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MEDIDAS DE PROTECCIÓN BÁSICA 
1) Denominación do centro, enderezo e teléfonos 
IES XULIÁN MAGARIÑOS 
Rúa Castelao, 23 
15830, Negreira 
Telfs: 881867126 / 881867123 
ies.xulian.magarinos@edu.xunta.es 
 
2) Membros do equipo COVID  

- Clara C. Rodríguez Núñez, directora. 654612173 / 881867123 
- Rosa Beatriz Mansilla Trillo, secretaria. 881867124 
- Mª Carmen Vales Datorre, Xefa do Departamento de Ciencias Naturais 

 
3) Centro de Saúde de referencia: Centro de saúde de Negreira 
Teléfono:  981818394 
As chamadas ao centro de saúde faranse unicamente para solucionar aquelas dúbidas que             
o persoal do centro non sexa quen de resolver e a partir das 13:30. As consultas médicas                 
deberá facelas cada familia ou o persoal do centro cos seus médicos de cabeceira. 
 
4) Espazo de illamento COVID 
O espazo de illamento será a aula de atención de pais e nais situada no hall do primeiro                  
piso. Conta cunha ventana exterior para facilitar a ventilación, solucións hidroalcólicas,           
papeleira de pedal e panos desbotables. 
 
5) Número de alumnos por nivel e etapa educativa  

NIVEL  Nº TOTAL 

1º ESO A 21 81 

B 23 

C 21 

D 16 

2º ESO A 20 61 

B 20 

C 21 

3º ESO A 16 48 

B 17 

C 15 
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4º ESO A 9 52 

B 22 

C 21 

1º BAC A 20 42 

B 22 

2º BAC A 19 39 

B 20 

FPB 1 8 8 

FPB 2 10 10 

SMR 1 21 21 

SMR 2 18 18 

ASIR 1 26 26 

ASIR 2 25 25 

TOTAL 431 

 
 
6) Cadro de persoal con enderezo e teléfono de contacto  
Esta información pódese atopar no Xade 
 
7) Grupos, aulas, alumnado, titorías e profesorado  
Esta información pódese atopar nos documentos realizados por Peñalara 
 
8) Medidas específicas para os grupos estables de convivencia, con inclusión de medidas             
que xa figuren no protocolo das consellerías ou doutras acomodadas a realidade do centro              
e do grupo (non procede en secundaria) 
 
 
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 de incidencias das familias ao equipo COVID 
En caso de ausencia, tanto de persoal docente como non docente ou alumnado, por              
sintomatoloxía compatible, deberase chamar ao teléfono ordinario do centro, como por outra            
ausencia calquera. O persoal de conserxería poñerá esta información a disposición de            
Xefatura de Estudos, Secretaría ou o/a titor/a do grupo no que se produza a ausencia, na                
forma habitual, e tamén á directora como coordinadora do equipo COVID. 
 
10) Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado 
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As familias e o profesorado deben informar vía telefónica preferentemente da ausencia e o              
motivo da mesma e coa maior celeridade posible. As ausencias tanto de persoal como de               
alumnado serán rexistradas de xeito similar aos cursos anteriores; a primeira hora da mañá,              
os conserxes farán o listado coas ausencias do alumnado. Se a ausencia é debida a               
sintomatoloxía compatible co Covid, marcarase cun aviso vermello e comunicarase          
inmediatamente ao responsable do equipo Covid. O responsable fará un novo rexistro con             
estas ausencias que terán a consideración de faltas xustificadas.  
Os responsables do equipo COVID informarán a xefatura de estudios no caso de ausencia              
do persoal docente para o seu rexistro, así como aos titores/as cada grupo no caso de                
ausencia de alumnado. As ausencias do persoal non docente serán rexistradas pola            
secretaria. 
 
11) Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e          
educativas 
Serán as autoridades sanitarias as que comuniquen ao equipo COVID os posibles positivos             
dentro da comunidade educativa. Unha vez recibida esta comunicación, a coordinadora do            
equipo, ou aquel membro que fora por ela designado, incorporará os datos precisos na              
aplicación EDUCOVID. 
 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN    
INDIVIDUAL 
12) Croques da situación dos pupitres nas aulas e identificación da posición do             
profesorado 
A primeira semana de curso cada titor/a establecerá a ubicación do seu alumnado na clase               
(preferentemente por orde de lista, salvo o caso daquel alumnado que precise medidas             
educativas concretas e deba situarse nas primeiras filas). Esta colocación reflectirase nun            
plano de aula que cada titor/a recibirá na súa carpeta de inicio de curso. Os datos deberán                 
despois copiarse no plano editable que, para uso interno do centro, estará habilitado nun              
Drive. 
Neste mesmo Drive haberá planos de todas as aulas específicas e desdobles, de forma que               
cada profesor/a deberá cumplimentar o plano de todos os grupos que imparta fóra das              
aulas específicas ou dos que imparte na aula específica con alumnado de varios grupos              
diferentes. 
 
13) Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas identificación de             
espazos ou salas para asignar a grupos 
Todas as aulas ordinarias cumpren a distancia mínima de 1,5 m entre cadeiras, porén a               
máscara será de uso obrigado a non ser que a normativa sanitaria indique o contrario. 
No caso das aulas de informática 1 e 2 utilizaranse paneis físicos para separar os postos                
que sexan necesarios. 
As aulas de ciclos incorporarán mamparas en caso de ser necesario.  
As clases de 1º de SMR e 1º de ASIR se farán de forma semipresencial ao non ser posible                   
so coas mamparas manter as medidas de seguridade. O sistema será dividir o grupo en 2                
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subgrupos da mesma cantidade de alumnado, que terán docencia en DIAS ALTERNOS:            
cada 2 semanas todo o alumnado terá as mesmas horas de docencia presencial e de               
docencia telemática. 
 
 
 
CAPACIDADE AULAS (distancia interpersoal 1,5 m) 

AULA PEQUENA  
(DESDOBRE) 28 m2 

P + 13 alumnos 8 aulas (incluido espazo actividades     
multiples) 

AULA MEDIANA EDIFICIO   
NOVO (50 m2) 

P + 21 alumnos 6 aulas 

AULA MEDIANA EDIFICIO   
PPAL. (56 m2)  

P + 22 / 23 alumnos 13 aulas estándar + posibilidade de      
usar 5 espazos mais (aulas de música,       
plástica, informática) 

ESPAZOS GRANDES >88 m2 Grupos de máis de    
25 alumnos 

12 espazos . En caso necesario      
poderían adicarse a aulas ou estudar      
compartimentalos 

 
 
14) Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de               
orientación ou aulas especiais do centro. Modelo de cuestionario avaliación de           
medidas como anexo ao Plan (pódese utilizar un semellante ao que figura neste             
protocolo)- 

No departamento de orientación utilizarase unha mampara de protección na mesa da            
orientadora. Dadas as especiais características da labor de orientación (na que, en            
ocasións, a expresión facial é unha parte fundamental da comunicación), en casos puntuais             
a orientadora poderá autorizar ao alumnado que retire a máscara, sempre mantendo unha             
distancia de máis de 1,5 metros e coa mampara protectora entre a alumna ou alumno e a                 
orientadora. 

