“PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-2021”

IES Campo de San Alberto

1.

Datos do centro

Código

Denominación

15026731

IES CAMPO DESAN ALBERTO

Enderezo

C.P.

RÚA EGÁS MONIZ, 6

15200

Localidade

Concello

Provincia

NOIA

NOIA

A CORUÑA

Teléfono

Correo electrónico

881 867 135

ies.campo.san.alberto@edu.xunta.es

Páxina web
http://www.edu.xunta.gal/centros/iescamposanalberto/
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Id.

Medidas de prevención básica

2.

Membros do equipo COVID

Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso de 881 867 135
desvío a un teléfono móbil)
Membro 1

ROSA Mª ANDIÓN OTERO (COORDINADORA)

Cargo

Profesora do Ciclo Sanidade

- Elaboración e actualización do Plan de Adaptación e de Continxencia do Covid

19 para o presente curso.
- Difusión da información ao Claustro e Consello Escolar.
- Difusión da información na web do centro para as familias e elaboración de

Tarefas asignadas

Membro 2

resumo para informar ao alumnado.
- Difusión da autoenquisa para o persoal do centro.
- Coordinación e planificación dos aspectos organizativos do centro (propostas de
actuación, valoración e propostas de mellora): Entradas, saídas, patios,
espazos...
- Rexistro e inventario do material Covid (coordinación coa secretaría do centro).
- Coordinación na interlocución coas Administracións educativa e sanitaria, así
coma co equipo Covid-Escola do centro de saúde de referencia (ver punto 3).
- Xestión de abrochos entre o persoal do centro, docente, non docente e
alumnado.
KATIA ESTALOTE LAGO
Cargo
Profesora de Física e Química
- Elaboración e actualización do Plan de Adaptación e de Continxencia do Covid

19 para o presente curso.
- Difusión da información ao Claustro e Consello Escolar.
- Difusión da información na web do centro para as familias e elaboración de
Tarefas asignadas
resumo para informar ao alumnado
- Difusión na reunión inicial da realización da auto enquisa do persoal do centro.
- Traballo cooperativo nos aspectos organizativos do centro (propostas de
actuación, valoración e propostas de mellora): Entradas, saídas, patios,
espazos...
- Difusión da carteleira
- Difusión da autoenquisa para o alumnado e as familias.
- Xestión de abrochos.
Membro 3 JORGE VILLA MARTÍNEZ
Cargo
Profesor Matemáticas
- Elaboración e actualización do Plan de Adaptación e de Continxencia do Covid
-

Tarefas asignadas
-

19 para o presente curso.
Difusión da información ao Claustro e Consello Escolar.
Difusión da información na web do centro para as familias e elaboración de
resumo para informar ao alumnado
Difusión da comunicación do compromiso da realización da auto enquisa diaria
para as familias e o alumnado.
Traballo cooperativo nos aspectos organizativos do centro (propostas de
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actuación, valoración e propostas de mellora): Entradas, saídas, patios,
espazos...
- Difusión da carteleira.
- Difusión da autoenquisa para o alumnado e as familias.
- Xestión de abrochos.
3.

Centro de saúde de referencia

Centro
Contacto

Centro de Saúde de Noia

Teléfono

981 84 21 23

ANTONIO CALVO GUERRERO/TAMAR PÉREZ VIDAL (xefes de servicio da área sanitaria NoiaPorto do Son- Outes-Lousame).

4.

Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección
que inclúe)
AULA COVID (primeira planta; corredor da esquerda)
Elementos de protección:
• Ventilación.
• Termómetro
• Solución hidroalcólica.
• Solución desinfectante
• Papeleira de pedal.
• Panos desbotables.
• Máscaras.
• Pantallas.
• Luvas.
Para facilitar a limpeza e desinfección, na aula de illamento so haberá unha mesa separada por mamparas
e un armario para gardar os elementos de protección.
No momento en que se produza un posible caso de alumno/a con síntomas de COVID, será levado á aula
de illamento polo seu profesor/a ou titor/a e avisada á familia.

5.

Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o
número total). Actualizado 16/09/2020.
1º ES0
19
2º ESO A

16

2º ESO B

16

3º ESO A

16

3º ESO B

16

4º ESO A

16

4º ESO B

16

1º BAC A

19

1º BAC B

17

1º BAC C

22
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1º BAC D

21

2º BAC A

24

2º BAC B

22

2º BAC C

18

2º BAC D

17

CSADG01-ADMFIN-A

19

2 CSADG01-ADMFIN-A

16

2 CSADG01-ADMFIN-B

8

2 CBELE01-ELEELE-A

11

1 CMELE02-INSTEL-A

7

2 CMELE02-INSTEL-A

4

1 CSSAN05-LABCLIBIO-A

20

2 CSSAN05-LABCLIBIO-A

23

2 CSSAN05-LABCLIBIO-B

9

1 CMADG01-XEAD-A

4

2 CMADG01-XEAD-A

8

2 CMADG01-XEAD-B

3

6.

Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos). Actualizado 16/09/2020.

Persoal non docente

3 subalternos e 1 administrativo

Persoal docente

58

Persoal de limpeza

3

Total

65

7.

Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo)

Etapa Educación Secundaria

Nivel

Aula

Nº de profesorado asignado

1º ESO

Nº de alumnado asignado 19

1º

Etapa Educación Secundaria

Nivel

Aula

Nº de profesorado asignado

2º ESO A

Nº de alumnado asignado 16

2º

Grupo

Etapa Educación Secundaria

Nivel

Aula

Nº de profesorado asignado

2º ESO B

Nº de alumnado asignado 16

2º

Grupo

Etapa Educación Secundaria

Nivel

Aula

Nº de profesorado asignado

3º ESO A

Nº de alumnado asignado 16

3º

Grupo

Etapa Educación Secundaria

Nivel

Aula

Nº de profesorado asignado

3º ESO B

Nº de alumnado asignado 16
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3º

Grupo

Grupo

A

A

B

A

B

Etapa Educación Secundaria

Nivel

Aula

Nº de profesorado asignado

4º ESO A

Nº de alumnado asignado 16

4º

Etapa Educación Secundaria

Nivel

Aula

Nº de profesorado asignado

4º ESO B

Nº de alumnado asignado 16

Etapa Bacharelato
Aula

1º BAC A

Nivel
Nº de alumnado asignado 19

Etapa Bacharelato
Aula

1º BAC B

Etapa Bacharelato
Aula

1º BAC C

Etapa Bacharelato
Aula

1º BAC D

Etapa Bacharelato
Aula

2º BAC A

Etapa Bacharelato
Aula

2º BAC B

Etapa Bacharelato
Aula

2º BAC C

Etapa Bacharelato
Aula

2º BAC D

1º

Grupo

1º

Grupo

2º

Grupo

2º

Grupo

2º

Grupo

2º

Grupo

Nivel

Aula

Nº de profesorado asignado

Nº de alumnado asignado 19

1º

Nivel

Aula

Nº de profesorado asignado

Nº de alumnado asignado 16

2º

Grupo

Etapa Ciclo Superior Administración e Finanzas
2 ADFI

Nivel

Aula

Nº de profesorado asignado

Nº de alumnado asignado 8

Etapa 2º FP Básica Electricidade e Electrónica
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Nivel

