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Este plan de adaptación é de obrigado cumprimento. Poderá ser revisado ao longo do curso escolar 

conforme o desenvolvemento da pandemia e o resultado das medidas aplicadas. 

1. Datos do centro.  

1. 36018379 – IES A Xunqueira II. 
2. R/ Celso Emilio Ferreiro, 6 
3. 36005 Pontevedra 
4. 88615.90.90 
5. ies.xunqueira.2@edu.xunta.gal 
6. www.iesaxunqueira2.com 
7.  

Medidas de prevención básica. 

2. Membros do equipo Covid.  

8. Membro 1: María de la O de Paz Mucientes, vicedirectora, 886.159.102 

1. Tarefas asignadas: 

1. Coordinadora do equipo Covid-19 

2. Elaboración e supervisión do plan de adaptación á situación Covid-

19. 

3. Coordinación na interlocución coa Administración (Consellería de 

Educación, Consellería de Sanidade). 

4. Xestión e coordinación dos abrochos ou gromos. 

5. Comunicación co centro de Atención Primaria de referencia. 

6. Supervisión da entrada do alumnado no centro en coordinación co 

profesorado de garda. 

9. Membro 2: Mónica Castells Cividanes, secretaria, 886.159.104 

1. Tarefas asignadas: 

1. Elaboración e supervisión do plan de adaptación á situación Covid-19. 

2. Supervisión da saída do alumnado do centro en coordinación co 

profesorado de garda. 

mailto:ies.xunqueira.2@edu.xunta.gal
http://www.iesaxunqueira2.com/
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3. Coordinación na interlocución coa Administración (Consellería de 

Educación, Consellería de Sanidade). 

4. Xestión e coordinación dos abrochos ou gromos. 

5. Comunicación có centro de Atención Primaria de referencia. 

6. Revisión do estado do material de prevención e hixiene. 

10. Membro 3: Olga López Míguez, xefa de estudos, 886.159.103 

1. Tarefas asignadas: 

1. Elaboración e supervisión do plan de adaptación á situación Covid-19. 

2. Xestión e coordinación dos abrochos ou gromos. 

3. Supervisión do alumnado durante os períodos de lecer en 

coordinación co profesorado de garda. 

4. Coordinación co departamento de orientación para o seguimento 

do alumnado NEE. 

3. Centro de saúde de referencia.  

11. Centro: Centro de saúde de A Parda. 

12. Teléfono: 986.868.824 

13. Contacto: 

1. Dra. Reyes Dapena 

2. Dr. Manuel Prieto 

4. Espazo de illamento.  

Establécese a titoría 3 como espazo de illamento Covid o cal dispón de ventilación exterior 

(3 ventás), papeleira con pedal, xel hidroalcólico ou 

antiséptico (en adiante kit Covid) e máscaras. 

5. Número de alumnas e alumnos por nivel e etapa. 
Etapa  Alumnas Alumnos Total 

ESO 208 242 450 
Bacharelato 114 103 217 

Total 332 345 667 
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6. Cadro de persoal do centro educativo. 

O cadro de persoal está composto por:  

• 63 profesores, dos cales 47 con destino 

definitivo (3 mestres), 14 con destino 

provisional, 1 para cubrir as sesións de 

relixión católica que libera a actual xefa de 

estudos e 1 para cubrir as sesións de 

relixión evanxélica. 

• 7 membros do 

persoal de administración e servizos, dos cales o 100% 

teñen destino provisional, repartíndose conforme ao 

seguinte: 

o Persoal auxiliar administrativo  2. 

o Persoal subalterno  2.  

o Persoal de limpeza  3.  

7. Determinación dos grupos estables de convivencia.  

A configuración dos institutos de ensino secundario fan inviable a posibilidade de creación 

de grupos estables polo que no noso caso, lamentablemente, non procede. 

O motivo é que en cada grupo temos entre 12 e 16 docentes, en cada sesión de 50 minutos 

varían as materias troncais, específicas e materias de libre configuración autonómica ou 

de centro onde reagrúpase o alumnado das catro unidades autorizadas por nivel. 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia.  

Conforme ao punto 7, este punto non procede. 

9. Canle de comunicación.  

Tal e como se establece no protocolo da Consellería de Educación, todas aquelas persoas, 

docentes, persoal de administración e servizos ou alumnado, que sexan sospeitosas de ter 

algún síntoma do Covid-19, ou de estar en contacto con algunha persoa que o padeza, non 
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deberá acudir ao centro educativo ata que as autoridades sanitarias llo permitan. Deben 

informar a través do correo electrónico ou os teléfonos do centro. 

O Equipo Covid será informado á maior brevidade posible destas ausencias. 

Haberá un libro de rexistro de todo o alumnado, profesorado e persoal de administración 

e servizos elaborado mes a mes que estará sempre na mesa da coordinadora. 

10.  Comunicación de incidencias.  

Cando apareza un caso confirmado de Covid nun membro da comunidade escolar, un 

membro do equipo Covid ou a dirección do centro, notificarao á Xefatura Territorial de 

Sanidade (8:00 – 15:00) ou fóra deste horario ao SAEG (Servizo de alertas epidemiolóxicas 

de Galicia) ou ao 061. O equipo Covid tamén o comunicará ao centro de saúde de 

referencia que é A Parda. Utilizaremos a canle informática habilitada pola Consellería 

“EduCovid” (https://www.edu.xunta.es/protocoloseducativos/) específica para a 

comunicación dos datos básicos dos contactos estreitos dos posibles casos confirmados. 

A información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria 

e utilizarase para que o Centro de Seguimento de Contactos alerte da existencia de casos 

positivos confirmados no centro.  

 

Medidas xerais de protección individual. 

11. Situación de pupitres. 

Neste centro dispoñemos de 24 unidades 

ordinarias 

autorizadas en 6 

niveis de dúas 

etapas polo que temos catro grupos por nivel.  Por mor da 

Covid-19 autorizáronse 6 liñas extraordinarias (unha en 1º, 

3º e 4º da ESO e dúas en 2º da ESO), polo que contamos 

con 30 unidades autorizadas para o presente curso escolar. 

A ocupación das mesmas vai do 18 que podes encontrar 

https://www.edu.xunta.es/protocoloseducativos/
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nalgún grupo de 4º da ESO ao 21/22 da maioría do resto de niveis.  No caso de 1º da ESO 

chegamos a 25 nalgúns grupos como no 2º de bacharelato, e a 35 en 1º de bacharelato.  

Estes grupos están localizados en aulas ordinarias de +/- 60 m2 conforme á normativa 

vixente, tendo aulas gradadas no primeiro e segundo andar, o cal dificulta a organización 

dos pupitres conforme ás medidas indicadas no protocolo, tal e como se pode apreciar 

nas fotografías. 

12. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos. 

Todas as nosas aulas están convenientemente identificadas co aforo limitado conforme 

ao seguinte: 

• Aulas ordinarias  +/- 60 m2, para un máximo de 25 alumnos na ESO e 35 no 

bacharelato. 

