores, corredores e escaleiras.

 Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha

limpeza de superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos

dúas  veces  na  xornada.  En  todo  caso  nos  aseos  existirá  xaboeiras  ou

material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente.

 Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada

ou  calquera  dos  desinfectantes  con  actividade  virucida  autorizados  e

rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso destes produtos sempre se

respectarán as indicacións da etiquetaxe. Logo de cada limpeza, os materiais

empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de xeito seguro,

procedéndose posteriormente ao lavado de mans.

 Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e

protexidas con tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos,

co fin de evitar calquera contacto accidental.



16

 As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas dos
traballadores, tales como áreas de descanso, vestiarios, taquillas, aseos.

 Do mesmo xeito, realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de

traballo compartidos, en cada cambio de quenda, e ao finalizar a xornada,

deixando que actúe o produto de limpeza, con especial atención ao mobiliario e

outros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo naqueles utilizados

por máis dun usuario quen realizará ao finalizar o uso individual a limpeza dos

elementos utilizados. Cada usuario ao terminar de utilizar un ordenador de uso

compartido,  limpará  a  superficie  do  teclado,  do  rato  e  da  pantalla  con  xel

desinfectante.

 Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección

usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado

de mans.

 Deben realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de 

polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, 15 minutos ao remate de cada xornada 

(mañá e tarde), durante a totalidade dos recreos, cando menos 5 minutos entre 

clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos durante a duración destas. As 

portas das aulas deberán permanecer sempre abertas, coas ventás abertas para 

favorecer a circulación de aire e, especialmente se as ventás se atopan pechadas. As 

ventás dos corredores deberán permanecer abertas para facilitar a ventilación.

Coas medidas de prevención de accidentes necesarias:

-Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse

as xanelas abertas o maior tempo posible.

-Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a

función de recirculación do aire interior.

 Cando un profesional presta asistencia no mesma espazo con diferentes

alumnos/as  de  xeito  consecutivo  (orientador/a,  profesor/a  especialista,  ou

calquera outro) desinfectaranse as superficies usadas e ventilarase a aula ou

sala polos menos 15 minutos logo de cada sesión.

 En relación coa xestión dos residuos:
-Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado 

empregue para o secado de mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” 

sexan refugados en papeleiras ou contedores con bolsa e protexidos con tapa e, se é 
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posible, accionados por pedal.

-Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe 

depositarse na fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se 

obtén unha vez efectuadas as recollidas separadas).

 No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres

se atope no centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os 

panos ou outros produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e 

colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción 

resto. Realizarase a debida limpeza e ventilación do espazo no que se levou a cabo o 

illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou

síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo.

21. Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia 

semanal ou mensual de tarefas.

Continuarase coas dúas quendas de mañá e tarde coa distribución de

espazos actual. Dúas persoas realizarán o seu turno de mañá. Contémplase a

modificación do horario de entrada e saída para poder cumplir axeitadamente co

Protocolo de limpeza establecido pola Consellería.

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

O persoal de limpeza empregará máscaras e luvas durante a realización

das  tarefas  de  limpeza,  e  xel  hidroalcólico  de  mans  antes  e   despois.   Será

opcional  o  uso  de  pantalla  protectora.  Todo o  material  de  protección  será

proporcionado polo centro.

Utilizaranse  desinfectantes  con  actividade  virucida  autorizados  e

rexistrados  polo  Ministerio  de  Sanidade.  No  uso  destes  produtos  sempre  se

respectarán as indicacións da etiquetaxe.

23. Cadro de control de limpeza dos aseos.

Levarase un rexistro rigoroso das limpezas nos aseos, onde haberá unha

folla  que o  persoal  de limpeza deberá cubrir  tras  a  realización  de cada tarefa

indicando a persoa que a fixo e o día e hora en que foi  realizada,  segundo o

seguinte modelo:
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ASEO:
DATA LIMPADOR/A HORA

24. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a
colocar en cada aula).
Anotarase a data e riscarase cunha X a ventilación realizada. O documento de

rexistro  se  situará  na  mesa  do  profesorado  e  será  cuberto  polo  docente  de  cada

quenda.  En  todo  caso,  o  delegado  comunicará  ao  equipo  COVID  as  incidencias

rexistradas na ventilación diaria.

INICIO 10´ 1º
CAMBIOS

5’+5’

RECREOS
15´

2º
CAMBIOS

5’+5’

REMATE
10´

INICIO
TARDE

10’

CAMBIO
5’+5’

REMATE
10’

25. Determinación dos espazos para a xestión de residuos.

Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de

mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” serán refugados en papeleiras

ou contedores con bolsa e protexidos con tapa e,se é posible, accionados por pedal.

Todo  material  de  hixiene  persoal  (máscaras,  luvas  de  látex,  etc.)  debe

depositarse na fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén

unha vez efectuadas as recollidas separadas).

No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas

mentres se atope no centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen

os panos ou outros produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e

colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción

resto. Realizarase a debida limpeza e ventilación do espazo no que se levou a cabo o

illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou

síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo.
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MATERIAL DE PROTECCIÓN

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

A secretaría  do  centro  realizará  un  rexistro  actualizado  do  material  do  que

dispón o centro. A consellería realizará un aprovisionamento inicial de elementos de

sinalización e máscaras de protección. Corresponde ao equipo formado na COVID-19,

en colaboración coa secretaría do centro, o seu inventario e arbitrar un mecanismo de

distribución que acredite a súa entrega e o seu consumo para a actividade propia do

centro.

27. Determinación  do  sistema  de  compras  do  material  de  protección.

Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento,

suplir o aprovisionamento de equipos de protección que non sexan centralizados pola

consellería,  en  especial  xel  hidroalcohólico  e  os  seus  dispensadores,  panos

desbotables, materiais de limpeza e desinfección, luvas, papeleiras de pedal, impresión

de cartelería e, cando resulten insuficientes, máscaras de protección.