Todas as persoas que entren ao departamento deberán desinfectar as mans con xel             
hidroalcohólico que estará dispoñible á entrada do mesmo. 

Aínda que xa se viña tratando de atender ás familias preferiblemente con cita previa, neste               
curso para evitar a frecuente coincidencia de varias familias con alumnado e profesorado na              
porta do departamento non se atenderá a aquelas familias que acudan sen cita salvo casos               
de emerxencia ou forza maior. Informarase ás familias desta circunstancia e da importancia             
de que veñan á hora establecida e non antes. Darase cumplimento a esta norma coa axuda                
do persoal de conserxería. 

Despois de cada cita e antes da seguinte desinfectaranse todos os obxectos cos que tivera               
contacto a visita (cadeiras, mesas, etc) e ventilarase o despacho por un tempo de 5               
minutos. 

6 



Respectarase estritamente o aforo máximo do departamento que é de 8 persoas na zona              
exterior á mesa da orientadora. Polo tanto, poderíanse xuntar, con ela ocupando o seu              
posto, ata nove persoas no despacho. No chan están sinaladas con cinta adhesiva as              
posicións das cadeiras. Isto terase en conta tanto para reunións mixtas con familias e              
alumnado como para reunións de profesorado (departamento de orientación, reunións de           
titorías por nivel, reunións de equipos docentes, etc) 

A mesa de reunións do departamento substituíuse por seis pupitres de aula para poder              
configurar a estancia de xeito que se cumplan as medidas preceptivas de 1,5 metros entre o                
centro das cadeiras e ao mesmo tempo os asistentes ás reunións dispoñan dunha             
superficie para escribir. Cada asistente, tralas reunións, desinfectará a súa cadeira e a súa              
mesa. 

Na aula de PT e AL garantirase a separación mínima de 1,5 m entre alumnado e                
profesoras. O aforo máximo da aula é de 8 persoas. Indo en contra da filosofía do centro, o                  
departamento de orientación e a especialista en pedagoxía terapéutica, tendo moi presente            
a vulnerabilidade deste alumnado e neste momento actual, puntual e temporal da Covid-19,             
as sesións de PT realizaranse fóra da aula ordinaria, dentro da aula específica de PT, coa                
fin de reducir a ratio das aulas ordinarias e disminuír o tempo de exposición deste alumnado                
aos posibles contaxios dentro do grupo de referencia. Realizarase unha limpeza de cadeiras             
e mesas e ventilación tras cada sesión. 

Potenciarase, sempre que sexa posible, a atención individualizada do alumnado, que           
realizará unha hixiene de mans ao inicio e ao remate de cada sesión. Dentro da aula de PT                  
cada alumna/o terá o seu material persoal, non puidendo compartirse co resto do alumnado.              
A metodoloxía será mixta, presencial e telemática, usando a segunda como reforzo da             
primeira e tamén como entrenamento do alumnado de cara a unha posible situación de              
confinamento. 

 
15) Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias. 
As titorías realizaranse de forma preferente por teléfono ou, de poder as familias, por vía               
telemática. So de ser imprescindible se acudirá ao centro, sempre con cita previa.             
Utilizarase, de estar dispoñible, a aula de convivencia do centro. De estar esta ocupada,              
poderase utilizar o departamento do profesor/a implicado ou solicitarase en dirección un            
espazo dispoñible. 
 
16) Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro (provedores,            
visitantes, persoal do concello....). 
A canle de información fundamental será a páxina web do instituto para todo o persoal alleo                
ao centro. No caso das familias utilizarse ademáis a aplicación Abalar para todas as              
comunicacións oficiais. 
Queda prohibido o acceso de persoas alleas ao centro coincidindo cos horarios de entrada              
e saída e coas tres franxas de recreo. Acudirase sempre ao instituto con cita previa, e todas                 
as xestións administrativas que se poidan facer telemáticamente faranse por esta vía            
(certificados, solicitudes, dúbidas, etc.) 
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17) Uso da máscara no centro 
A máscara será de uso obrigado no centro segundo a nova normativa. O instituto disporá de                
máscaras de protección para o profesorado e persoal non docente, aínda que se             
recomendará o uso de máscaras reutilizables. 
O alumnado deberá traer a súa máscara da casa así como unha de reposto,              
recomendándose igualmente o uso de máscaras reutilizables. 
 
18) Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 
O profesorado recibirá este plan por correo electrónico e será informado no primeiro             
claustro. Igualmente, o Consello Escolar será informado nas dúas primeiras semanas de            
setembro. 
O plan estará colgado na páxina web do centro para o coñecemento de toda a comunidade                
educativa. Os diferentes protocolos estarán expostos nos accesos de salas comúns           
(protocolo baños/ protocolo biblioteca / protocolo cafetería / protocolo sala profesores…) 
 

MEDIDAS DE LIMPEZA 
19) Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de              
xeito frecuente. 20) Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia            
semanal ou mensual de tarefas. (no caso de que existan dúas ou mais persoas de               
limpeza polo menos unha delas realizará o seu traballo en horario de mañá). 
 
 

 HORAS REALIZADA POR 

EDIFICIO 
NOVO 

PLANTA 
SUPERIOR 

AULAS  Tarde (última 
hora) 

Vilanova Pérez, Juan 
Carlos 

CORREDORES -Despois dos 
recreos 
- 16 horas 

Rey García, Mª Carmen 

ASEOS (2 VECES) - Revisións 
mañás 
- 16 horas 

Rey García, Mª Carmen 

PLANTA 
BAIXA 

AULAS E 
TALLERES 

Despois das 
14:30 

Rey García, Mª Carmen 

CORREDORES Despois das 
14:30 

Rey García, Mª Carmen 

ASEOS (2 VECES) - Revisións 
mañás 
- Última hora 

Rey García, Mª Carmen 

PAVILLÓN Entre 14:30 e 
17 horas 

Rey García, Mª Carmen 
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EDIFICIO 
PRINCIPAL 

PLANTA 
BAIXA 

CONSERXERÍA Sobre as 15 
horas 

Vilanova Pérez, Juan 
Carlos 

SALA 
PROFESORES 

De 15 a 16 
horas 

Vilanova Pérez, Juan 
Carlos 

ZONA 
ADMINISTRACIÓN 

De 15 a 16 
horas 

Vilanova Pérez, Juan 
Carlos 

HALL DE 
ENTRADA 

20 horas Vilanova Pérez, Juan 
Carlos 

BIBLIOTECA Sobre as 16 
horas 

Vilanova Pérez, Juan 
Carlos 

AULAS  De 16 a 20 
horas 

Vilanova Pérez, Juan 
Carlos 

TALLERES 
EXTERIORES 

Cando se 
usen 

Vilanova Pérez, Juan 
Carlos 

DEPARTAMENTOS De 16 a 20 
horas 

Vilanova Pérez, Juan 
Carlos 

XIMNASIO VELLO 15:30 a 16 
horas 

Miguens Suárez, María 
Xoaquina 

SALÓN DE ACTOS Ao longo da 
mañá 

Rey García, Mª Carmen 

ASEOS (2 VECES) - Mañá 
(revisións) 
 