• Aulas de desdobramento (TICs)  +/- 40 m2, para un máximo 

de 16 alumnos. 

• Aulas PMAR, Arte/Clásica e PT  +/- 30 m2, para un máximo 

de 10 alumnos. 

• Aulas específicas: 

o 1º BTO C (Biblioteca)   +/- 190 m2, para un máximo de 35 alumnos. 

o Debuxo artístico e técnico  +/- 100 m2, para un máximo de 33 alumnos. 

o Espazo Maker  +/- 90 m2, para un máximo de 20 alumnos. 

o Idiomas  +/- 60 m2, para un máximo de 21 alumnos. 

o Informática 0  +/- 60 m2, para un máximo de 20 alumnos. 

o Informática 1  +/- 60 m2, para un máximo de 13 alumnos. 

o Laboratorios  +/- 60 m2, para un máximo de 12 alumnos. 

o 1º BTO B (Música)  +/- 90 m2, para un máximo de 34 

alumnos. 

o 1º BTO C (Obradoiro de tecnoloxía)  +/- 100 m2, para un 
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máximo de 34 alumnos. 

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

Con respecto a PT priorizaranse os apoios dentro da aula, aqueles apoios que teñan que 

realizarse dentro da aula de PT configuraranse como grupos puros, na medida do posible, 

non haberá mesturas de grupos nin de niveis.  

O alumnado que queira ser atendido polo orientadora, terá que solicitar cita previa a 

través de correo electrónico, conserxería ou vía telefónica. 

As persoas responsables de alumnado que queiran falar coa orientadora, deberán solicitar 

cita previa e serán atendidos, sempre que for posible, por vía telefónica, por 

videoconferencia  ou por correo electrónico. 

14. Titorías coas familias.  

Tal e como indica o punto 11.5 do protocolo, non se permite a entrada ao centro das 

persoas responsables do alumnado, salvo por razóns xustificadas ou relacionadas con 

procesos administrativos.  Por isto as titorías coas persoas responsables realizaranse por 

videoconferencia, a través dunha chamada telefónica ou mesmo por correo electrónico. 

As persoas responsables de alumnado poden estar en contacto con todo o profesorado 

mediante o espazo abalar e o seu correo corporativo, dispoñible na web do centro. 

Se de maneira excepcional se precisase dunha reunión presencial, sempre se terán en 

conta as medidas de seguridade (xel hidroalcohólico, máscaras, distancia de seguridade) 

e se garantirá mediante obstáculos físicos a distancia de seguridade entre o docente e os 

responsables do alumnado. 

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

As canles oficiais de información son as seguintes: 

• Familias  a través do abalarMóbil / EspazoAbalar, correo electrónico e páxina 

web do centro (www.iesaxunqueira2.com). 

• Persoas alleas ao centro a través da páxina eb. 

http://www.iesaxunqueira2.com/
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16. Uso da máscara no centro. 

Para tódalas persoas que accedan ao recinto escolar será obrigatorio o uso da máscara en 

todo momento e en todo o recinto, tanto cando se estea en espazos ao aire libre como 

cando en espazos pechados, aínda que se poida garantir a distancia de seguridade 

interpersoal.  

É obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo 

específico para gardala.  Tamén deberá traer un paquete de panos de papel para o seu 

propio uso. 

Considerarase condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo 

alumnado do uso da máscara e o incumprimento das instrucións do profesorado na 

aplicación do presente protocolo. Polo que se respecta ao profesorado e persoal de 

administración e servizos estarase ao previsto na súa respectiva normativa.  

Deberá darse un uso axeitado á máscara, isto é, esta deberá cubrir desde parte inferior do 

tabique nasal ata o queixo, incluído. Ademais, a máscara que se debe empregar non 

deberá estar provista de válvula exhalatoria, agás nos usos profesionais para os cales este 

tipo de máscara poida estar recomendada. 

A obriga de uso de máscara non será exixible cando se trate de persoas que presenten 

algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que se poida ver agravada polo uso 

da máscara. A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou 

facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada. O centro poderá valorar cada caso, pedirá 

o asesoramento técnico necesario, e autorizará que se substitúa o uso de máscara por 

pantalla protectora. 

Queda prohibido compartir material de calquera tipo. O móbil é un transmisor posible de 

contaxios, polo que só se permitirá o seu uso en actividades académicas que o profesorado 

autorice.  

17. Información e distribución do plan entre a comunidade educativa.  

O Plan comunicarase ao profesorado na reunión de claustro de inicio de curso, así como a 

través das canles habituais de comunicación entre o equipo directivo e o profesorado.  
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Ademais, será presentado ao Consello escolar de xeito telemático. 

As familias serán informadas a través da páxina Web.  Do mesmo xeito, comunicarase as 

familias a realización da autoenquisa diaria do COVID 19, tal e como se explica no 

protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario 

de Galicia para o curso 2020/21. 

Medidas de limpeza.  

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

As medidas de limpeza serán as seguintes: 

• Refórzase a limpeza dos baños dúas veces ao día, polo que limparanse tres veces 

en total. 

• Terase especial atención na limpeza das zonas de uso común, como pomos, 

pasamáns, teléfonos... Durante a xornada lectiva unha persoa do servicio de 

limpeza prestará especial atención a estas zonas. 

• Utilizaranse os desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recen preparada ou 

calquera dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo 

Ministerio de Sanidade. 

• 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. 

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

de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os períodos de lecer e ao 

finalizar as clases, sempre que for posible entre clases, e coas medidas de 

prevención de accidentes necesarias. 

• Garantirase diariamente a hixenización de tódalas mesas e cadeiras de alumnado 

e profesorado, sen prexuízo da limpeza que as persoas usuarias fagan entre clase 
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e clase.  

19. Distribución horaria do persoal de limpeza.  

O equipo de limpeza deste centro está composto por tres persoas.  Actualmente una delas 

desenvolve o seu traballo en horario de mañá e as outras dúas en horario de tarde. 

A persoa de mañá encargarase da limpeza “extra” por mor da Covid-19 no horario de 

mañá, como por exemplo do reforzo da limpeza dos baños dúas veces ao día. 

Se for preciso, estableceranse as compensacións oportunas conforme as distintas quendas 

e funcións. 

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

O persoal de limpeza ten a súa disposición os equipos de protección individual (en adiante 

EPIs) que a normativa ten contemplados, tales como luvas, máscaras, roupa e calzado 

axeitado de inverno e verán. 

As compras son xestionadas directamente polo persoal de limpeza con empresas 

debidamente autorizadas e certificadas, sendo supervisadas pola persoa secretaria. 

21. Cadro de control de limpeza dos aseos.  

Habilítase un cadro de control de limpeza diaria, por tres veces, en cada un dos 14 aseos 

habilitados no centro (consultar anexo I): 

• 2º andar (4), 1º andar (4) e andar baixo (6).  

22. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas. 

Estará dispoñible na corticeira de documentación oficial de tódolos espazo do centro 

(consultar anexo II) 

• Os espazos pechados deberán ventilarse por espazo de polo menos 15 minutos ao 

inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases e, se for posible, entre 

as clases.  

• Se as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitisen, deberá manterse as 

xanelas abertas o máximo tempo posible.  

• Deberase incrementar a subministración de aire fresco e non se debe utilizar a 
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recirculación do aire interior.  

• Se nun mesmo espazo se prestase asistencia a diferente alumnado, deberá 

ventilarse a aula ou sala polo menos durante 15 minutos logo de cada sesión.  

23. Determinación dos espazos para a xestión de residuos.  

• Habilitarase un contedor de xestión de residuos na conserxería e outro no almacén 

de limpeza.  O servizo de limpeza velará diariamente pola correcta xestión dos 

mesmos. 

Material de protección. 

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

O equipo Covid do centro, do que forma parte a secretaria, será o que rexistre e inventaríe 

todo o material que se merque.  

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

Normalmente trabállase coas empresas que habitualmente fornecen ao centro, 

barallando sempre as novas propostas recibidas, buscando criterios de eficiencia, custe e 

rendibilidade. 

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

As máscaras son de uso obrigatorio, polo que o centro non ten a obriga de as distribuír a 

toda a comunidade educativa, sen embargo, disporanse de unidades de reposición para 

casos puntuais de perda, rotura... 

Inicialmente fornecerase dous paquetes de 30 usos cada un para todo o profesorado e 

persoal de administración e servizos funcionario, conforme ás existencias subministradas 

pola Consellería e até acabar existencias. 

Para o persoal de limpeza (persoal laboral) referirse ao punto 20. 

Xestión dos gromos. 

27.  Medidas.  

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 

síntomas compatibles con Covid-19 (facer enquisa autoavaliación anexo II), así como 
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aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de Covid-19, ou en período de 

corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou 

diagnosticada de Covid-19.  Considérase contacto estar máis de 15 minutos a menos de 2 

m. con ou sen máscara.  

Os alumnos maiores de idade, e os pais dos que sexan menores, son responsables de que 

isto se cumpra, e firmarán unha declaración responsable (que o alumnado ten que traer 

o 1º día de clase) según o modelo que se atopa ao final deste documento (anexo III). 

Diante dun suposto no que unha/un alumna/o do que se sospeita que comeza a 

desenvolver síntomas compatibles con Covid-19 no centro, actuarase do seguinte modo: 

• Levarase á titoría 3 e aí quedará illado cunha máscara cirúrxica (é un espazo con 

ventilación a unha zona axardinada con visión externa a través de senllas ventás) 

até que a súa persoa responsable (coa que se contactará inmediatamente) chegue 

a recollela/o. Unha vez que a/o alumna/o sexa recollido, esta será a encargada de 

solicitar consulta telefónica co seu pediatra ou médico/a que valorará a necesidade 

da solicitude dun test diagnóstico. 

• O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo e 

logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica 

sexa valorada por un profesional sanitario. 

No caso da confirmación diagnóstica dun caso de Covid-19 os profesionais sanitarios de 

atención primaria poñeranse en contacto co paciente ou a súa persoa de referencia 

(persoa responsable da/o menor) para informarlle do resultado positivo das probas, 

realizar o seguimento clínico e facer fincapé nas medidas hixiénicas e de illamento.  

Así mesmo, a denominada central de seguimento de contactos (en adiante CSC), 

comunicarase cos casos confirmados, xa sexa a través da persoa de referencia (persoa 

responsable da/o menor) ou directamente no caso do alumnado maior de idade, para a 

identificación do centro de ensino. No caso do persoal docente e de administración e 

servizos, deberán ser identificados como profesionais do ámbito educativo e en que 

centro traballan.  

Unha vez que a CSC ten localizado o centro educativo, enviará unha solicitude ao “Equipo 

COVID do centro educativo” (en adiante ECCE), a través da aplicación “EduCovid”, para a 
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selección dos contactos estreitos segundo a liñas definidas pola autoridade sanitaria.  

Trala recepción da listaxe de confirmados o ECCE levará a cabo 3 funcións:  

1. Remitir á CSC a listaxe dos contactos estreitos dos casos confirmados que 

incluirán: compañeiras/os de clase, compañeiras/os de comedor, 

compañeiras/os de transporte, profesorado e outras persoas da comunidade 

educativa que mantiveran contacto ca/o alumna/o. 

2. Informar ao “Equipo Covid-escola” do centro de saúde de referencia da 

existencia dun caso positivo.  

3. Informar do caso a Xefatura Territorial (durante a semana) ou Servizo de alerta 

epidemiolóxica (fins de semana).  

Unha vez recibida a listaxe proposta polo ECCE, a CSC comunicarase coas persoas 

propostas como contactos estreitos e se se confirma a situación, realizaralle a enquisa 

epidemiolóxica, seguimento telefónico e detección de casos sospeitosos. 

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

A vicedirectora do centro, persoa coordinadora do equipo formado na Covid-19, 

contactará coas autoridades sanitarias e educativas para comunicar calquera incidencia 

ou, na súa ausencia, outro membro do equipo Covid será o que contacte.  

Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade. 

29. Procedemento de solicitudes.  

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os 

traballadores vulnerables para COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa 

condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección de 

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

avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á infección por coronavirus 

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

seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de 

riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2. 

Medidas de carácter organizativo. 
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30. Entradas e saídas.  

O noso centro dispón de servizo de transporte escolar (8 liñas), polo que non é posible 

contemplar unha entrada e saídas escalonadas máis alá da que habitualmente ocorre pola 

chegada escalonada dos autobuses. 

Para evitar aglomeracións, o acceso ás aulas estará habilitado desde as 08:20 horas 

existindo profesorado de gardar nos distintos halles e corredores e incorporándose o 

profesorado 10 minutos antes as súas clases. 

No presente curso escolar 2020/21 non se permitirá, con carácter xeral, a entrada aos 

acompañantes do alumnado ao recinto escolar. 

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

Haberá dúas portas de entrada ao recinto escolar (a porta habitual e a porta do 

aparcadoiro, preto desta, habilitada para o acceso peonil). O alumnado accederá 

directamente ao edificio, bordeando o salón de actos e 

entrando pola porta das pistas exteriores, e dirixirase as 

súas aulas (sempre circulando pola súa dereita, frechas 

verdes). Gardarase a distancia de seguridade de 1,5 

metros co demais persoal e alumnado. Á entrada e saída 

do centro, procederase coa hixiene de mans.  

P ara o acceso aos distintos  andares, utilizarase calquera 

das dúas escaleiras existentes, máis sempre a máis próxima da 

súa aula, sempre pola súa dereita.   (consultar o anexo IV do plano do centro).  