O centro  educativo  arbitrará  as  medidas  oportunas  para  que o  inventario  e

contabilización  dos  custos  deste  material  sexan  individualizables  respecto  das

restantes subministracións do centro, co obxecto de coñecer con detalle os sobrecustos

derivados das medidas de prevención e hixiene ante a COVID-19 e vixiar o consumo

axeitado do mesmo.

Corresponde ao equipo COVID en colaboración coa secretaría do centro

distribuír ou organizar a distribución do material, levar a súa contabilización e

inventario separado e certificar os consumos e gastos producidos. A secretaría

do  centro  realizará  compras  de  material  de  protección  cando  sexa necesario,  tras

consulta de prezos buscando sempre os máis asequibles do mercado.

Non  se  descarta  a  realización  de  compras  conxuntas  con outros  centros  do

concello se isto supuxese a mellora dos prezos de oferta.

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

O material recibido será almacenado nos lugares dispostos a tal efecto.

Nas aulas, o  delegado de grupo será o responsable de vixiar as existencias

dos materiais de desinfección e protección necesarios e comunicará ao grupo COVID as

posibles necesidades. En todo o caso, calquera membro da comunidade educativa

deberá informar ao grupo COVID das necesidades que perciba.

O persoal de limpeza vixiará a dispoñibilidade nas distintas dependencias do
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xel hidroalcohólico e a solución desinfectante de limpeza, así como dos panos 

desbotables, e fará a reposición pertinente cando sexa necesaria.
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XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE

29. Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa xefatura territorial

e de solicitude, de ser o caso de persoal substituto.

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español

os  traballadores  vulnerables  para  COVID-19  (as  persoas  con  enfermidade

cardiovascular,  incluída  hipertensión,  enfermidade  pulmonar  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 condición clínica

estea  controlada  e  o  permita,  e  mantendo  as  medidas  de  protección  de  forma

rigorosa.  O servizo  sanitario  do  Servizo  de Prevención  de  Riscos  Laborais  deberá

avaliar  a  existencia  de  traballadores  especialmente  sensibles  á  infección  por

coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección

necesarias, seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de

prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV- 2.
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MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO

30. Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con
horarios  de  ser  o  caso.  Regulación  da  entrada  de  acompañantes  do
alumnado. (Consultar anexo IV).

Tanto na ENTRADA como na SAÍDA do centro e SAÍDAS AO RECREO e

RETORNO ÁS AULAS, onde u fluxo circulatorio é UNIDIRECCIONAL o alumnado

entrará pola porta que lle corresponda segundo se indica a continuación e se reflicte

nos planos do anexo:

-Edificio 1 – Entrada principal - Escaleira principal – Aulas sobre e tras cafetería.

-Edificio 1 – Entrada dirección – Escaleira conserxería – Aulas sobre sala profes.

-Edificio 2 – Entrada principal – Escaleira principal – Aulas corredor 1

-Edificio 2 – Entrada traseira – Escaleira traseira – Aulas corredor 2

-Talleres e aulas automoción – Portas talleres/aulas correspondentes

-Ximnasio – Entrada ximnasio.

-Pavillón – Entrada pavillón. (O alumnado agardará na aula a que o/a profesor/a o

vaia buscar, excepto na sesión da 1ª hora da mañá e 1ª hora da tarde).

O alumnado circulará polos corredores e escaleiras  sempre achegados ao

lado dereito e gardando as distancias de seguridade.  En caso de que alguén

teña que circular en sentido contrario (excepcionalmente, xa que o sentido na saída e

na entrada é unidireccional) farao achegado ao lado oposto e evitará cruzamentos nas

zonas estreitas, por exemplo, nas portas.

Nos CAMBIOS de clase e nas ENTRADAS E SAÍDAS AOS EDIFICIOS

DURANTE OS RECREOS, nos que a circulación é BIDIRECCIONAL, establécense os

seguintes fluxos circulatorios:

-Entrada nas aulas do Edificio 1: Entrada principal e escaleira principal.

-Saída do Edificio 1: Escaleira conserxería e saída porta dirección (traseira).

-Entrada Edificio 2: Porta traseira do Edificio 2 e escaleira traseira. O alumnado

circulará no exterior polas escaleiras máis próximas aos talleres e a pista de fútbol de

bacharelato.

-Saída Edificio 2: Escaleira dianteira e porta principal do Edificio 2. O alumnado

circulará no exterior  polas escaleiras que conducen á porta principal  e pola pista da

fachada do edificio 1.

A entrada á cafetería será pola ENTRADA EXTERIOR situada no cobertizo do

patio, esperando o turno de entrada en ringleiras que garden as distancias de
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seguridade entre  persoas  e  respectando  os  aforos establecidos  e  a  saída  da

cafetería.  A  SAÍDA  efectuarase  pola  porta  interior e  non  estará  permitido

permanecer  no  recibidor:  o  alumnado  dirixirase  á  zona  que  lle  corresponde

directamente ao abandoar a cafetaría.

A  saída do edificio 1 cara o Ximnasio  efectuarase pola  porta de acceso ás

pistas,  situada a carón da entrada a cafetaría,  e o  regreso  ao edificio 1 será pola

entrada principal. A saída do edificio 1 cara o Pavillón efectuarase pola porta de

acceso ás pistas, situada a carón da entrada a cafetaría, e o regreso ao edificio 1 será

pola  entrada principal. Nas primeiras horas o acceso a ambos espazos será directo,

sen entrar no edificio 1: e a saída a últimas tamén sera directa

31. Previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro,
coa premisa de que a de prevención prima sobre calquera outra en relación
coa súa ubicación.

 En todas as aulas,  corredores,  biblioteca,  sala de profesores e paneis de
entrada  colgaranse  carteis  en  A3  coas  normas  de  hixiene  e  protección  e  planos
indicadores dos fluxos circulatorios.