- Tarde 

Rey García, Mª Carmen 
 
Vilanova Pérez, Juan 
Carlos 

CORREDORES -Tarde 
 
 
- Mañá 
(revisións) 

Vilanova Pérez, Juan 
Carlos 
 
Rey García, Mª Carmen 

ESCALEIRAS -Tarde 
 
 
- Mañá 
(revisións) 

Vilanova Pérez, Juan 
Carlos 
 
Rey García, Mª Carmen 

1º PISO AULAS E 
LABORATORIOS 

Despois das 
14:30 

Miguens Suárez, María 
Xoaquina 
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HALL Entre 15:30 e 
16 horas 

Miguens Suárez, María 
Xoaquina 

CORREDORES Ao longo da 
tarde 

Miguens Suárez, María 
Xoaquina 

ASEOS  (2 VECES) - Mañá 
(revisións) 
 
- Tarde 

Rey García, Mª Carmen 
 
Miguens Suárez, María 
Xoaquina 

DEPARTAMENTOS Última hora 
da tarde 

Miguens Suárez, María 
Xoaquina 

AULA ILLAMENTO Ao longo da 
tarde 

Miguens Suárez, María 
Xoaquina 

 
 

21) Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza. 
Segundo o establecido nas instrucións de 31 de agosto de 2020:  
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. 
O persoal de limpeza estará sempre provisto de máscara e luvas desbotables. 
 
22) Cadro de control de limpeza dos aseos. 

DATA: (DÍA/MES/ANO): 
 

HORA REALIZADA POR 

  

  
 
23) Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas 
De xeito preferente as aulas terán sempre abertas a porta e as fiestras. En caso de non ser                  
posible, aplicarase o protocolo de ventilación 15 minutos ao inicio da xornada, durante os              
recreos e ao finalizar as clases, e sempre que sexa posible entre clases. Lembramos que a                
ventilación é unha das medidas máis importantes para a prevención dos contaxios, polo que              
as ventás deberían permanecer abertas durante o máximo tempo posible. 
  

DATA: (DÍA/MES/ANO): 
 

HORA REALIZADA POR 
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MATERIAL DE PROTECCIÓN  

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 
- En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica (con tapa e pedal e bolsa                 
de residuos) para todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, 
máscaras). 
- O resto de papeleiras terán o uso habitual. 
- Os contedores de reciclaxe amarelo seguirán situados no patio central interno, xunto cun 
contedor gris para elementos desbotables de hixiene persoal. 
 
Material de protección 
25. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro. 
A Secretaria e membro do equipo COVID será a persoa responsable de inventariar todo o 
material de protección que dispón o centro. 
Ao inicio do curso 2020-2021 o centro dispón de 
 

Cantidade  Produtos 

2 Termómetros pistola 

4 Pantallas de metacrilato e material similar 

38 Pantallas separadoras de metacrilato e material similar 

25 Pantallas separadoras de madeira 

122 l Gel de mans con dispensador 

10  Papeleiras con tapa e pedal de 40 litros 

20 Papeleiras con tapa e pedal de 25 litros 

72 Toallas mecha 

45 l Desinfectante para superficies con pulverizador 

2700  Máscaras 

 
Tamén dispoñemos de caixas de luvas para laboratorios e panos para limpeza de superficie 
para uso individual do profesorado. 
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Reposición continuada dos produtos baixo stock. Continuarase a compra de materiais que 
falten. 
 
26. Determinación do sistema de compras do material de protección 
As compras se realizan con nosos provedores habituais. A determinación da compra 
dependerá da calidade, tempo de entrega e prezo final. 
As máscaras serán adquiridas nas farmacias da zona, pola fiabilidade que nos merecen. 
 
27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición. 
A distribución se realiza dende a secretaría, a todo o persoal docente e non docente,               
segundo a duración do material. As máscaras, tamén están dispoñibles para o alumnado             
para continxencias ocorridas durante o período lectivo. 
Tamén no casos que o departamento de orientación o solicite para alumnado con             
problemas 
económicos. Levarase un rexistro de entrega de máscaras ao profesorado e ao persoal non 
docente. 
 

XESTIÓN DOS ABROCHOS 
28) Medidas a levar a cabo. 
Remítese ao Plan de continxencia 
 
29) Persoas que comunicarán as incidencias 
As autoridades sanitarias comunicarán ao equipo Covid do centro os positivos detectados.  
 

XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE      
VULNERABILIDADE 
30) Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa xefatura territorial e de             
solicitude, de ser o caso de persoal substituto. 
A canle será a habitual a través do correo da xefatura territorial e das aplicacións da                
consellería 
 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 
31) Determinación das entradas e saídas e organización das mesmas con horarios  
 
O horario de entrada será desde as 8:30 ata as 8:40. Durante este período todas as portas                 
permanecerán abertas e o alumnado se dirixirá á aula que lle corresponda, ocupando o seu               
posto fixo. O alumnado entrará de xeito ordenado, portando mascarilla e hixienizando as             
mans ao entrar na aula. Formarán en filas paralelas por grupos. Entre os alumnos de cada                
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grupo haberá metro e medio de separación. Entrarán de forma secuencial e manterán metro              
e medio de separación ata sentarse no seu sitio na aula de referencia. So cando toque o                 
timbre poderán dirixirse a outra aula se lles correspondera clase nela. 
As saídas do centro faranse ordeadamente a partir das 14:30 polas portas correspondentes             
e evitando aglomeracións. 
 
Saída ao recreo. O alumnado que estea en aulas diferentes á propia do grupo hixienizará               
o seu posto e voltará ordenadamente á sua aula-grupo. Deixará o material e sairá ao               
recreo polas portas asignadas para entrar (excepto o alumnado que precise ir ao baño, a               
cafetería ou a biblioteca). Sairá primeiro o profesor e comprobará que o pasillo está “libre”.               
A aula debe quedar baleira e lista para desinfección por parte do persoal de limpeza se fose                 
necesario. 
 
32) Determinación das portas de entrada e saída, das circulacións no centro            
educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc  
 
Usaranse as seguintes entradas/saídas 
 

● Porta principal (alumnado de aulas do edificio novo) 3º ESO, 2º BAC e FPB1 
 

● Porta baixo esquerda: Alumnado de ciclo medio SMR e 2º ESO A e B 
 

● Porta baixo dereita: Alumnado de ciclo superior 
 

● Porta 1º piso esquerda : Alumnado de 1º ESO e 2º ESO C 
 

● Porta 1º piso dereita : Alumnado de 4º ESO , 1º BAC, FPB2 
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33) Colocación de cartelería e sinaléctica no centro. 
Todos os corredores e escaleiras están debidamente sinalizados desde o mes de xullo             
indicando os sentidos de circulación. 
Os aseos están marcados co seu aforo máximo, estando inutilizados os urinarios e cabinas              
que non deben ser usados. 
 
34) Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado. 
O alumnado transportado esperará no patio, gardando as distancias de seguridade, ata a             
apertura das portas que lles correspondan por cursos. Despois dirixiranse aos seus postos             
nas aulas de referencia. A saída farase como se indicou no apartado correspondente. 
 
35) Asignacións do profesorado encargado da vixilancia. 
O profesorado de garda será asignado por xefatura de estudos e figurarán estas gardas no               
seu horario persoal. 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E      
ANPAS 
36) Previsións en relación co programa de madrugadores ou de actividades previas ao inicio              
da xornada. As medidas e determinacións que figuren no plan deberán ser coordinadas coa              
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ANPA ou concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente Plan. Non               
procede 
 
37) Previsións para a realización de actividades extraescolares fora da xornada           
lectiva ou posteriores ao servizo de comedor. 
As actividades que se realicen os martes ao mediodía deberán ser solicitadas previamente             
á dirección do centro por se procedera a utilización do salón de actos ou espazo equivalente                
que permita manter as distancias de seguridade. Preferentemente, o alumnado comerá na            
súa casa e se incorporará despois á actividade. No caso do alumnado transportado poderá              
utilizar as mesas do hall do centro, sempre co profesor/a organizador/a, e mantendo as              
distancias mínimas de seguridade.  
Durante o curso actual restrinxirase ao máximo a realización de actividades extraescolares            
fora da xornada lectiva. 
 
 
38) Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar. 
As reunións durante este curso faranse de modo telemático.  
 
39) Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias. (Repite os            
apartados 15 e 16) 
As titorías realizaranse de forma preferente por teléfono ou, de poder as familias, por vía               
telemática. So de ser imprescindible os titores acudirán ao centro, sempre con cita previa.              
Utilizarase para atendelos, de estar dispoñible, a aula de convivencia do centro. De estar              
esta ocupada, poderase utilizar o departamento do profesor/a implicado ou solicitarase en            
dirección un espazo axeitado. 
A canle de información fundamental será a páxina web do instituto para todo o persoal alleo                
ao centro. No caso das familias utilizarse ademáis a aplicación Abalar para todas as              
comunicacións oficiais do centro. 
 
40) Normas para a realización de eventos. 
Mentres permaneza a situación epidémica non se celebrará no centro ningún tipo de evento              
que non permita garantir as medidas de distancia mínimas. É dicir, un máximo de 50               
persoas no Salón de Actos ou, en caso de necesitarse un aforo máis amplo, nos patios                
exteriores. 
As charlas ou actividades celebraranse de forma prioritaria nas aulas de referencia do             
alumnado. 

MEDIDAS PARA O ALUMNADO    
TRANSPORTADO 
41) 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.  
O alumnado transportado sentarase sempre no mesmo lugar do autobús.  
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Cando cheguen ao centro deberán esperar no patio exterior, mantendo a distancia de             
seguridade, a que se abran as portas que lles corresponden para entrar. Unha vez abertas,               
poderán acceder á súa aula, hixienizar as mans e ocupar o seu posto esperando nel a                
chegada do/a profesor/a. Baixo ningún concepto poderán permanecer nos corredores nin           
circular pola aula. 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO     
DOUTROS ESPAZOS 
45) Outros espazos do centro tales como aulas especiais (tecnoloxía, música,           
debuxo, inglés, laboratorios, ...) ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera outro           
espazo de uso educativo. 
 

- Retirada de libros e revistas de uso público no hall de entrada 
- Separación de cadeiras e eliminación de bancos no hall 
- Non pode haber acumulación de persoas en espazos pouco ventilados como           

corredores, galerías … 
 
 

PROTOCOLO CAFETERÍA 
Aínda que a cafetería permanecerá aberta no horario habitual do centro, recoméndase que             
o alumnado traia, na medida do posible, alimentos e bebidas da casa. 
A cafetería só poderá ser utilizada polo alumnado no período de lecer que lle corresponda,               
nunca en horario de clase nin cando se dirixa dunha clase a outra. 
Para acceder á cafetería farán unha fila no exterior gardando a distancia de seguridade. É               
obrigatorio hixienizar as mans antes de entrar no recinto. O alumnado non pode consumir              
comida nin bebida na cafetería. Adquiriranse os produtos portando mascarilla e se            
consumirán en espazos ao aire libre mantendo a distancia de seguridade. Marcarase            
igualmente un itinerario de saída que, cando o tempo o permita, será pola porta do xardín 
 
O profesorado poderá utilizar no seu tempo libre as mesas da cafetería, quedando reducido              
o aforo a 8 persoas distribuídas en grupos de 2 nas mesas cadradas e 4 persoas máis                 
distribuídas en grupos de 2 nas mesas elevadas. Recoméndase que sempre que sexa             
posible as consumicións se realicen ao aire libre ou no propio departamento. 
 
  
46) Existirán determinacións específicas para a materia de educación física. A realizar            
polo departamento de EF 

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Dotación hixiénica: 
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Xabón líquido 
Xel hidroalcólico 
Dispensador de rollo de papel 
Limpiador desinfectante 
Papeleiras con tapa e acción por pedal 
 
Medidas protectoras durante a actividade física 
Uso de mascarilla obrigatorio 
Separación de 2 metros en todas las actividades 
Priorizar o traballo de forma individual, e actividades que permitan a separación física 
Os desprazamentos sempre en liña aumentando a separación segundo a intensidade do            
exercicio 
Sempre que sexa posible impartirase a clase ao aire libre 
Se se traballa nos ximnasios sempre con ventilación 
Limpeza do calzado antes de entrar no ximnasio, felpudo hixienizante 
Material hixienizado polo profesor antes e despois do seu uso 
Os alumnos non poden entrar no cuarto de material 
Tanto ximnasios como pistas polideportivas marcadas con cuadrículas de 2x2 para facilitar            
a separación do alumnado 
Aumento da distancia de seguridade ao realizar traballos de alta intensidade 
Non se pode compartir material nin espazos 
Sinalizar espazos individuais fixos para a mochila de cada alumno 
Marcar entradas e saídas en ximnasios e pistas polideportivas 
O alumnado ocupará un posto fixo nos ximnasios ou pistas 
 

LABORATORIO DE FRANCÉS 

O laboratorio de francés consta de 6 ordenadores destinados ao alumnado máis o             
ordenador do profesor que tamén conta cunha impresora láser. 