O alumnado acudirá a súa aula e se sentará na mesa 

asignada, relacionándose desde aí co resto das 

súas/dos seus compañeiras/os de clase. Non está 

permitido aproveitar os tempos de cambio de clases 

para estar de pé nos corredores ou en grupos dentro 

das aulas. Alí esperarán á chegada do profesorado. 

Para as saídas, o alumnado manterá a distancia de 
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seguridade, e circulará sempre pola súa dereita 

(frechas vermellas) seguindo as indicacións marcadas, 

saíndo do edificio pola porta principal.  

O alumnado no poderá permanecer nas instalación s 

do centro unha vez rematen as clases. Deben dirixirse 

directamente á saída. Non se permitirán 

aglomeracións no exterior do edificio. 

32. Cartelería e sinaléctica.  

O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, halles corredores, escaleiras e 

zonas de lecer que informe ao respecto da distancia de seguridade, 

sintomatoloxía da COVID-19 e medidas de hixiene e prevención.  

Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixi ene 

individual. 

A cartelería de uso preferente será a subministrada pola 

administración autonómica ou impresa polo propios cent ros en 

tamaño A3 ou superior. 

Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a 

colocación de anuncios, murais ou outro material nas paredes de 

corredores e aulas. 

Nos corredores e nas escaleiras tamén estarán sinalizadas as zonas 

polas que os alumnos deberán circular. 

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

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). 

Recoméndase o uso de transporte individual ou, no seu caso, de mascara si se utiliza 

calquera vehículo de transporte compartido ou publico.  

Poderán ser utilizadas tódalas prazas existentes no transporte colectivo coa obriga do 
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emprego da máscara.  

Os condutores da empresa de transporte velarán porque todas as persoas ocupantes do 

vehículo leven a máscara posta durante todo o traxecto.  

Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar, co obxectivo de realizar 

unha máis adecuada trazabilidade dos contactos.  

O autobús debe hixienizarse e ventilarse entre as viaxes, segundo a normativa vixente.  

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. 

A parada establécese na vía pública polo que se farán ringleiras coa suficiente separación      

entre alumnos/as. A saída do alumnado transportado organizarase de xeito similar á 

entrada. 

34. Asignación do profesorado encargado da vixilancia. 

14. Gardas de transporte, entradas e saídas: 5 efectivos ao inicio e 3 ao final da 

xornada. 

1. Inicio da xornada  Das 8:10 ás 8:30 horas. 

2. Final da xornada  Das 14:10/15:00 horas até que marche todo o 

alumnado, atendendo os posibles retrasos dos autobuses. 

15. Gardas de lecer: 8 efectivos por período de lecer. 

16. Gardas de biblioteca: 2 efectivos por sesión ou período de lecer. 

17. Gardas de aula e convivencia: 3 efectivos por sesión. 

 

Medidas en relación coas familias e a ANPA. 

35. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada.  

Neste centro non procede. 
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36. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de 
comedor.  

O noso centro inclúe varias actividades de innovación educativa, tales como CUALE/DELF, 

STEMBach, Espazo Maker, Parlamento Xove e Liga de debates... 

Todas estas actividades estarán suxeitas ás mesmas indicación de prevención e hixiene 

que o resto de clases ordinarias e circulacións polo centro.  

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

As xuntanzas da ANPA e os Consellos escolares celebraranse preferentemente por medios 

telemáticos (como indica o protocolo da Consellería), evitando en todo caso as xuntanzas 

que supoñan un número elevado de persoas. 

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

Consultar o punto 14. 

39. Normas para a realización de eventos.  

Por norma xeral, non se realizarán eventos no instituto que supoñan aglomeracións máis 

alá das recomendacións ou indicacións da autoridades competentes en materia sanitaria. 

No caso de ter que realizarse, cumpriranse estritamente as medidas de prevención (usos 

obrigatorio de máscara) e aforos (50% da capacidade) sempre que se permita manter a 

distancia de seguridade de 1,5 metros entre persoas.  

Medidas para o alumnado transportado. 

40. Medidas.  

Só se permitirá a entrada no aparcadorio a vehículos alleos ao centro no caso de que sexa 

imprescindible (lesións do alumnado) e agardarán na zona reservada a discapacitados. 

 

Medidas de uso do comedor.  

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

Dada a demanda do servizo de comidas neste centro, só é preciso unha quenda, que 
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comezará cinco minutos máis tarde do remate da xornada escolar. 

No caso de houber moita demanda, habilitaranse novos espazos a carón da cafetería ou 

mesmo unha segunda quenda. 

42. Persoal colaborador.  

Contarase con dúas persoas para a prestación do servizo.  A persoa prestataria do servizo 

e una segunda persoa contratada. 

43. Persoal de cociña.  

As labores de cociña as desenvolve a persoa prestataria do servizo. 

 

Medidas específicas para o uso doutros espazos. 

44. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas...  

En todas as aulas do centro adoptaranse medidas de hixiene e prevención contra a COVID-

19: 

• Os alumnado ocupará un lugar fixo na aula, sempre se sentará no mesmo pupitre. 

• Na aula, no propio pupitre, o alumnado gardará o seu material de xeito 

diferenciado para evitar o contacto co resto das/os compañeiras/os. Resulta 

recomendable que cada alumna/o 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. 

• Sen prexuízo da aplicación das normas do punto anterior no caso de 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. 
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Protocolo para a aula de debuxo artístico. 

Antes de entrar o alumnado esperará separado no corredor coa distancia de seguridade. 

Desinfectarase as mans co dispensador de hidroxel que hai á dereita da porta.  A aula 

dispón de catro ventanais, abrirase cando menos un palmo de cada folla en cada un 

deles. O saír comprobarase que tódalas ventás quedan pechadas. 

Para lavar o material empregaranse as pías dos extremos, quedando anulada a central. 

Disporase de papel para o secado do material e as mans, prohibíndose o uso de toallas 

e trapos de uso común. 

A desinfección de útiles e material diverso, farase despois do seu uso por parte do 

alumnado, indicando a necesidade de autoprotección e protección solidaria do grupo. 

Insistirase así mesmo na necesidade de que o alumnado conte co seu material propio e 

necesario para a adquisición dos contidos. Non se permitirá o intercambio de material 

persoal se previamente non foi desinfectado, o mesmo para o material común da aula. 

Cando o traballo sexa de grupo, os seus membros manterán a distancia de seguridade. 

Para a manipulación do material propio gardado diariamente nos armarios é obrigatorio 

terse desinfectado as mans. 

Protocolo para o uso das aulas de informática. 

1. O profesorado fará o control e seguimento diario do cumprimento do mesmo. 

2. É moi importante que o profesorado sexa puntual para evitar tempos de espera 

innecesarios. 

3. O alumnado antes de sentarse deberá desinfectar todos os elementos que vaia 

usar conforme ao seguinte: 

1. O alumnado entrará, en ringleiras e mantendo a distancia, na aula onde 

desinfectará as mans con solución hidroalcohólica e recibirá un papel 

impregnado de solución desinfectante. 