 Tamén se colocarán carteis concienciadores da importancia de cumprir as
normas e publiciadade de normas básicas nas paredes de corredores, aulas, escaleiras…

 No chan  dos  corredores  e  escaleiras  pegaranse  adhesivos con frechas
pequenas nos extremos indicando o sentido de circulación (sempre pola dereita).

 Tamén  se  pegarán  en  patios,  recibidores  e  espazos  comúns  pegatinas
indicatorias das separacións de seguridade que se deben gardar.

32. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado.

 O  alumnado  transportado  accederá  ao  centro  directamente  tras  a

chegada dos autobuses, gardando as distancias de seguridade, e dirixiranse as súas

aulas accedendo pola porta que lles corresponda (ver ANEXO IV).

 Prohíbese  a  permanencia  no  entorno  do  centro  ou  nos  patios

exteriores.  Excepcionalmente,  cando  un  autobús  chegue  antes  das  08:20,  o

alumnado deberá  permanecer nos patios exteriores  ata esa hora, respectando a

distancia  de  seguridade  e  evitando  a  formación  de  grupos.  Chegada  esa  hora,  o

alumnado  accederá  ao  centro  pola  porta  que  lle  corresponda  de  xeito  ordenado  e

respectando as distancias.



32

 A  saída  farase de xeito  similar:  o  alumnado dirixirase directamente ao

aparcadoiro  dos  autobuses  pola  saída  correspondente  e  mantendo as  distancias  de

seguridade. No caso de ter que  agardar  a chegada do autobús, farano en  ringleira

ordenada cunha separación entre persoas de 1’5 m como mínimo

 O  profesorado  que  ten  clase  ou  garda  a  primeira  hora  (08:30)  

deberá estar na aula con dez minutos de antelación (08:20) para recibir ao

alumnado. O profesorado de garda de primeira hora estará nos  corredores (dous no

edificio 1 e un no edificio 2) vixiando que a entrada se realiza de xeito organizado. O

alumnado accederá ás aulas tan pronto chegue,  nunca antes das 08:20, quedando

prohibida a permanencia no exterior do centro. Excepcionalmente, cando o alumnado

chegue antes desta hora por razón xustificada, poderá permanecer ata as 08:20 nos

patios exteriores mantendo as distancias de seguridade e coa mascarilla posta.

 O profesorado que teña clase a última hora rematará con 5 minutos de

antelación  (o  timbre  soará  con  esa  antelación  para  avisar)  para  efectuar  a

desinfección  do material  e mobiliario  e  velará por  que o material  está recollido e

desinfectado  polo  alumnado;  e  o  alumnado  preparado  para  saír  ordenadamente  e

respectando a distancia de seguridade no horario establecido.

 O profesorado que teña garda a última hora velará por que a saída  

do centro se faga de xeito ordenado e cumprindo as normas de seguridade. A

asignación de espazos será similar ás gardas de primeira hora.

33. Asignacións do profesorado encargado da vixilancia.

Tanto  nas  entradas  como  nas  saídas  haberá  dúas  persoas  de  garda  de

transporte  reforzadas por un cargo directivo. O lugar prioritario da garda será o

aparcadoiro, onde sempre haberá unha persoa vixiando.  Outra persoa  vixiará a

entrada  ou  saída  no  Edificio  1  comprobando  que  se  cumpren  as  medidas  de

protección e hixiene, e outra será a encargada de controlar as entradas ou saídas do

Edificio 2, dos talleres e os patios.
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MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS

34. Previsións  para  a  realización  de  actividades  extraescolares  fóra  da

xornada lectiva. Deberán ser coordinadas co organizador do servizo.

Non se realizarán actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro

do recinto educativo.

As actividades extraescolares e complementarias organizadas polo centro

seguirán o previsto no Anexo VI.

35. Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar.

As xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar realizaranse preferentemente de xeito

telemático. Excepcionalmente, poderanse convocar reunións presenciais sempre que

os aforos permitan unha separación dos asistentes de, como mínimo, 1’5 metros. Nesas

reunións será obrigatorio  o uso de máscaras e a limpeza e desinfección de mans á

entrada e á saída. Ademais, os asistentes deberán hixienizar o mobiliario e materiais

empregados.

36. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias.

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias

priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. Tamén poderán ser

informadas mediante comunicación por correo electrónico,  se así  é solicitado pola

familia.

Se  non fose posible  por  causa xustificada,  non por  simple  preferencia,  e  a

reunión teña que ser presencial, este tipo de reunións realizarase na aula específica,

sempre mediante cita previa. Nesta aula se garantirá mediante obstáculos físicos a

distancia de seguridade é estará dotada de elementos de protección e hixinene como

máscara, produtos de limpeza de mans e de desinfección.

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web

do centro e a aplicación Abalar Móbil.

37. Normas para a realización de eventos.

Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas.

No  caso  de  ter  que realizarse  cumpriranse  estritamente  as  medidas  de  prevención:

espazos ventilados e distancia interpersoal.
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MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO.

38. Establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro

educativo,  establecemento  dun  espazo  de  espera  para  o  alumnado

transportado. Criterios de ser o caso de priorización do alumnado para o

uso do transporte.

Os  autobuses  non  entrarán  no  centro agás  en  casos  especiais

suficientemente  xustificados  e  previa  autorización  da  dirección  que

establecerá os horarios e a organización a seguir.

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

polo órgano autonómico ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas

todas a prazas coa obriga do emprego de máscara. No caso do uso de taxis ou VTC

poderanse ocupar todas as prazas, ocupando en último lugar a que está a carón do

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

vixilancia  do  alumnado,  cando  resulte  obrigatorio,  velarán  por  que  todos  os

ocupantes do vehículo leven posta a máscara durante todo o traxecto e que cada

usuario/a ocupe o seu asento en todo momento.

Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para

unha realizar unha mellor trazabilidade dos contactos, salvo que, en base á

situación epidemiolóxica, as autoridades sanitarias determinen un uso máis restritivo

do mesmo.

Con  carácter  xeral,  cando  se  establezan  limitacións  de  capacidade  dos

vehículos, quedan suspendidas as autorizacións de carácter excepcional cando non

sexa posible transportar a todo o alumnado con dereito lexítimo ao transporte (máis

de 2 km).

No  caso  de  que  a  capacidade  dos  vehículos  non  resulte  suficiente  para  o

traslado de todo o alumnado, o criterio de prioridade é o de maior distancia de

residencia ao centro educativo, tendo en conta que a administración adoptará as

medidas para que o transporte se realice en condicións de seguridade.

Por carencia de espazo, non se permite  a entrada de autobuses no recinto

escolar. Nas paradas na vía pública faranse ringleiras coa suficiente separación entre

alumnos/as,  tanto  na  chegada  como  na  saída  ou  en  caso  de  ter  que  agardar  a

chegada do autobús. A saída do alumnado transportado organizarase de xeito similar

á  entrada,  como  máis  arriba  se  indica.  (Consúltese  protocolo  facilitado  pola

empresa de transporte).
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MEDIDAS XERAIS NA AULA ORDINARIA

 Na  aula,  no  propio  pupitre  ou  noutro  lugar  diferenciado,  como

casilleiros (foron quitados por motivos de espazo) ou mobles, o alumnado gardará o

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

as.

 O centro subministrará xel hidroalcólico, líquido para encher o bote

que opcionalmente poderá levar consigo o alumnado e panos desbotables; non

subministrará máscaras nin botes pulverizadores, agás que excepcionalmente

fose necesario.

 Recoméndase  que  no  caso  de  ter  que  achegarse  ao  encerado  cada

alumno/a teña entre o seu material un xiz ou rotulador de encerado branco ou que

se desinfecte o común antes de cada uso.

 Resulta  recomendable  que  cada  alumno/a  teña  o  seu  material

gardado en contedores propios como estoxos ou semellantes e na medida do posible

todo rotulado co seu nome.

 Nas perchas o material ou roupa colocárase do xeito mais individualizado

posible.

 Cando  se  use  material  susceptible  de  ser  compartido  lembraráselle  ao

alumnado a necesidade e importancia da hixiene de mans antes e despois de usar o

material.

 No  momento  de  entrada  á  aula  ou  no  caso  de  cambio  de  aula

dedicáranse  uns  minutos  á  desinfección da mesa e  da  cadeira  coa  dotación  de

desinfección existente na aula (panos desbotables e solución desinfectante).

 Aproveitaranse  os  primeiros  minutos  para  lembrar  os  protocolos  de

hixiene e contacto social e permitir que lave as mans se non o fixo previamente.

 Evitarase o desprazamento do alumnado na aula.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS

39. Realizaranse  as  previsións  que  sexan  precisas  noutros  espazos   do
centro  tales  como  aulas  especiais  (tecnoloxía,  música,  debuxo,  inglés,
laboratorios,...) ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera outro espazo de
uso educativo. As previsións incluirán as normas de uso e limpeza.

 Nas aulas de desdobre, talleres, laboratorios, aulas de música, debuxo ou

informática  extremáranse os protocolos de limpeza  por tratarse de aulas de uso

máis compartido.

 Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas

das mesmas.

 O  material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de

cada materia, debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a

clase.  Implicarase  ao  alumnado  na  concienciación  social  que  ten  a  limpeza  dos

elementos comúns de uso privativo.

 Onde  a  materia  o  permita  substituirase  o  emprego  de  materiais  por

simulacións virtuais con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material.

 En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula  evitando a

formación de grupos e minimizando o contacto con materiais. En todo caso, evitarase

que o alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1,5 metros. Nos casos de

utilización de instrumentos de vento (especialmente no caso de frauta) nas clases de

música ou nos exercicios de canto a distancia interpersonal elevarase a  3 metros e

recálcase a importancia dunha axeitada ventilación dos espazos.

 No  caso  dos  laboratorios  e  talleres,  os  departamentos  implicados

elaborarán un protocolo  específico,  no  caso  de  ser  necesario,  que  deberá estar

exposto na porta e no interior da aula (ver anexo V).

 Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e

recomendacións a seguir.

 Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente

sensible poida desenvolver as actividades.

 Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento

propio  do  alumnado  deberán  estar  perfectamente  hixienizados  para  o  seu  uso.  Así

mesmo, engadiranse outros equipos de protección axeitados en cada caso, favorecendo

cando sexa posible a utilización de materiais desbotables.

 O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a
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realización da práctica supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser 

hixienizados despois de cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo.

40. Existirán determinacións específicas para a materia de educación 

física. (Ver protocolo eespecífico no anexo V)

Na medida do posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser

usados por varios alumnos/as e procurando a súa limpeza e desinfección despois do

seu uso ou a realización de hixiene de mans. 

Co fin de reducir a circulación polas dependencias do centro e a inversión do

tempo  adicado  á  materia  na  limpeza  e  desinfección  de  materiais  e  espazos,

establécese con carácter xeral o agrupamento das horas de educación física.

Por regra xeral, o alumnado agardará na aula polo profesorado de educación

física  para  dirixirse  ao  pavillón  ou  ao  ximnasio.  No caso  de  que  a  materia  se

imparta a 1ª hora da mañá ou a 1ª hora da tarde,  o alumnado accederá ao

chegar  ao  pavillón  ou  ximnasio  e  esperará  polo  docente.  O  profesorado  tamén

acompañará de volta ao alumnado ás respectivas aulas.

41. Regularase o proceso de cambio de aula ou a visita á aula especial ou 
espazos de uso educativo.

Na medida do posible,  mediante  a asignación  de grupos ou de horarios,  a

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

excepcionais.