Os postos do alumnado non están a unha distancia de 1 m, pero agás en º1 de ESO, no                   
resto dos grupos non hai máis de 3 alumnos por clase polo que se pode manter a distancia                  
de seguridade, deixando un ordenador no medio entre cada alumno. No caso de 1º de ESO,                
no que hai 6 alumnos, habería que poñer unhas mamparas para separar cada alumno. 

En canto á desinfección dos ordenadores, propoñemos que sexa o alumnado que vai             
empregar o ordenador nesa hora o que se encargue da desinfección, pois consideramos             
que se este sabe que vai ser el o que vai facer uso do posto de traballo, terá máis coidado                    
en desinfectalo axeitadamente. Ademais, consideramos que gañariamos tempo, dado que          
esta tarefa se pode facer mentres se encenden os ordenadores e logo non se perdería               
tempo ao final. Por outro lado, tamén evitamos a posibilidade de que por algún motivo na                
clase anterior non se desinfectasen os ordenadores e que a clase seguinte pensando que              
están desinfectados os empreguen. 
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Cada alumno terá que desinfectar cun papel de rulo de cociña e xel hidroalcohólico o               
teclado, rato, mesa e cadeira. Propoñemos que sexa un papel de rulo de cociña porque               
consideramos que será máis hixiénico e ao ser un máximo de 6 alumnos, non suporá un                
gasto importante. 

Mentres tanto, o profesorado encargarase tamén de limpar a súa mesa e o pomo da porta                
de entrada por ambos lados. 

 

AULA DE MÚSICA 
No presente documento preséntanse as medidas para garantir o funcionamento da aula de             
Música coa maior seguridade tanto do alumnado como do profesorado. Tivéronse en conta             
as Instrucións do 1 de setembro ditadas pola Dirección de Centros e de Recursos Humanos               
e o documento "Prevención Docente" do profesor Jaime Pérez Soriano. 
 
Dotación hixiénica da aula: 

● Dispensador de xel hidroalcóholico (2): Un á entrada da aula e outro na mesa do           
profesorado. 

● Dispensador de papel INDIVIDUAL (non rolo de papel continuo)  
● Limpador desinfectante multiusos de pistola. 
● Papeleira con bolsa protexida con  tapa e accionada por pedal. 

 

Distribución de espazos: 

● Respectando a distancia de seguridade decretada pola Administración Educativa na          
aula caben 26 postos que non deberán moverse do seu sitio en todo o día. Calquera                
grupo que pase dese número recibirá a clase no salón de actos. 
 

● En caso de ser posible, as xanelas da aula permanecerán abertas para favorecer a              
máxima ventilación. De non poder ser pola climatoloxía, manteranse abertas nos    
recreos ou horario libre e 15 minutos ao principio de cada clase. 
  

● A mesa do profesorado manterase o máis libre posible e o teclado do computador              
será protexido cun filme plástico que pode ser hixienizado facilmente, sen que se             
corra ou risco de danos ao entrar líquido. O rato pode ser introducido nunha bolsa               
con zip . Ámbolos dous cambiaránse periodicamente.  

Actividade diaria: 

● O alumnado só levará á aula de Música o “estritamente necesario”, debendo deixar             
mochila, libros e resto de material en clase, exceptuando si é última hora.   
  

● Cando o alumnado saia da aula de Música procederase a limpar co limpador             
desinfectante o mobiliario utilizado. 
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● A utilización de instrumentos de vento está totalmente desaconsellado polo que en            
clase só se farán dixitacións sobre os mesmos, traendo cada alumno o seu propio e               
sendo imposible o préstamo. 
  

● Se se realizase algunha actividade de canto, esta será sempre de maneira            
extraordinaria e con máscara. 
  

● A colocación do alumnado na aula de Música será preferentemente por orde de lista              
como na súa aula de referencia, salvo o caso daquel alumnado que requira medidas         
educativas concretas e deba colocarse nas primeiras filas. 

AULAS DE PLÁSTICA 

Debido á imposibilidade de manter as distancias de seguridade entre alumnos nas 2 aulas              
da materia utilizando cada un a súa mesa individual (as mesas das aulas de plástica son de                 
maior tamaño), as clases impartiranse nas aulas de referencia de cada grupo, salvo             
nos cursos de 4º e 1º de bach, por ser de poucos alumnos. 

Deste xeito, o alumnado de 1º e 3º de ESO levará cada día a clase a súa carpeta persoal co                    
seu material necesario (xogo de escadras, regla de medir, compás, goma de borrar, lápices              
de grafito e lápices de cores, sacapuntas, rotuladores…). Nas aulas que dispoñan de             
taquillas individuais, este material poderán deixalo alí. Os cursos de 4º e 1º de bacharelato               
que utilicen a aula propia de plástica poderán facer uso dos armarios que alí hai para gardar                 
as súas carpetas persoais, se así o desexaran. 

Farase obligatorio, máis que nunca, que cada alumno acuda co material persoal que             
ha de precisar, dado que está terminantemente prohibido o intercambio ou préstamo            
entre eles, por razóns obvias de seguridade. 

Nas aulas de debuxo haberá todo o material que se precise para unha correcta              
hixienización: dispensador de gel hidroalcohólico, dispensador de xabón de mans,          
dispensador de papel, limpador desinfectante en pistola, papeleira de pedal, caixa de            
guantes de un so uso. Os alumnos sentaranse por orden de lista, sempre no mesmo sitio                
e limparán os seus asentos e pupitres cada vez que saian da aula (pulverizando co               
limpiador de pistola, secando con papel e tirando éste na papeleira ó rematar). 

Alo menos durante os dous primeiros trimestres priorizarase o traballo con técnicas secas e,              
se no último trimestre as condicións sanitarias o permitiran, traballaríanse técnicas húmidas            
(Xa no taller de plástica todos os grupos). 
 
47) Proceso de cambio de aula ou visita a aula especial ou espazos de uso educativo. 
Nos cambios de clase, en caso de permanecer na aula, o alumnado non poderá abandonar               
o seu posto. Se necesitara utilizar o baño deberá sempre pedir permiso ao profesor/a              
saínte, que comprobará que no corredor se poden gardar as distancias de seguridade e que               
non se supera o aforo permitido no aseo. 
No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que finalice                
a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do                 
alumnado. Deixarase o posto completamente recollido e procederase á súa limpeza e            
desinfección. A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de               
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seguridade. Agardarán polo profesor 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 anterior               
antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de             
alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o grupo saínte hixienizará pupitres ou              
mesas e cadeiras. 
 
48) Protocolo de biblioteca.  

PROTOCOLO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 
Neste documento preséntanse as medidas artelladas para garantir o funcionamento de           
biblioteca coa maior seguridade tanto do alumnado como do profesorado. Tivéronse en            
conta as Instrucións do 1 de setembro ditadas pola Dirección de Centros e de Recursos               
Humanos e o documento "Prevención Docente" do profesor Jaime Pérez Soriano. 
 