2. Posteriormente será o encargado de limpar o posto de traballo, nesta orde: 

1. Rato do ordenador. 

2. Teclado e mesa. 

3. cadeira (asento e respaldo) 

javascript:void(window.open('/webmail/imp/compose-dimp.php?ajaxui=1&to=membr%40s&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'));
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4. Botóns da torre do ordenador. 

3. Posteriormente o alumnado ordenadamente e mantendo a distancia (a 

orde establecerana o profesorado por grupos de ringleiras: fila 1, fila 2…) 

irán desbotando o pano limpador na papeleira con pedal. 

4. O uso dos equipos de traballo planificarase de xeito que supoña a mínima 

manipulación posible e co material imprescindible. En calquera caso, o material 

que se utilice deberá ser desinfectado polo alumnado do mesmo xeito que se 

explicou anteriormente, antes e despois da súa utilización. 

5. Ao rematar a sesión o alumnado deberá realizar a hixiene de mans a medida que 

saia da aula en ringleiras de 1. 

Protocolo para o uso do salón de actos como aula de música. 

A continuación, detállanse as indicacións específicas para o Salón de Actos usado como 

Aula de Música: 

o Desinfectar as mans ao entrar e saír, así como a pa da cadeira plegable. 

o Manter a distancia de 1,5 metros entre as mesas e nas interaccións persoais, 

aumentándoa ata os 3 metros no caso de actividades de canto coral ou mesmo a 

práctica da frauta doce. Será obrigatorio, en calquera caso, o uso de máscara 

durante toda a actuación, agás co uso da frauta 

o Asegurarse de que os sitios sexan fixos co fin de evitar o intercambio de cadeiras. 

o Reducir a manipulación de documentación en papel, polo que o alumnado poderá 

utilizar os dispositivos móbiles persoais para a lectura de partituras dixitalizadas e 

outros documentos pedagóxicos. 

o Acudir a clase co material persoal necesario coa fin de non compartir bolígrafos, 

lapis, gomas, etc., e, sobre todo, que cada estudante use de maneira exclusiva 

tanto a frauta como os limpadores, debendo estar identificados xunto coa súa 

funda. 

o Facer unha limpeza do interior da frauta (en ningún caso se levará a cabo na aula) 

para evitar a condensación no interior do instrumento. Proceder á desinfección 

das mans, da cadeira, pala e voltar a usar a mácara. 

o Realizar as actividades de traballo cooperativo a través dos dispositivos 
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electrónicos persoais, mentres se manteña a obriga de sentarse orientados en 

sentido único. Se esta obriga se pode substituír por manter a distancia de 

seguridade en grupos estables de traballo cooperativo con máscara, priorizarase 

este aspecto sobre o uso dos dispositivos móbiles. 

o Priorizarase o uso da frauta doce por ser un instrumento propio de uso individual,  

o Se resulta imprescindible empregar instrumentos de préstamo, o instrumento 

deberá ser desinfectado e non será empregado durante as 72 horas anteriores ao 

seu último uso. Este instrumental e o material pedagóxico utilizado de maneira 

compartida será desinfectado antes e despois do seu uso por cada estudante para 

garantir que non actúen como axentes de transmisión. Asemade, co fin de evitar 

que os instrumentos e outros materiais sexan utilizados por todo o alumnado de 

maneira indiscriminada, procederase á súa identificación mediante unha 

asignación numérica, de maneira que cada instrumento será manipulado durante 

todo o curso por un máximo de 6 estudantes perfectamente identificados, o que 

limita o contacto entre sectores facilmente bloqueables en caso de detectarse 

algún caso de contaxio. 

o Uso dos instrumentos de teclado do salón de actos: Antes de comezar, cada 

alumno/a e profesor/a deberá realizar un lavado de mans durante 40 segundos 

como mínimo. Ademais, as teclas deberán ser desinfectadas antes e despois da 

execución de cada alumno/a e profesor/a. 

Protocolo para o uso do Espazo Maker. 

A continuación, detállanse as indicacións específicas do Espazo Maker:   

o Asegurarse de que os sitios sexan fixos coa fin de evitar o intercambio de cadeiras.  

o Reducir a manipulación de documentación en papel, polo que o alumnado poderá 

utilizar os dispositivos móbiles persoais para facilitar o desenvolvemento da 

actividade académica, baixo a supervisión do profesorado.  

o O alumnado deberá acudir co material persoal necesario, co fin de non compartir 

bolígrafos, lapis, gomas, etc.   

o Realizar unicamente actividades que non impliquen contacto físico e permitan 

manter a distancia interpersoal fixada.  
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o Realizar as actividades de traballo cooperativo a través dos dispositivos 

electrónicos persoais, mentres se manteña a obriga de sentarse orientados en 

sentido único. Se esta obriga se pode substituír por manter a distancia de 

seguridade en grupos estables de traballo cooperativo con máscara, priorizarase 

este aspecto sobre o uso dos dispositivos móbiles.   

o Cabe destacar que o instrumental e o material pedagóxico do Espazo Maker 

utilizado de maneira compartida será desinfectado antes e despois do seu uso por 

cada estudante para garantir que non actúen como axentes de transmisión. 

Asemade, co fin de evitar que os materiais sexan utilizados por todo o alumnado 

de maneira indiscriminada, procederase á súa identificación mediante unha 

asignación numérica, de maneira que cada material será manipulado durante todo 

o curso por un máximo de 6 estudantes perfectamente identificados, o que limita 

o contacto en caso de detectarse algún caso de contaxio.   

45. Educación física.  

Desde o departamento de educación física trataremos de potenciar a realización de clases 

ao aire libre polas evidentes vantaxes que supón a nivel hixiénico. Evidentemente, e tendo 

en conta o clima oceánico desta zona, imos ter que contar co pavillón para os días de mal 

tempo. O uso do pavillón que viñamos facendo nos últimos anos contaba cos vestiarios 

para facer os cambios de muda e duchas. Dado que este ano non se pode garantir a 

limpeza destes espazos, renunciaremos a eles e utilizaremos os aseos grandes dos que 

dispón a instalación para usos puntuais e necesidades fisiolóxicas do alumnado ou 

profesorado. 

Na entrada do pavillón haberá un dispensador de hidroxel para que o alumnado en fila de 

un e gardando a distancia de seguridade se hixienice as mans.  A entrada se realizará pola 

porta de acceso desde o centro escolar e a saída pola saída principal do pavillón e entrada 

no recinto pola porta lateral. 

Dado que non usaremos os vestiarios, o alumnado deberá vir cambiado coa roupa 

deportiva dos seus domicilios. O calzado terá que vir nunha bolsa de man para garantir a 

súa limpeza previa a utilización das pistas interiores. 

O alumnado deixará as súas pertenzas nas proximidades da pista onde se está realizando 
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a clase, en grupiños para que non haxa contacto entre eles. 