Con  carácter  xeral,  o  alumnado  debe  permanecer  no  seu  sitio  durante  os

cambios de clase. No caso de ter que trasladarse a outra aula, o/a profesor/a

anterior finalizará a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar a

saída ordenada e paulatina do alumnado.

A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade.

Agardarán  polo/a  profesor/a  á  entrada  da  nova  aula  en  ringleira  de  1  gardando  a

distancia de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de alumnado.

Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o grupo
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anterior  antes  de  entrar.  Entrarase  gardando  a  distancia  evitando  que  se  formen

agrupacións de alumnado durante a espera,  ventilarase a aula e o grupo entrante

hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras

42. As persoas responsables da biblioteca establecerán unhas normas de
uso acomodadas as xerais establecidas no protocolo. (Ver Anexo VI, Protocolo
da Biblioteca).

A  persoa  responsable  da  biblioteca,  xunto  coa  dirección,  establecerá  un

protocolo  de  acceso  á  biblioteca,  se  fose  posible  mediante  petición  previa.  O

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

O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles

que poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se

optimicen os postos dispoñibles.

Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan

ocupado.

O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual.

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

ordinarias.

43. Poderanse asignar grupos de aseos a alumnado de etapas educativas
con carácter exclusivo en atención á realidade do centro.

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior ao número

de excusados con porta no seu interior. En calquera caso, haberá un cartel na porta

indicando o límite de aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á entrada e saída

do  mesmo.  O incumplimento  dos  aforos  terá  a  consideración  de  falta  de

conduta.

Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de

garda  vixiando  o  aforo  dos  aseos  e  garantindo  que  se  cumpre  a  distancia  nas

ringleiras de entrada e saída, e só se poderán empregar no Edificio 1 os aseos

da planta baixa.

O  público  en xeral  que  non teña a  condición  de  persoal  do  centro  ou  de

alumnado unicamente poderá usar os aseos máis próximos á entrada do
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centro.

No caso de alumnado con NEE, o persoal coidador que acompañe ao alumnado 

ao aseo deberá portar as proteccións individuais axeitadas.

O  incumplimento  dos  aforos  e  normas  de  uso  dos  aseos  terá  a

consideración de falta de conduta.
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MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS

44. As determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso

incluso  as  divisións  dos  mesmos,  e  do  uso  e  orde  no  recreo  realizarase

pormenorizadamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis e

coas previsións propias para os grupos estables de convivencia.

Na  medida  do  posible  limitaranse  espazos  para  que  o  alumnado  poida  estar

distanciado polo menos 1,5 metros. 

Non se permite o acceso do alumnado a unha zona distinta á que ten 

asignada, agás con autorización. Establécense os seguintes espazos de recreo:

• Bacharelato, FPB,  ESO e  Ciclos Formativos: patio grande e zonas cubertas do

exterior  da  cafetería  e  da  entrada  principal.  Biblioteca,  respectando  os  aforos

permitidos  polo  responsable  da  biblioteca;  de  ser  necesario  para  garantir  a

seguridade  do  alumnado,  pódese  interromper  o  dereito  á  permanencia  na

biblioteca durante o recreo. Permítese a permanencia nas aulas da ESO sempre

que o alumnado conte con acompañamento voluntario do profesorado. No caso de

Bacharelato e Ciclos (FPB 2, Ciclos Medio e Superior), poderán permanecer na súa

aula, respectando as normas de permanencia nas aulas durante os recreos; de non

ser así, poderían perder este dereito.

• 1º e 2º DE ESO:  preferentemente,  zona  do patio  traseiro do edificio  2 e aulas

propias  (de  cada  grupo),  sempre  con  profesorado  que  voluntariamente  os

acompañe,  tendo en conta que o alumnado non  pode acceder a unha aula

distinta da súa e mantendo as distancias de seguridade. 

➢ Unicamente se permite a saída do centro a alumnado maior de 16 anos. Só

se permite o acceso ao Edificio 1 para dirixirse á cafetería ou á biblioteca,

ou  no  caso  de  Bacharelato,  ás  súas  aulas  (aínda  que  evitarán  a

circulación polas escaleiras e corredores durante os recreos).

➢ Nos  espazos  dedicados  a  recreos  marcarase  no  chan  sinalización  que

lembre as distancias de seguridade.

➢ Durante os recreos respectaranse escrupulosamente os fluxos circulatorios

en corredores e escaleiras.

➢ Poderán compartirse obxectos coas medidas de hixiene necesarias.
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45. Nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do 
profesorado de vixilancia.

No  período  de  recreo  extremarase  a  vixilancia  do  alumnado  reforzando,  se  fose

preciso, a presenza de profesorado.

Establécense quendas de cinco profesores de garda nos recreos coas seguintes zonas

de vixilancia:

➢ Zona exterior da entrada principal, vixiando a entrada e saída do centro e a formación

de grupos nese espazo ou no exterior.

➢ Zona interior da entrada principal, controlando que se respecten os aforos nos baños,

comprobando que o alumnado non permanece nas aulas e o correcto tránsito por

escaleiras e corredores.

➢ Zona  de  patios,  tanto  o  espazo  adicado  a  1º  ciclo  da  ESO como  a  Bacharelato,

alumnado da ESO e Ciclos.

➢ Zona interior do edificio 2, comprobando que o alumnado non circula dunha aula a

outra  e  que  no  interior  delas  respectanse  as  distancias  de seguridade.  De  ser

necesario, o profesorado de garda nesta zona reforzará a vixiancia no exterior do

edificio 2.

➢ Zona exterior do edificio 2, prestando especial atención ao patio traseiro.

De ser necesario, reforzarase a vixilancia con membros do equipo directivo.