Aforo da biblioteca 
1.- O aforo actual da biblioteca reducirase ata os 20 postos útiles (18 en total nas mesas de                  
traballo e 2 nos ordenadores). O equipo de atención á biblioteca estará formado nos              
recreos, que é o momento de máis afluencia, por entre 2 e 4 persoas (profesorado e                
voluntariado). 

Atención: é importante que o alumnado que emprega a biblioteca como sá de estudo 
ou traballo fique o período completo, evitando entradas e saídas caprichosas. 
2.- Os postos non válidos sinalaranse con claridade, e en cada un dos postos válidos               
haberá un rexistro para que o alumnado que o utilice anote o seu nome en cada recreo ou                  
hora de utilización. Queda prohibido mover as cadeiras. 
 
DÍA: 

RECREO ALUMNO/A CURSO 

1º   

2º   

3º   

 

OUTRAS HORAS ALUMNO/A CURSO 

   

   

   

 
 
Medidas de hixiene e limpeza 
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3.- Na entrada da sala, colocaremos un punto de desinfección de mans con xel              
hidroalcólico. Ademais, cada persoa usuaria procederá á desinfección do seu posto no            
momento de abandonalo. Isto é válido tamén para a mesa de xestión da biblioteca . A tal                 
efecto haberá material axeitado ao seu dispor (rolo de papel e pistola de limpiador              
desinfectante). 
4.- O teclado dos ordenadores será proxetido cun film plástico que poder ser hixienizado              
facilmente, sen que se corra o risco de danos ao entrar líquido. Os ratos poden ser                
introducidos nunha bolsa con zip. Ámbolos dous cambiaránse periodicamente.  
5.- Abundando nas medidas de hixiene, é recomendable que, a lo menos nos períodos de               
máis afluencia da biblioteca, as ventanas estean abertas todo o tempo que sexa posible. 
6.- Retiraranse da sala os obxectos que non podan ser hixienizados e tamén a sección de                
xornais e revistas. 
7.- Resulta evidente que o uso de máscara é obrigatorio como no resto do centro. 
 
Organización do préstamo 
8.- Será o voluntariado de biblioteca o encargado de guiar e asesorar aos usuarios, retirar e                
repoñer os materiais en cada caso. Dada a situación, excepcionalmente, evitarase ao            
máximo que haxa un acceso libre ao recursos. 
9.- A fin de organizar o préstamo e solucionar as aglomeracións que se producen              
habitualmente, a cada nivel asignaráselle específicamente un recreo para retirar os libros            
que precise.  
10.- As persoas encargadas da biblioteca procederán, coa axuda do voluntariado, a asignar             
e realizar o préstamo dos recursos demandados por cada usuario. 
 
O préstamo realizarase do seguinte xeito. 
a.- Non haberá acceso libre ao ordenador onde está aloxado o catálogo. A busca correrá a                
cargo do profesorado ou do alumnado voluntario, deste xeito non será preciso a súa              
desinfección máis que ao final do período de lecer. 
b.- Dentro da sá de biblioteca, poderá haber un máximo de tres persoas esperando a ser                
atendidas. Os lugares na fila serán sinalados no chan. 
c.- Amplíase o prazo de préstamo a 15 días. 
d.- Habilitarase unha sección de "Frecuentes", é dicir, aquelas lecturas obrigatorias en cada             
avaliación. Dese xeito, o acceso aos recursos máis demandados será rápido e doado. A tal               
efecto, solicitaremos as listas de lecturas ao diferentes departamentos. 
 
11.- Os libros devoltos serán gardados en cuarentena dun día para outro, en caixas de               
cartón pechadas. 
12.- Estas normas difundiránse na páxina web do centro e a través das titorías de aula. Un                 
resumo figurará na porta da biblioteca, así como unha indicación do aforo máximo. 
 
50) Grupos de aseos. 

PROTOCOLO USO DE ASEOS 
● O alumnado utilizará exclusivamente aqueles aseos que lle correspondan pola súa           

ubicación no centro: 
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- Aseos da primeira planta, aos lados de conserxería: SMR, ASIR e 2º A e B de ESO 
- Aseos da primeira planta, zona nova: 3º ESO e FP Básica 
- Aseos do sótano, zona nova: 2º Bacharelato 
- Aseos da segunda planta: 1º ESO, 2º ESO C, 4º ESO, 1º BAC e FP Básica  
● As portas e fiestras dos baños manteranse sempre abertas 
● En cada aseo está marcado o aforo máximo, inutilizándose as cabinas, urinarios ou             

lavabos necesarios para manter as distancias de seguridade 
● É obrigatorio usar o xel hidroalcólico antes de entrar ao aseo e lavar as mans ao saír 
● Cando o inodoro dispoña de tapa, pecharase antes de tirar da cisterna para evitar a               

exección de aerosois. 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 
50) Horarios e espazos de recreo 
 

 

 3º ESO- 50 (porta    
principal) 
SMR- 40 (porta baixo    
esquerda) 
4º ESO- 50 (porta 1º piso      
dereita) 
 

1º ESO-80 (porta 1º piso     
esquerda) 
ASIR- 50 (porta baixo    
dereita) 
FPB 2 - 10 (porta 1º piso       
dereita) 
2º BAC - 40 (porta     
principal) 

FPB 1- 10 (porta    
principal) 
2º ESO- 62 (A,B portas     
baixo esquerda e C 1º     
piso esquerda)  
1º BAC- 40 (porta 1º piso      
dereita) 

8:40-9:30 CLASE CLASE CLASE 

9:30- 10:20 CLASE CLASE CLASE 

10:20-11:10 RECREO CLASE CLASE 

11:10:12 CLASE RECREO CLASE 

12-12:50 CLASE CLASE RECREO 

12:50-13:40 CLASE CLASE CLASE 

13:40:14:30 CLASE CLASE CLASE 

 
Saída ao recreo. O alumnado que estea en aulas diferentes á propia do grupo voltará               
ordenadamente á sua aula-grupo. Deixará o material recollido no seu posto e sairá ao              
recreo polas portas asignadas para entrar (excepto o alumnado que precise ir ao baño, á               
cafetería ou á biblioteca). Sairá primeiro o profesor e comprobará que o pasillo está “libre”.               
A aula debe quedar baleira e lista para desinfección por parte do persoal de limpeza se fose                 
necesario. 
Polo momento non se permite o uso da fonte exterior. 
Non se permite permanecer nos corredores durante os recreos, unicamente nos bancos            
marcados mantendo as distancias de seguridade. O alumnado deberá saír ao patio ou             
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acudir á biblioteca ou á cafetería. Nos días de chuvia habilitarase, de ser posible polos               
horarios de Educación Física, o ximnasio grande. 
 