O material deportivo, balóns, cordas, aros, etc., polo momento, estará limitado ao máximo 

e será hixienizado despois de cada uso baixo a responsabilidade do profesorado. Así 

mesmo cada profesor deberá procurar desinfectar este material antes do seu uso para 

garantir que está en condicións óptimas. 

Os días nos que se use o entorno da Illa das Esculturas, o alumnado deixará as súas 

pertenzas, se for preciso, no pavillón nun espazo habilitado para isto e no que non teñan 

que pasar polas pistas, dado que veñen co calzado do exterior. 

Dado que o uso das máscaras é obrigatorio, utilizaranse durante toda a duración da clase, 

intentando, por parte do profesorado, minimizar o número de actividades de alta 

intensidade e esforzo onde estas poidan dificultar a respiración e recuperación do 

alumnado.  

Durante a duración dunha sesión deixaremos algún descanso para sanear as mans con 

hidroxel. 

Os traballos de tipo teórico serán enviados e corrixidos a través de internet para evitar 

que o alumnado teña que entregar papeis. 

46. Cambio de aula.  

Na medida do posible, 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, 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 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.  

Hai que recordar que sempre que nos movamos polo centro respectaremos as marcas 
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instaladas que indican que sempre hai que circular pola marxe dereita. 

47. Biblioteca.  

1. Neste curso temos que renunciar temporalmente ao uso habitual da biblioteca escolar (en 

adiante BE).  Non se poderá acceder a ela para realizar tarefas de estudo ou lectura 

individual, nin sequera nos períodos de lecer. 

2. A BE só estará aberta exclusivamente para préstamos e devolucións de libros durante os 

períodos de lecer. No acceso á mesma, poderase consultar o horario dispoñible. 

3. O acceso á BE será de forma individual. Non haberá máis de 10 persoas facendo cola no 

corredor. 

4. Trae contigo o carné de estudante, diminúe o tempo de espera.  

5. Os préstamos terán un prazo de 15 días, renovábeis se o libro ou material non está 

reservado por outro usuario. 

Este ano os libros terán que pasar unha corentena antes de seren prestados novamente, 

polo que vos pedimos que os devolvades no prazo previsto. 

6. Como se reserva un libro ou material audiovisual? 

i. A reserva realizarase a través da páxina web do instituto pulsando en Préstamos 

Biblioteca. 

ii. Cubre o formulario. 

iii. Recolle o libro ou material na BE pasadas 48 horas. 

48. Aseos.  

Por norma xeral, o alumnado non poderá ir aos aseos durante as clases. 

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu 

aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 

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.  
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Medidas especiais para os períodos de lecer.  

49. Horarios e espazos.  

Establécense dous períodos de lecer ao longo da mañá, cada período terá unha duración 

de 20 minutos.  Os períodos de lecer irán desde as 10:10 ás 10:30 e desde as 12:10 ás 

12:30.  Nos períodos de lecer, debido á situación COVID-19, non se poderá xogar (fútbol, 

baloncesto, pilla-pilla, tenis de mesa, xadrez, cartas ...) e sempre o alumnado terá a súa 

máscara posta (en caso de non tela, considerarase conduta leve contraria ás normas de 

convivencia). Non podemos esquecer que estamos nunha situación excepcional, os 

períodos de lecer son agora entendidos como momentos de descanso para estirar os 

músculos e desconectar mentalmente das clases. No momento de que o timbre de 

comezo do período de lecer sone, sairán segundo as instrucións recollidas neste plan, 

sempre coa súa máscara posta. 

Cando rematen os períodos de lecer, o alumnado voltará ás aulas e, cando estean 

sentados nas súas cadeiras e co profesor dentro da aula, disporán de 5 minutos para quitar 

a súa máscara e tomar o almorzo coidando de manchar o menos posible; ao rematar porán 

de novo a máscara e gardarán as sobras na súa mochila para tirar ao lixo da súa casa.  

O alumnado poderá traer o almorzo da casa pero tamén haberá servizo de cafetería.  Esta 

permanecerá aberta para vender ao alumnado de 10:10 a 10:25 e de 12:10 a 12:25, 

entrarase pola porta principal e sairase pola que queda fronte á porta das pistas e se 

establecerá unha fila gardando as distancias de seguridade.  Non se poderá comer fóra 

das aulas. 

Os espazos para repartir ao alumnado nos períodos de lecer será o seguinte: 

• Alumnado de 1º e 2º de bacharelato no patio interior. 

• Alumnado de 1º ESO e 3º ESO nas pistas exteriores. 

• Alumnado de 4º ESO no claustro interior. 

• Alumnado de 2º da ESO na zona axardinada da fachada principal. 

                           No caso de que as condicións climatolóxicas non sexan favorables (chuvia, alertas por     

temporal...) o alumnado distribuirase da seguinte maneira: 
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• Alumnado de 1º da ESO no corredor do andar baixo. 

• Alumnado de 2º da ESO no corredor do 1º andar. 

• Alumnado de 3º da ESO no hall principal. 

• Alumnado de 4º da ESO no corredor do 2º andar. 

• Alumnado de 1º bacharelato nas súas respectivas aulas. 

• Alumnado de 2º bacharelato nas súas respectivas aulas. 

50. Profesorado de vixilancia.  

Haberá 8 profesoras/es de garda e unha conserxe nos períodos de lecer (no caso de que 

non choiva) distribuídos da seguinte forma: 

• 1 no patio interior. 

• 1 na cafetería e aseos do andar baixo. 

• 1 nas pistas exteriores. 

• 1 no hall principal. 

• 1 no corredor do 2º andar. 

• 1 no corredor do 1º andar. 

• 1 no hall de taquillas e corredores do andar baixo. 

• 1 no claustro. 

• E unha conserxe na entrada, zona axardinada da fachada e aparcamento. 

Haberá 8 profesoras/es de garda nos períodos de lecer (no caso de que choiva) 

distribuídos da seguinte forma: 

• 2 no hall principal. 

• 1 na cafetería e aseos do andar baixo. 

• 2 no corredor do 2º andar e aseos. 

• 2 no corredor do 1º andar e aseos. 
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• 1 no hall de taquillas e corredores do andar baixo. 

• A conserxe apoiará nos corredores do andar baixo. 

 

Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous primeiros cursos de 
primaria (non procede). 

51. Metodoloxía e uso de baños.  

Non procede. 

52. Actividades e merenda.  

Non procede. 

 

Medidas especificas para uso de laboratorios e obradoiros.  

53. Emprego do equipamento.  

1. Entrarán de maneira individual na aula e colocaranse no sou posto mantendo a 

distancia de seguridade. 

2. Na entrada do laboratorio haberá un dispensador de xel hidroalcólico co que 

deberán desinfectar as mans. 

3. Non se poderá introducir alimentos nin bebidas no laboratorio. 

4. O material necesario para realizar as prácticas estará colocado nos seus postos. 

5. Unha vez rematada a práctica lavarán todo o material utilizado con auga e xabón 

de forma individual nas billas do laboratorio. 