O profesorado que non estea de garda poderá permanecer voluntariamente nas

aulas acompañando ao alumnado, aínda que se priorizará a realización no exterior.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL

46. Nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene
dos  elementos  e  ferramentas  que  poidan  ser  utilizadas  por  varios/as
alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os detalles
de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos
protocolos  de  prevención.  (Ver  Anexo  V,  protoclolos  das  aulas  especiais,
talleres e laboratorios).

 Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e

recomendacións a seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis

informativos.

 Estableceranse  as  medidas  axeitadas  para  que  o  alumnado  especialmente

sensible poida desenvolver as actividades.

 Os equipos  de protección  individual  que non formen parte  do  equipamento

propio do alumnado deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso.

Así mesmo, engadiranse outros equipos de protección axeitados en cada caso,

favorecendo cando sexa posible a utilización de materiais desbotables.

 O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a

realización  da práctica  supoña  a  mínima manipulación  posible.  Deberán ser

hixienizados despois de cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo ou

alumno/a.
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NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE

47. O equipo  COVID,  en  colaboración  co  departamento  de  orientación,

establecerá as medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía

de alumnado con NEE.

48. Particulizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e

coidador debe de extremar en relación co alumnado. As medidas serán

obxecto  de  seguimento  continuo  para  a  súa  adaptación  a  cada

circunstancia.

Na  atención  ao  alumnado  con  necesidades  educativas  especiais

estableceranse grupos  de  convivencia  estable  formados  polo  alumnado  do

mesmo grupo docente e aula. Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos.

No  caso  de  que  o  alumnado  non  teña  autonomía,  organizarase  o

acompañamento deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no momento

do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de entrada ao centro,

cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes

e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao

desenvolvemento da súa autonomía.

Asignarase  un  aseo  no  centro  no  que se  intensificará  a  limpeza  e  a

desinfección como medida de prevención de risco.

O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación

das necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa

atención.

No caso dunha escolarización  combinada,  coidarase  adoptar  as  mesmas

medidas co fin de facilitar a comprensión delas por parte deste alumnado.

O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas

a este alumnado que ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación

utilizados co alumnado con necesidades educativas especiais.

O alumnado con necesidades educativas especiais contará cun protocolo e

orientacións de atención específicas, con especial atención ás unidades e centros

de Educación Especial.
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PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO

49. Para  as  reunións  de  profesorado,  uso  da  sala  de  profesores  e
departamentos estableceranse as  medidas que sexan oportunas en
función  do  número  de  persoas  e  aforos  dispoñibles.  Existirán
previsións para o uso de máquinas de vending ou cafeteiras.

Corresponde ao profesorado manter  unha  conduta exemplarizante  no

cumprimento das medidas de protección, ademais, de acordo coas capacidades do

grupo, aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a 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

o seu uso individual, que usará en cada cambio de aula e na limpeza da súa mesa

e cadeira, así como do material do profesorado de uso non individual que teña

utilizado  en  cada  unha  das  aulas.  O  material  de  limpeza  e  desinfección  será

subministrado polo centro educativo.

En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das

súas mans  e do  material  de uso docente, do cumprimento das medidas de

ventilación  e  de  lembrar  as  medidas  hixiénicas  e  de  seguridade  ao

alumnado.

Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de

protección e o aforo  dos locais,  cando non sexa posible  deste xeito  usaranse

medios telemáticos.

O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas de profesores

e departamentos que permita cumprir a distancia de seguridade de 1,5 metros,

marcando os espazos susceptibles de utilización e lembrando a necesidade de

hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio de profesor/a e dos elementos de

uso común como teclados, pantallas ou máquinas expendedoras. No uso da sala

de profesores, terá dereito preferente o profesorado de materias que non

dispoñen dun departamento propio.

Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible,

o recurso á reunión non presencial mediante  vídeochamada  ou  teléfono. Se

non fose posible por imposibilidade dos proxenitores e a  reunión  teña que ser

presencial  adaptaranse espazos exclusivos para este tipo de reunións onde se

garantirá mediante obstáculos físicos a distancia de seguridade ou o emprego de
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máscara e a dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans.

50. O  centro  incluirá  previsións  para  acomodar  ás  situacións  máis
seguras a reunión dos órganos colexiados do centro, mediante o uso de ser
o caso de ferramentas de comunicación a distancia.

De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro,

de Réxime Xurídico do Sector Público os órganos colexiados poderanse constituír,

convocar,  celebrar  a  súas  sesións,  adoptar  acordos  e  remitir  actas  a

distancia, agás nos supostos nos que o seu regulamento interno recolla expresa e

excepcionalmente o contrario e que, de ser este o caso, poderá revisarse e realizar as

modificacións e adaptacións oportunas.

Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos

membros que participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu

voto. A estes efectos considérase validamente emitido o voto formalizado na propia

sesión da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico.

Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos

perentorios, as convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a

través de medios electrónicos, facendo constar nela a orde do día, a documentación

necesaria e un documento no que se poida formalizar para cada un dos puntos por

separado o senso das votacións.
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MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO

 54. De  conformidade  coas  previsións  do  plan  de  formación  do
profesorado  e  cos  programas  formativos  existentes  no  centro
intensificarase  a  educación  en  saúde,  particularmente  na  prevención
fronte a COVID-19. No plan existirá unha previsión das actividades que
ao longo do curso se realizará co alumnado e unha previsión xeral do
carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2.

O equipo COVID debe asegurar que  a información  sobre os protocolos de

actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos

centros educativos chega e é comprendida por toda a comunidade educativa.

Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as

medidas de prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa

vez facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educativa.

Comunicarase (incluíndo a publicación na web e o espazo Abalar) a información

a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible para a solución de dúbidas que

poidan xurdir.

Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización  que fomente o

cumprimento e comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta

información sexa actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades

sanitarias.