51) Criterios para a asignación do profesorado de vixilancia. 
En previsión de que as faltas de profesorado podan ser numerosas, durante o curso actual               
as gardas faranse preferentemente no exterior. O profesorado de garda de corredor            
dirixirase ás aulas nas que o/a profesor/a estean ausentes e acompañarán ao alumnado ata              
o patio, onde ocuparán preferentemente o espazo colindante coa porta principal.  
O alumnado que estea no seu tempo de lecer ocupará preferentemente o patio inferior,              
onde están os campos de deporte. En caso de que non houbera gardas de corredor, o                
profesorado asignado durante os tres períodos de lecer reforzará a garda de patio. 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE     
LABORATORIOS E TALLERES 
54) Nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos              
elementos e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios alumnos e           
protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os detalles de utilización do           
equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de          
prevención.  

TALLER E MATERIA DE TECNOLOXÍA 

Coa finalidade de non ir en contra dos principios xerais que aconsellan o maior              
distanciamento posible, a máxima hixiene e a movilidade estrictamente necesaria, as           
clases teóricas impartiranse na aula de referencia de cada grupo. No caso de que              
existan desdobres (agrupamentos, 4º e 1º BAC), como se trata de grupos bastante             
reducidos, poderíase empregar o taller como aula, se así o considara o equipo directivo. 

Priorizarase o desenvolvemento teórico dos contidos. Pese a iso, todos os grupos terán             
alomenos unha das sesións semanais na aula de informática, onde trataremos de            
empregar simuladores e vídeos explicativos que axuden a executar doutra maneira aqueles            
contidos de carácter máis práctico. Ao contar cos equipos informáticos, priorizaranse a            
entrega de tarefas de xeito telemático (aula virtual, Gsuite, correo electrónico…)           
desaconsellando o uso de pendrives ou cadernos. 

Cada alumno deberá traer o seu propio material (escuadra, cartabón, compás, lápis,            
calculadora…) que será o mínimo imprescindible. Deberá gardalo ao rematar a clase,            
deixando o lugar de traballo limpo e recollido. 

USO DO TALLER: 
● O taller deberá estar dotado con papeleira (de pedal mellor), dispensadores de xel             

hidroalcólico e xabón, papel para secar as mans e todo aquel material indispensable             
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para cumprir as instrucións marcadas neste protocolo. 
  

● A asistencia ao taller limitarase como moito a unha sesión semanal cada grupo, 
hixienizando as mans ao entrar e saír, mantendo a distancia de seguridade e o uso               
de mascarilla. 
  

● Sempre que sexa posible, abriranse as ventás para garantizar a máxima ventilación            
do espazo. 
  

● Eliminarase todo aquel material que non se vaia utilizar a curto prazo. 
 

● O alumnado ocupará en todo momento e durante todo o curso o sitio asignado sen            
poder moverse libremente polo taller. No caso de ter que desprazarse, farase previo             
permiso do profesor/a encargado, co fin evitar as aglomeracións. 
 

● Sempre que o número de alumnos e as condicións de seguridade o permitan,             
poderanse levar a cabo prácticas individuais, desinfectando ao rematar as          
ferramentas e materiais empregados. No caso de que non sexa posible, buscaranse   
alternativas, tales como a realización de pequenos traballos individuais na casa. 
 

 
PROXECTOS 

A realización de proxectos é a metodoloxía que distingue esta materia e enriquece             
notablemente o proceso de ensino aprendizaxe. Para paliar a imposibilidade de elaborar e             
construir proxectos de maquetas funcionais en grupo proponse a montaxe individual de kits             
adaptados a estas idades e que facilitan o estudio e comprensión dos conceptos             
relacionados con estruturas, mecanismos e motores e circuítos eléctricos en 2º e 3º ESO. 

Os proxectos a realizar serán individuais. Para facilitar a súa realización no domicilio             
considérase oportuno a adquisición de kits comerciais económicos que o alumnado           
voluntariamente adquirirá no centro a precio de custe. O prezo non superará os 10 euros. 

LABORATORIO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
 
● O laboratorio conta cunhas 12 prazas para alumnado situado á distancia de            

seguridade, polo tanto o uso del verase restrinxido a esa capacidade. 
● O alumnado acudirá ao laboratorio sen mochilas e co mínimo material necesario            

segundo indique o seu profesorado. 
● Á entrada hixienizarán as mans co xel hidroalcólico situado á entrada e sentarán nos              

lugares indicados, evitando desprazamentos innecesarios dentro da sala. 
● As ventás estarán abertas o máximo de tempo posible antes, durante e despois da              

clase. 
● O material da práctica deberá estar colocado en cada mesa previamente hixienizado            

polo docente e ao rematar será hixienizado axeitadamente polo alumnado baixo a            
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supervisión do profesorado. Tamén deberán limpar o seu lugar de traballo (cadeira e             
mesa) usando papel e o limpador desinfectante multiusos de pistola.  

● Ao abandonar o laboratorio hixienizarán as mans e desinfectarán os seus postos. 
● As prácticas faranse de xeito individual, evitando o traballo en grupos para non             

romper a distancia de seguridade. 
● Haberá un plano indicando a numeración dos lugares do alumnado por mesa e o              

profesor deixará constancia do alumno/a situado en cada posto, así como a data,             
hora e grupo que realizou a práctica.  

● A dotación hixiénica coa que contará será: 
Xabón de máns. 
Dispensador de xel hidroalcólico. 
Dispensador de papel individual. 
Limpador desinfectante multiusos de pistola (que estará baixo supervisión e sempre lonxe            
do alcance do alumnado) para o seu uso por parte do profesorado. 
Spray de alcol ao 70%. 
Caixa de guantes de un só uso. 
Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionadas por pedal, debido á cantidade de              
residuos que se xeran nesta aula. 
 
 

AULAS DE CICLOS DE INFORMÁTICA 
Contarán con mamparas cando non se poda garantir o 1,5 m de distancia.  

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE     
NEE.  
55) O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación establecerá as            
medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE. 

En principio non coinciden no noso alumnado con NEE circunstancias de saúde coñecidas             
previamente que os fagan especialmente vulnerables á infección por SARS-Cov2. Porén,           
alumnado cunha capacidade cognitiva máis limitada ou con problemas de impulsividade ou            
comportamento podería crear situacións problemáticas en canto ás medidas hixiénicas          
(olvido de uso de mascarilla, necesidade de quitala por problemas de ansiedade, hábito de              
lavado de mans máis difícil de interiorizar, etc.). Nestes casos, que serán debidamente             
notificados ao equipo docente, o profesorado estará especialmente pendente e ao mesmo            
tempo poderase nomear a un alumno ou alumna da mesma clase como axudante que lle               
recorde á alumna/o con NEE a necesidade de levar a cabo as medidas hixiénicas              
preceptivas. 
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56) 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. 