6. As mesas e cadeiras utilizadas serán limpadas e desinfectadas antes de saír de aula 

con xel hidroalcólico. 

7. A saída do laboratorio realizarase de maneira ordenada e respectando a distancia 

de seguridade. 
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Medidas especificas para alumnado de NEE.  

54. Medidas.  

As medidas a aplicar co alumnado de NEE, considerase que serán as mesmas que se 

apliquen de forma xeral con todo o alumnado, agás nos casos específicos que se 

comuniquen e se presente o informe correspondente.  Nestes casos concretaranse en 

función das características específicas indicadas nos informes correspondentes.  

55. Medidas e tarefas. Seguimento.  

Particularizaranse 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. 

 

Previsións específicas para o profesorado. 

56. Medidas.  

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. 

A transmisión das gotas respiratorias está relacionada coa proximidade dos interlocutores 

e co nivel de proxección destas. Os profesores adoitamos falar dende unha altura 

levemente superior ao do alumnado.  Polo tanto, a distancia a que o profesorado se 

dirixirá ao grupo aula será superior a 1,5 metros.  

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 
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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 da sala 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 

maquinas expendedoras . Debido ao tamaño da sala de profesores do noso centro, 

recoméndase ao profesorado usar os departamentos nos momentos de maior afluencia, 

como son os períodos de lecer. 

Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que for posible, o recurso á 

reunión non presencial mediante vídeochamada, teléfono ou correo electrónico. 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 e a dispoñibilidade de produtos de limpeza 

de mans. 

O profesorado non poderá acceder á conserxería dado o seu reducido tamaño e a ausencia 

de ventilación directa ao exterior. 

57. Órganos colexiados.  

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 garantirase 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, 
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as convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de medios 

electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, a documentación da mesma e un 

documento no que se poida formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das 

votacións. 

 

Medidas de carácter formativo e pedagóxico. 

58. Formación en educación en saúde.  

O equipo COVID informará sobre os protocolos de actuación e as medidas de prevención, 

hixiene e promoción da saúde implantadas no centro para que sexan comprendidas por 

toda a comunidade educativa. 

A información estará a disposición de todas as familias (na páxina web do centro), 

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 implementaránse 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 incluiranse 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 no centro educativo a través dun gran abano de programas como 

son o Plan proxecta e Contratos programa, entre outros. Dende a materia de libre 

configuración autonómica “Promoción de estilos de vida saudables” que o noso centro 

imparte en 1º ESO, traballaranse en profundidade as seguintes liñas: 

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

• Medidas de hixiene para evitar a propagación de enfermidades infecciosas. 

A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de profesionais no 

centro ou mediante fórmulas de teleformación, a información 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. 

59. Difusión das medidas de prevención e protección.  

Cada día ao inicio da xornada o profesorado recordará ao alumnado o cumprimento das 

seguintes medidas. 

1. Máscara obrigatoria en todo o recinto escolar. 

2. Lavado de mans frecuente, cando menos, 5 veces na xornada escolar. 

3. Tusir e esbirrar no cóbado. 

4. Distancia interpersoal de 1,5 m. 

5. Evitar tocar a cara. 

6. As portas, persianas, ordenador do profesorado, mandos, borradores... serán 

unicamente usados polo profesorado e desinfectados antes do seu uso. 

Toda a información sobre as medidas de prevención e protección do centro, así como as 

comunicacións que veñan das Consellerías de Sanidade e Educación, difundiranse a través 

da nosa páxina web. 

60. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais.  

(o plan determinará o profesorado que, en función dos seus coñecementos e experiencia, 

será o encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a comunicación coas 

persoas asesoras 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 —engadir unha fila por profesor/a—) 
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O equipo TIC do centro está formado polas seguintes persoas: 

• Pérez Mestre, Juan Carlos (director)  Implementación do sistema de 

videoconferencias fornecido pola Consellería, o sistema Cisco Webex.  Tamén 

mantemento das impresoras e fotocopiadoras e organización xeral das TIC no 

centro. 

• Suárez Pereiro, Felipe (matemáticas)  Coordinador Edixgal.  Encárgase do 

mantemento do EVA-Edixgal (1º e 2º da ESO) e de tódolos equipos do centro, en 

colaboración co director. 

• Castells Cividanes, Mónica (secretaria)  Encárgase da posta en funcionamento 

da aula virtual (a partir de 3º da ESO). 

• Otero Urtaza, Fernando (música)  Encárgase da formación e apoio ao 

profesorado sobre a aula virtual.   

• Santos Portela, María Teba e Abarca Rodríguez, Diego (tecnoloxía)  Encárganse 

do mantemento das aulas de informática.  

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

1. O equipo directivo elaborará un Programa de acollida que se desenvolverá nas dúas 

primeiras semanas do curso, coa organización de actividades globalizadas que informen, 

alomenos, dos seguintes aspectos: 

a) Novas normas de organización e funcionamento do centro. 

b) Actuacións de prevención, hixiene e protección. 

c) Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado 

necesaria para o seu desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, 

de ser o caso, non presencial. 

d) Atención aos aspectos emocionais e sociais. 

2. A avaliación inicial realizarase durante a primeira semana do curso escolar. Este 

proceso comprenderá as seguintes accións que permitan identificar as dificultades do 

alumnado, así como as súas necesidades de atención educativa: 
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a) Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior. 

b) Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 

así como a súa correspondencia coa falta do desenvolvemento das 

correspondentes competencias clave. 

c) Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de 

tomar as e decisións profesionais de actuación por parte do profesorado. 

3. As programacións didácticas incorporaran as aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas no curso anterior, así como unha transición posible ao ensino non presencial, 

se esta fose necesaria. 

Elaboraranse contemplando os posibles escenarios en función da situación sanitaria: 

actividade lectiva presencial, semipresencial e/ou non presencial. 

4. Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (NEE) coidarase que 

todo o alumnado teña acceso ao proceso de ensinanza e aprendizaxe en calquera dos 

escenarios presentes. 

5. O departamentos de Orientación reforzará as actuacións dirixidas a identificación das 

necesidades educativas ocasionadas pola situación de pandemia en coordinación coas 

persoas titoras. 

6. Ensino non presencial: Ao abeiro do establecido no Protocolo de Adaptación ao 

Contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 

2020/21, os centros elaboraran un “Plan de Continxencia” no que se establecerán as 

medidas que se adoptarán no caso de suspensión da actividade lectiva para facer efectivo 

o ensino non presencial e os supostos de reactivación da actividade lectiva presencial, de 

conformidade coas instrucións da autoridade sanitaria. 

No suposto de ensino non presencial, os centros educativos adoitarán as medidas 

establecidas no apartado 29 do Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID-19. 

O profesorado, a través da aula virtual do centro, determinará as tarefas a realizar polo 

alumnado garantindo a adquisición das aprendizaxes básicas. 