Deseñaranse e implementaranse  actividades de educación para a saúde

que  inclúan  as  medidas  de  prevención,  hixiene  e  promoción  da  mesma fronte  a

COVID-19,  para  facer  do  alumnado  axentes  activos  na  mellora  da  saúde  da

comunidade  educativa.  Así  mesmo,  estas  actividades  débense  incluír  de  maneira

transversal nos programas e actividades de educación e promoción da saúde que xa

viñan desenvolvéndose  no centro  educativo,  de maneira  que se  poida traballar  a

saúde de forma integral.

A  tal  efecto,  desenvolveranse  iniciativas  innovadoras  para  dinamizar  e

promover  hábitos  de  vida  activa  e  saudable.  Estas  e  outras  actuacións

desenvolveranse  desde  unha  perspectiva  interdisciplinar  e  baixo  as  dúas  liñas

marcadas:

a)Hábitos de alimentación saudable.

b)Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao longo da

vida.

A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de
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profesionais no centro ou mediante fórmulas de teleformación, a formación suficiente

para  os  centros  educativos  sobre  as  medidas  xerais  de  prevención  e  protección.

Dentro  da  oferta  formativa  do  Plan  de  formación  do  profesorado  para  o  curso

2020/2021 incluiranse cursos impartidos por profesionais sanitarios.

52. O  Plan  regulará  a  difusión  da  información  das  medidas  de
prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a
Consellería de Sanidade e a de Educación. Así mesmo en colaboración co
centro  de  saúde  de  referencia  incluirá  posibles  charlas  do  persoal
sanitario sobre a prevención e protección. Establecerase a información
que será de uso obrigado na web do centro.

Todas  as  medidas  de  prevención  e  comunicacións  que  realicen  as

Consellerías de Sanidade e a de Educación daranse a coñecer á comunidade

educativa polos medios habituais recollidos neste protocolo:

-Ao profesorado, a través do correo electrónico corporativo, e, de ser o 

caso, dos paneis de anuncios da sala de profesores.

-Ao persoal non docente, mediante correo electrónico, e, de ser o caso, 

reunión informativa coa secretaria e/ou o director.

-Ao alumnado, mediante os paneis das aulas, das titorías e do reforzo do 

papel do delegado e da xunta de delegados.

-Ás familias, a través da páxina web do centro e de Abalar Móbil.

Este plan e todas as medidas que establezan as Consellerías de Educación e

Sanidade publicaranse obrigatoriamente na  web do centro  de xeito destacado, así

como as comunicacións destacadas que se consideren necesarias. Estas publicacións

daranse a coñecer tamén a través de Abalar Móbil, polo que a principio de curso os/

as titores/as porán especial interese en que as familias dispoñan desta ferramenta e

sexan conscientes da súa utilidade.

 55. O  plan  determinará  o  profesorado  que,  en  función  do  seu
coñecemento e experiencia, será o encargado de coordinar a implantación
das  aulas  virtuais,  a  comunicación  coas  persoas  asesoras  de  Abalar  ou
Edixgal e coa UAC. O persoal docente designado colaborará cos compañeiros
que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións
de formación que estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente e
dos contidos existentes.

A Consellería de Educación, Universidade e FP facilita a todos os centros
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educativos  unha  Aula  Virtual,  a  través  do  enderezo:

https://www.edu.xunta.gal/centros/XXXXXX/aulavirtual12 onde  XXXXX  corresponde

ao nome do centro. O acceso á mesma estará na páxina web do centro educativo.

As aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de educación a

distancia, cando menos, co alumnado de terceiro de Educación Primaria en adiante e

para o alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista

suspensión  da  actividade  presencial  no  conxunto  da  aula,  sen  prexuízo  doutras

opcións de formación a distancia que poida por en funcionamento a consellería.

Corresponde  ao  profesorado  que  designe  a  dirección  do  centro,

asistidos  de  ser  o  caso  polos  asesores  Abalar,  colaborar  coa  posta  en

funcionamento e o mantemento da aula virtual. Durante o mes de setembro,

antes da asistencia do alumnado ás aulas, crearanse os “cursos” dentro das

aulas  virtuais,  e  así  como os usuarios para o  alumnado e profesorado.  A

dirección do centro intentará crear un grupo Realizaranse as reunións oportunas para

informar ao profesorado dos seus usuarios, do modo de ensinar aos alumnos/as a

inscribirse nos cursos, e da formación dispoñible (os coordinadores TIC poderán crear

modelos básicos que sexan homoxéneos para a totalidade dos cursos e que faciliten o

labor  do  profesorado  con  menor  experiencia  no  uso).  Porase  a  disposición  do

profesorado uns videotutoriais para a realización das tarefas de primeira posta en

funcionamento da aula virtual.

Durante os primeiros días de clase, en setembro, os/as titores/as de cada un

dos grupos,  facilitarán  ao alumnado a  inscrición  na aula  virtual  así como que se

matriculen en cada un dos cursos dos que forman parte. Cando sexa posible usarase

a aula de informática do centro para estas tarefas.

Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu

alumnado coñece o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no

hipotético caso de ter que realizar o ensino a distancia. Dedicará o tempo que precise

na aula de informática para afianzar as destrezas do alumnado no uso do seu curso

virtual.

A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesorado e alumnado) terán que

estar plenamente operativos e funcionando ao finalizar o mes de setembro.  É

recomendable que os/as alumnos/as estean familiarizados coa contorna dos cursos e

coa metodoloxía de traballo na aula virtual. Crearase tamén un usuario na aula virtual

para o/a inspector/a do centro con permiso de acceso a todos os cursos virtuais e

facilitaráselle a dito/a inspector/a o seu usuario e clave.

http://www.edu.xunta.gal/centros/XXXXXX/aulavirtual12
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No mes de setembro, os/as titores/as identificarán ao alumnado que, por mor

da  falta  de  recursos  ou  de  conexión  no  seu  fogar,  puidera  perder  o acceso  á

educación telemática no caso de ensino a distancia, e notificarano ao equipo directivo.