O centro non conta con persoal coidador. En canto ao persoal docente, prestará especial              
atención ao uso correcto da máscara por parte do alumnado con NEE na súa hora de clase,                 
velando porque a leven ben colocada e procurando evitar que a toquen. Ademais de              
recordar a todo o alumnado en gran grupo a necesidade do lavado de mans, o profesorado                
dirallo tamén de xeito individualizado e directo ao alumnado con NEE para evitar olvidos,              
problemas de comprensión ou de inatención. O mesmo sucederá coa limpeza dos postos             
escolares, o profesorado prestará especial atención a que o alumnado con NEE a faga de               
xeito efectivo. De non ser posible polas características da alumna ou alumno, será a              
profesora ou profesor quen se encargará desta tarefa. Nas aulas do alumnado con NEE,              
aínda en momentos avanzados do curso no que semelle que o alumnado ten interiorizadas              
certas normas (sentido de circulación nos corredores, etc.), o profesorado lembrará o            
protocolo a seguir despois de cada sesión lectiva (agora tedes clase en X aula, ides               
separadas entre vós, en fila, circulando pola dereita, etc.) 

 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O    
PROFESORADO 
57/58) Reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos.           
Órganos colexiados do centro  
As reunións do profesorado terán lugar sempre que sexa posible de forma telemática. 
Dentro dos departamentos as cadeiras ubicaranse mantendo as distancias de seguridade.           
Non deberá haber nas mesas materiais de uso común. Antes e despois de utilizar o               
ordenador deberá ser desinfectado. En cada departamento haberá xel hidroalcólico, panos           
desbotables e líquido desinfectante; en caso de que se agoten, o profesorado o porá en               
coñecemento dos responsables do equipo COVID. 
 

PROTOCOLO SALA DE PROFESORES 
● Será necesario manter a distancia de seguridade entre cadeiras e usar máscara. 
● Os ordenadores contarán con paneis físicos separadores entre os postos. 
● Antes e despois de usar os ordenadores é necesario desinfectalos cos produtos que             

estarán á disposición do profesorado. 
● Non haberá ningún tipo de material compartido na mesa. Prégase que o material             

individual de cada profesor/a se garde nas taquillas individuais para que a mesa             
estea sempre limpa 
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PROTOCOLO SALÓN DE ACTOS 
● O salón de actos poderá ser utilizado como aula para grupos superiores a 25              

persoas. 
● De forma habitual non se realizarán exames no salón de actos, debendo ser             

realizados na propia aula para evitar os desprazamentos de alumnado polo centro. 
● O aforo máximo do salón de actos mantendo as distancias de seguridade é de 50               

persoas, polo que non se poderán prever actividades que superen este número de             
participantes. É recomendable prescindir durante o curso actual de actividades          
presenciais que impliquen a entrada de persoas alleas ao centro ou os movementos             
de alumnado polo mesmo. Priorizaranse por tanto aquelas actividades que se podan            
realizar dentro da propia aula/grupo. 
 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E     
PEDAGOXICO: PLAN DE CONTINXENCIA EN     
CASO DE SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE     
LECTIVA 
59) 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 existira unha previsión das            
actividades que ao longo do curso se realizarán co alumnado e unha previsión xeral              
do carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2.  
Crearase un grupo de traballo dentro do Plan de Formación do Profesorado en Centros              
dentro da liña prioritaria Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a             
través de espazos virtuais. Educación dixital. 
Durante o primeiro trimestre do curso todo o profesorado deberá acudir cos seus             
grupos/clase á aula de informática para explicarlles cal será o sistema de traballo en caso               
de ter que realizar un seguemento semipresencial ou totalmente telemático. 
 
60) Difusión da información das medidas de prevención e comunicacións que realice            
a Consellería de Sanidade e a de Educación.  
Na web do centro publicaranse todas as comunicacións ou calquera información realizada            
polas Consellerías de Sanidade e de Educación. Solicitarase a colaboración do centro de             
saúde e de outros profesionais sanitarios para impartir charlas nas diferentes aulas sobre             
prevención e protección. 
 
61) Profesorado encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais e a            
comunicación cos asesores de Abalar.  
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A coordinación e implantación das aulas virtuais será realizada polo vicedirector do centro,             
Jesús García Otero. Priorizarase a utilización da plataforma E-Moodle da consellería,           
permitíndose igualmente o uso da plataforma GSuite por parte daquel profesorado que así o              
solicite, pois o centro ten habilitado xa un dominio a tal efecto. 
Durante o mes de setembro, antes da asistencia dos alumnos ás aulas, crearanse os              
“cursos” dentro das aulas virtuais, e así como os usuarios para o alumado e profesorado.               
Realizaranse as reunións oportunas para informar ao profesorado dos seus usuarios, do            
modo de ensinar aos alumnos 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. 
29.5. Durante os primeiros días de clase, en setembro, os titores 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. 
29.6. 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. 
29.7. A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesores e alumnos) terán que estar               
plenamente operativos e funcionando ao finalizar o mes de setembro. É recomendable que             
os alumnos estean familiarizados coa contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na              
aula virtual. Crearase tamén un usuario na aula virtual para o inspector do centro con               
permiso de acceso a todos os cursos virtuais e facilitaráselle a dito inspector o seu usuario e                 
clave. 
No mes de setembro, os titores/as identificaran ao alumnado que, por mor da falta de               
recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no               
caso de ensino a distancia, e o notificarán ao equipo directivo. Poden utilizar para isto o                
propio documento de matrícula, onde se solicitou esta información a todo o            
alumnado, completándoa cos datos obtidos na aula; pasarán despois esta          
información en formato dixital ao equipo directivo, nunha folla de Drive compartida. O             
equipo directivo realizará unha listaxe deste alumnado e as súas necesidades no caso dun              
eventual paso ao ensino a distancia 
 

ALUMNO/A ORDENADOR CONEXIÓN IMPRESORA mail 

XX non wifi non xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com 

XX compartido non non xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com 

XX si si non xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com 

XX si ADSL si xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com 

XX compartido móbil si xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com 
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En caso de confinamento dunha clase ou de todo o centro o profesorado deberá sinalar               
na sua programación cal será o método para atender ao alumnado. Cada semana deberán              
cubrir un modelo por grupo de clase indicando os días que se dará clase telemática               
(máximo 3 de 4/5 horas, 2 de 3 ou 1 de 2) e as tarefas que se deben entregar esa semana                     
(con data tope de entrega). 
Esta información estará dispoñible de forma semanal para as familias, organizada por            
cursos e materias, na páxina web do centro. 
 
EXEMPLO 
 
SEMANA DO 15 AO 19 DE SETEMBRO 
 
GRUPO: 1º ESO A 

MATERIA CLASES TELEMÁTICAS (DÍA 
E HORA) 

TAREFAS A ENTREGAR 
(PLATAFORMA A UTILIZAR E 
PLAZO LÍMITE) 

MATEMÁTICAS   

XEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

  

INGLÉS   

EPVA   

...   

 
 
 
62) O plan poderá conter aquelas previsións existentes no documento de “instrucións de             
inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas medidas de             
adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da             
comunidade educativa. 
 
63) O “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. 
O incumprimento de calquera das medidas hixiénico sanitarias definidas deste documento           
será considerado falta leve dentro das NOFC. A súa reiteración poderá ser considerada             
falta grave. 
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