62. Difusión do plan.  
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Este plan de adaptación á situación COVID-19 estará a disposición de calquera membro da 

comunidade educativa na páxina web de centro. Será enviado á Inspección educativa 

antes do 23 de setembro e tamén estará a disposición das autoridades sanitarias. 

 

Anexo I  Cadro de limpeza de aseos. 

Anexo II  Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas. 

Anexo III  Enquisa de autoevaluación da Covid-19. 

Anexo IV  Modelo de declaración responsable. 

Anexo V  Plano do centro. 
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Cadro de control de limpeza de aseo. 

Aseo do ... 
 Andar baixo.  1º andar.  2º andar.     

 Rapazas.  Rapaces.  Profesoras.  Profesores.  PAS.  Discapacitados. 

 

Mes de... 
 Setembro.  Outubro.  Novembro.  Decembro.  Xaneiro.  Febreiro. 

 Marzo.  Abril.  Maio.  Xuño.  Xullo.  Agosto. 

 
Semana - día Pomos Pías billas Xaboeiras Secamán Retretes Urinarios 1ª 2ª 3ª 

1ª
 se

m
an

a 

Luns           
Martes           

Mércores           
Xoves           

Venres           

2ª
 se

m
an

a 

Luns           
Martes           

Mércores           
Xoves           

Venres           

3ª
 se

m
an

a 

Luns           
Martes           

Mércores           
Xoves           

Venres           

4ª
 se

m
an

a 

Luns           
Martes           

Mércores           
Xoves           

Venres           

5ª
 se

m
an

a 

Luns           
Martes           

Mércores           
Xoves           

Venres           
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Checklist para anotar as ventilacións das aulas. 

  1º.       2º.  3º.  4º.  ESO.  Bacharelato.       

Aula ...  A.  B.  C.  D.  D.  F.  PMAR.         

 

Mes de... 
 Setembro.  Outubro.  Novembro.  Decembro.  Xaneiro.  Febreiro. 

 Marzo.  Abril.  Maio.  Xuño.  Xullo.  Agosto. 

 
Semana - día Ventás de diante Ventás de detrás 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 

1ª
 se

m
an

a 

Luns          
Martes          

Mércores          
Xoves          

Venres          

2ª
 se

m
an

a 

Luns          
Martes          

Mércores          
Xoves          

Venres          

3ª
 se

m
an

a 

Luns          
Martes          

Mércores          
Xoves          

Venres          

4ª
 se

m
an

a 

Luns          
Martes          

Mércores          
Xoves          

Venres          

5ª
 se

m
an

a 

Luns          
Martes          

Mércores          
Xoves          

Venres          
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ANEXO III - ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN DA COVID-19 

                    PRESENTOU NAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS? SI NON 

SÍNTOMAS 

RESPIRATORIOS 

Febre maior de 37,5⁰C   

Tose seca   

Dificultade respiratoria   

OUTROS 

SÍNTOMAS 

Fatiga severa (cansanzo)   

Dor muscular   

Falta de olfacto   

Falta de gusto   

Diarrea   

 

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron 

 SI NON 

Tivo contacto nas 

últimas 2 

semanas... 

cunha persoa COVID-19 + confirmado   

cunha persoa en illamento por sospeita de 

infección pola COVID-19? 

  

Conviviu nas 

últimas 2 

semanas... 

cunha persoa COVID-19 + confirmado?   

cunha persoa en illamento por sospeita de 

infección pola COVID-19? 
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MODELO 
DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 
 
D./Dª ____________________________________________________________, con DNI 
número ________________________, como pai/nai/titor legal do alumno/a 
______________________________________________, matriculado no curso 
_________, do centro educativo ______________________________________________ 
 
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará ao alumno/a a Enquisa de Autoavaliación 
clínica do COVID e que se compromete a NON envialo ao centro e mantelo en illamento 
preventivo domiciliario nos seguintes supostos: 
 

- se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co 
seu pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro 
educativo. 
 

- se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o 
alumno/a non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e 
sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á 
persoa coordinadora COVID do centro. 
 

 
En __________________________________, a ___ de __________ de 2020. 
 
 
 
ASDO. ______________________________________________________ 
 
 
 

usuario
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A10 
2º ESO 

 C 

A11 
2º ESO 

 D 

A12 
1º BTO 

D 

A110 
2º ESO 

 A 

A19 
2º ESO 

 B 

A18 
TIC 2 

Almacén 

A115 
PT 

A111 
2º ESO 
PMAR 

A114 
Lab. 

Química 

A112 
Lab. 

Física 

A13 
TIC 1 

Idiomas 

A17 
Informá 

tica 1 

A16 
2º ESO E 

A15 
2º ESO F 

A14 
Almacén 

A20 
4º ESO 

 A 

A21 
4º ESO 

B 

A210 
3º ESO 

 A 

A29 
3º ESO 

 B 

A28 
3º ESO 

 C 

A27 
3º ESO 

 D 

A26 
3º ESOE 

A25 
2º BTO B 

A24 
4º ESO E

  

A22 
4º ESO 

 C 

A23 
4º ESO 

D 

A212 
2º BTO 

A 

A211 
3º ESO 
PMAR 

A215 
Arte 

Clásicas 

A214 
Lab. 

Bioloxía 
xeoloxía 

- Patio interior - 
Uso preferente para o 

alumnado de 1º ciclo da ESO 
nos períodos de lecer 

- Patio exterior - 
Uso preferente 
para o resto do 
alumnado nos 

períodos de lecer 

Aparcadoiro vehículos 
Acceso non autorizado 

ao alumnado 

Aparcadoiro 
bicicletas 

Mates e 
Econo. 

Lingua 
galega 

Lingua 
castelá 

Grego, 
Latín, 

Filo-Reli 

Xeografía 
e historia 

Ciencias 
Bex/Feq 

l í  

Artísticas 

A1 
1º ESO C 

A2 
1º ESO B 

A3 
1º ESO A 

 

A4 
Informá 

tica 0 

 
1º BTO A 

A5 
1º ESO 

E 

Al 
ma 
cén 

A6 
Espazo 

 
Maker 

  

A8 
1º ESO D 

Orien 
tación 

A9 
Debuxo 
Artístico 

Cafetería 

Xefa 
tura 

Sala de 
profesorado 

Direc 
ción 

Secre 
taría 

Vicedi 
rección 

Titoría2 

Tit.1 

Vive  nda 

CXR 
Tit.3 

T4/Con 

Dep.Tecno 

Aseos Aseos 
Dep.EF 

Limp. Acce 
sible 

Salón  
de actos 

Linguas 
estran 
xeiras 

Biblio 
teca 

 
1º BTO 

C Oficinas 

 

Entrada principal 

Departamentos 

Conserxería 

DesPAS 

Al
m

ac
én

 

A113 
2º BTO C 

A213 
2º BTO D 

 / TIC3 

A7 1º BTO B 
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