O equipo directivo atenderá estas necesidades co equipamento co que foi dotado no

marco do Plan de Redución da Fenda Dixital, sempre que non se trate de alumnado

Edixgal que contará con recursos específicos. No caso de corentenas ou illamentos,

de non contar con recursos propios, procederase de acordo co sistema habilitado

para a cesión de dispositivos Covid.

Continuarase coa oferta de formación en aulas virtuais. As persoas asesoras

Abalar de zona e da UAC (Unidade de Atención a Centros)  prestarán  especial

atención para a atención dos problemas tecnolóxicos que poidan xurdir. Para fornecer

de contidos á aula virtual o profesorado poderá usar os dispoñibles no espazo Abalar,

os que figuran na web do Ministerio, ou calquera outro dispoñible.

Entre estes recursos inclúese a oferta dunha actividade de formación de 15

horas que permita iniciarse e afondar no aproveitamento didáctico das aulas virtuais e

outras ferramentas institucionais. Estes cursos desenvolveranse na propia aula virtual

de cada centro e incluirán contidos axustados ás características e necesidades dos

diferentes contextos.

En consecuencia, ofertarase para todo o profesorado:

 Un curso  de  Introdución  ao  ensino  mixto  que estará  dispoñible  en formato

aberto en Platega.

 Un curso titorizado de ensino mixto con contidos específicos para o profesorado

de educación infantil, primaria, secundaria, FP, ensinanzas de réxime especial ,

adultos e educación especial.

 Unha formación en centros prioritaria centrada nas seguintes liñas:

o Integración didáctica das TIC.

o Deseño e desenvolvemento curricular no marco dun modelo competencial.

54. Este “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público
do centro que estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e
poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa. Será
obxecto de difusión na paxina web do centro e por aquelas canles que o centro
considere oportunas.
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. MEDIDAS CORRECTORAS POR CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE 

CONVIVENCIA.

O incumprimento das medidas de seguridade contempladas neste protocolo

será considerado  falta de conduta contraria ás normas de convivencia,  e a

reiteración, falta grave contraria ás normas de convivencia.

A  necesidade  de  garantir  a  seguridade  do  alumnado  e  as  medidas  de

protección  imposibilitan a aplicación de medidas correctoras contempladas

nas Normas de Organización e Funcionamento do IES de Vilalonga, como a asistencia

ao centro fóra do horario escolar, ou a permanencia na aula de convivencia de 1 a 3

xornadas lectivas, porque podería ocasionar problemas de aforo.

. En  consecuencia,  o  alumnado  que,  pola  súa  conduta,  sexa

enviado reiteradamente á Aula de Convivencia perderá o dereito de asistecia

ao centro. O equipo directivo chamará á familia para que o veña buscar á

maior brevidade.

As medidas correctoras para a acumulación de faltas contrarias ás normas de

convivencia, consistirán na  perda de dereito de asistecia ao centro de 1 a 3

días, e en caso de faltas graves, na apertura dun procedemento corrector de

condutas  contrarias ás normas de convivencia,  que pode derivar e interrupcións

prolongadas do dereito de asistencia, incluso na solicitude de cambio de centro para

faltas moi graves.

No caso de ter que recurrir a un esnsino telemático:

O alumnado é titular dos mesmos dereitos e deberes no ensino non

presencial,e, polo tanto, está obrigado participar nas clases non

presenciais con aproveitamento e sometido ás mesmas normas de

convivencia independentemente da situación de peche ou confinamento.

A actividade lectiva non presencial será impartida polo profesorado

ordinario do alumnado a  través das ferramentas  institucionais  tales como as

aulas virtuais,  Falemos,  Webex, etc.. O profesorado realizará o seguimento do

alumnado,  impartirá  os  contidos  da  materia  de  xeito  virtual  e  poderá  poñer

tarefas ao alumnado que reforcen o contido da materia ou a avaliación continua

da mesma.

O/a titor/a informará aos pais nais ou titores legais do alumnado menor de

idade e ao alumnado maior de idade das normas que se establezan polo centro para

esta  modalidade  de  ensino-aprendizaxe,  así  como  do  control  de  asistencia  e
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participación  a  través  dos  medios  telemáticos,  que  realizará  diariamente  o

profesor mediante as ferramentas habituais, e das súas consecuencias no proceso de

avaliación que o equipo docente ten establecido na súa programación didáctica.

A dirección do centro deberá realizar, á maior brevidade posible, a adaptación

das Normas de Organización e Funcionamento (NOF) para o desenvolvemento do

actividade de ensino-aprendizaxe no ensino a distancia a fin  de acadar un clima

escolar idóneo que facilite o logro dos obxectivos educativos e o éxito escolar, polo

que se establece:

➢ O alumnado debe cumprir as Normas de Convivencia no ensino a distancia. As

condutas  contrarias  e  o  incumprimento  das  normas  poderán  dar  lugar  a

medidas  correctoras  e  incluso  á  apertura  de  expedientes  correctores  de

condutas  contrarias  ás  normas  de  convivencia  durante  os  períodos  de

confinamente.

➢ Consideraranse  faltas  especialmente  graves  as  relacionadas  co  ciberacoso,

suplantación  de  personalidade  na  rede,  agresións  verbais  a  través  de

plataformas virtuais...

➢ O alumnado participará con aproveitamento das actividades programadas polo

profesorado  mediante  as  ferramentas  institucionais  que  estableza.

Considerarase  falta  contraria  as  normas  de  convivencia  calquera  tipo  de

conduta  disruptiva  que  dificulte  o  bo  funcionamento  e  transcorrer  da  clase

virtual, sexa nunha videoconferencia, chat, foro... Estas condutas poden levar á

retirada do dereito a participar nestas actividades ao alumnado que manifeste

tales condutas.

Vilalonga, 14 de OUTUBRO de 2021 (Texto modificado a 19 de abril de 2022)

Rafael Arines Gago,  Director do IES de Vilalonga
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