2º

Grupo

Etapa Ciclo Superior Administración e Finanzas
FCT

D

A

B

C

D

Nº de profesorado asignado

Etapa Ciclo Superior Administración e Finanzas
1 ADFI

C

Nº de profesorado asignado
Nivel

Nº de alumnado asignado 17

B

Nº de profesorado asignado
Nivel

Nº de alumnado asignado 18

Grupo

Nº de profesorado asignado
Nivel

Nº de alumnado asignado 22

1º

Nº de profesorado asignado
Nivel

Nº de alumnado asignado 24

A

Nº de profesorado asignado
Nivel

Nº de alumnado asignado 21

Grupo

B

Nº de profesorado asignado
Nivel

Nº de alumnado asignado 22

1º

Grupo

A

Nº de profesorado asignado
Nivel

Nº de alumnado asignado 17

4º

Grupo

2º

Grupo

Grupo

A

A

B

A

Aula

FP Básica 1

Nº de alumnado asignado 11

Nº de profesorado asignado

Etapa 1º Ciclo Medio de Instalacións e Telecomunicacións

Nivel

Aula

Nº de profesorado asignado

TELECO 1

Nº de alumnado asignado 7

1º

Etapa 2º Ciclo Medio de Instalacións e Telecomunicacións

Nivel

Aula

Nº de profesorado asignado

TELECO 2

Nº de alumnado asignado 4

2º

Grupo

Etapa 1º Ciclo Superior Laboratorio Clínico e Biomédicico

Nivel

Aula

Nº de profesorado asignado

LAB 1

Nº de alumnado asignado 20

1º

Grupo

Etapa 2º Ciclo Superior Laboratorio Clínico e Biomédicico

Nivel

Aula

Nº de profesorado asignado

LAB 2

Nº de alumnado asignado 23

2º

Grupo

Etapa 2º Ciclo Superior Laboratorio Clínico e Biomédicico

Nivel

Aula

Nº de profesorado asignado

FCT

Nº de alumnado asignado 9

2º

Grupo

Etapa 1º Ciclo Medio Xestión Administrativa

Nivel

Aula

Nº de profesorado asignado

1 XAD

Nº de alumnado asignado 4

1º

Grupo

Etapa 2º Ciclo Medio Xestión Administrativa

Nivel

Aula

Nº de profesorado asignado

2 XAD

Nº de alumnado asignado 8

2º

Grupo

Etapa 2º Ciclo Medio Xestión Administrativa

Nivel

Aula

Nº de profesorado asignado

8.

FCT

Nº de alumnado asignado 3

2º

Grupo

Grupo

A

A

A

A

B

A

A

B

Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas que xa
figuren no protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo)
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En todas as etapas e niveis do centro formaranse grupos estables.
ACCESO AO CENTRO
• Todo o alumnado de accederá ao centro ao centro provisto de máscara e respectando a
sinalización do centro nas entradas e saídas ao mesmo.
• É obriga de todo o alumnado levar unha segunda máscara de reposto, así como un estoxo (ou
similar) específico para gardala en caso necesario.
• A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo facultativo do alumno/a ou da
persoa obrigada ao seu uso.
• Ao acceder á aula utilizará o xel hidroalcólico para a desinfección de mans.
DISTRIBUCIÓN DE ESPAZOS
• O alumnado colocarase en mesas de un e sempre coa mesma orientación de cara ao profesorado
que ocupará unha situación central. Os postos do alumno fíxanse o primeiro día para todo o
curso.
• Se é preciso que un alumno empregue a pizarra dixital realizarase unha desinfección previa con
xel hidroalcólico do rotulador que empregue.
MATERIAL DO ALUMNADO
• Cada alumno terá o seu propio kit básico de material de traballo de uso individual e kit básico de
protección (máscara de reposto no seu propio estoxo e recoméndase panos desbotables e xel
hidroalcólico).
DESPLAZAMENTO DO ALUMNADO
• Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula.
• Ao trasladarse de aula o alumnado deberá ir acompañado do profesor co que tivo clase, en
ringleira de un e mantendo a distancia de seguridade.
PROFESORADO DO GRUPO
• Todo o profesorado deberá empregar máscara e facer unha correcta desinfección de mans e do
material que utilice.
• O profesorado de grupo será o encargado de cumprir o horario de ventilación.
9.

Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía
compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das
familias co equipo COVID para comunicar incidencia e ausencias)
•

Se a sintomatoloxía se produce no centro, comunicarán directamente coa coordinadora (equipo
COVID) ou no seu defecto cunha persoa do equipo directivo.
• Se a sintomatoloxía se produce no entorno persoal, comunicaranse vía telefónica co centro
educativo, o aviso será dirixido á coordinadora do centro (equipo COVID).

Familias:
• Vía telefónica coa coordinadora (Equipo COVID) do centro.
10.

Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado)
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As ausencias, tanto do persoal coma do alumnado, serán rexistradas na aplicación XADE. Existirán dous
modelos paralelos para o rexistro de asistencia do persoal e do alumnado.
• XADE (rexistro convencional de faltas).
• Existirá un modelo paralelo, rexistro de ausencias COVID-19, do persoal e do alumnado para
aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa COVID-19, deste xeito ao figurar
no rexistro específico quedará eximida a xustificación a efectos de apertura do protocolo de
absentismo escolar e permitirá activar as medidas precisas en caso de confirmación do caso.
Estas follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán xestionadas polo equipo COVID
e entregadas cada fin de mes á xefatura de estudos
Anexo I. Rexistro ausencias por posible sintomatoloxía de COVID-19.
11.

Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades
sanitarias e educativas)
- Aviso á coordinadora do equipo covid-19 do centro.
- Comunicará todas as incidencias relativas aos casos COVID polos medios que establezan en cada
momento as autoridades sanitarias e educativas, concretamente establecerase a comunicación coas
autoridades sanitarias e a familia do afectado:
• Chamada telefónica á familia do afectado/a.
• Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia (Covid-Escola).
• Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade.
• Subida de datos á aplicación (canle informática habilitada pola Consellería, EduCovid).

Id.

Medidas xerais de protección individual

12.

Situación de pupitres (croquis da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque
xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado)
Na medida do posible, os grupos estables de convivencia serán organizados da seguinte maneira:
• Pupitres todos orientados nun mesmo sentido, en liñas e mirando cara a dirección do posto de
profesor/a.
• Distancia mínima de 1,5 m entre as mesas, que non poderán moverse.
13.

Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non permita as
distancias mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos)
• Cada grupo estable estará na súa aula de referencia.
• Salón de actos: aforo 60.
• Biblioteca: aforo 50.
• Ximnasio: aforo 100.

14.

Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario de
avaliación (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de
orientación ou aulas especiais do centro e modelo de cuestionario avaliación de medidas como
anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante ao que figura no protocolo de adaptación ao contexto
da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020- 2021)
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ESPAZOS DO DO
• 2 aulas de PT
• 1 aula de Orientación.
Medidas de uso:
• Na medida do posible, respectaranse os grupos de convivencia estable (alumnado do mesmo
grupo e aula) na utilización destes espazos.
• Utilización das máscaras na aula de PT e Orientación.
• Uso das máscaras no traslado do alumnado dende a súa aula de referencia ata a aula específica
e acompañamento por parte do profesorado especialista.
• Uso da solución hidroalcólica á entrada e á saída da aula.
• Ventilación (15 minutos entre unha sesión e outra) e limpeza das mesas ao cambio de cada
sesión.
15.

Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias)

Cada profesor/a xestionará as súas titorías e toda a comunicación coas familias a través da aplicación
AbalarMóbil ou vía telefónica, tendo en conta que:
• Priorizarse a comunicación por teléfono ou videochamada.
• A xuízo o profesor ou da dirección, ou por imposibilidade das familias, tamén poderán realizarse
titorías presencialmente coas debidas medidas de protección:
o Emprego de máscara.
o Hixiene de mans ao acceder á aula.
o Uso da aula habilitada para Atención a familias. Esta está dotada dos medios de
protección necesarios (mampara, xel, etc).
16.

Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do
concello...)
Principal canle de información do centro: A páxina web. Reforzaranse as vías de comunicación dixitais.
• A principal canle de información do centro será a nosa páxina web, onde estará toda a
información de carácter xeral.
• Como sistema de mensaxería empregaremos AbalarMóbil.
o É moi importante que todas as familias descarguen a aplicación para reducir as
comunicacións alleas a esta canle.
o Para as familias que non poidan ter a aplicación, empregarase unha vía alternativa, que será
o correo electrónico ou, en último lugar, a chamada telefónica.
• A información cos provedores continuarase realizando vía mail ou teléfono.
17.

Uso da máscara no centro
•
•
•

O alumnado e profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras durante
toda a xornada lectiva en tódolos espazos do centro.
A imposibilidade de uso da máscara por unha persoa que estea obrigada a facelo deberá ser
acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada.
O incumprimento do uso da máscara por parte do alumnado terá a consideración de conduta
leve contraria á convivencia do centro.
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18.

Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

Informarase a toda a comunidade educativa da existencia deste plan mediante estes medios:
• O plan difundirase a través da web do centro.
• Enviarase ás familias o link mediante a aplicación AbalarMóbil e mediante correo electrónico.
• Informarase ao Consello Escolar.
• Difúndese vía mail ao profesorado do centro educativo.

Id.

Medidas de limpeza

19.

Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente (non
incluír datos de carácter persoal)
Especificado no Anexo IV. Plan de limpeza e desinfección do centro.
20.

Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da
alternancia semanal ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de
limpeza polo menos unha delas realizara o seu traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de
carácter persoal)
Especificado no Anexo IV. Plan de limpeza e desinfección do centro.
21.

Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza

Especificado no Anexo IV. Plan de limpeza e desinfección do centro.
22.

Cadro de control de limpeza dos aseos

Especificado no Anexo IV. Plan de limpeza e desinfección do centro.
23.

Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula)

Especificado no Anexo IV. Plan de limpeza e desinfección do centro.
24.

Determinación dos espazos para a xestión de residuos

Especificado no Anexo IV. Plan de limpeza e desinfección do centro.

Id.

Material de protección

25.

Rexistro e inventario do material do que dispón o centro

A persoa que exerza a secretaría do centro será a responsable de inventariar todo o material de
protección que dispón o centro. Para iso, crearase un apartado específico denominado “Material COVID19”
26.

Determinación do sistema de compras do material de protección
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•
•

•

•

27.

Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición
•
•
•

Id.

A consellería realizará un aprovisionamento inicial de elementos de sinalización e máscaras de
protección
O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto por panos
desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcólico 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.
Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento, suplir o
aprovisionamento de equipos de protección que non sexan centralizados pola consellería, en
especial xel hidroalcólico e os seus dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e
desinfección, mamparas, papeleiras de pedal, impresión de cartelería e, cando resulten
insuficientes, máscaras de protección.
En canto á adquisición de produtos por parte do centro educativo, mercarase segundo a
necesidade e atendendo á mellor relación calidade-custo.

En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans e un
produto virucida para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios.
O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e solución desinfectante e
de comunicar á secretaria a necesidade da adquisición do mesmo.
Cada profesor/a comunicará á secretaría do centro ou a un profesor/a do grupo COVID a
necesidade de reposición dos produtos de uso individual.

Xestión dos abrochos

28.

Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías,
unha propia do centro ou unha remisión ao plan de continxencia)
Especificado no Anexo V. Plan de continxencia.
• Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas
compatibles con COVID-19, así como 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.
29.

Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben
determinarse a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e
educativa) (indicar unicamente cargo desempeñado e non incluír nome)
O responsable de realizar as comunicacións será a persoa que exerza a dirección e a coordinadora (grupo
COVID 19) do centro, e na súa ausencia, delegarase nos restantes membros do equipo COVID ou xefatura
de estudos.

Id.

Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade
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30.

Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura
territorial e de solicitude, de ser o caso, de persoal substituto)
1. Petición de valoración da sensibilidade do traballor/a:
• Solicitude da persoa interesada dirixida á dirección do centro. (Anexo VIII. Modelo de
solicitude para a determinación de persoal especialmente sensible.)
• Informe da dirección do centro na que exprese (Anexo IX. Certificación das condicións de
seguridade no centro educativo.):
- As tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo,
- Determinación das medidas de protección existentes
• Tramitación dos anexos á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Coruña.
2. Análise da Inspección médica e petición de documentación.
• Solicitude da Inspección médica, por correo electrónico ao traballador, da documentación
acreditativa da súa situación.
3. Resolución por parte da Inspección médica educativa
•

Adaptación do posto de traballo.
• Declaración do persoal como sensible.
• Desestimación da solicitude.
4. Petición de persoal substituto (de ser o caso)
• A través da aplicación da Consellería persoalcentros.

Id.
31.

32.

Medidas de carácter organizativo
Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de
ser o caso. Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de
planos poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o
caso, os das distintas etapas educativas; no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar
acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—)
 Ver ANEXO XII. Organización e funcionamento. Resumo do “Plan de adaptación á
situación COVID 19 no curso 2020-2021” para a súa difusión na comunidade educativa.
do presente documento.

Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de entradas
e saídas, as circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando
o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de
circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro
os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—)
• Están habilitadas portas de entrada e saída, tanto no patio coma na entrada principal (sinalizadas
coa correspondente cartelería).
• Nos corredores están establecidos sentidos de entrada e saída que implican a circulación sempre
pola dereita (sinalizadas coa correspondente cartelería).
• O centro conta con 3 núcleos de escaleiras de acceso ás 3 ás que conforman a estrutura do centro.
• O uso do elevador quedará limitado ás persoas que o precisen por motivos de mobilidade,
deberán usar máscara tamén dentro do elevador.
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 Ver ANEXO XII. Organización e funcionamento. Resumo do “Plan de adaptación á
situación COVID 19 no curso 2020-2021” para a súa difusión na comunidade educativa.
do presente documento.

33.

Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa
premisa de que a de prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación)
• COLOCACIÓN DA CARTELERÍA E SINALÉCTICA:
– Nos cristais das portas de entrada e saída
– No chan dos corredores e escaleiras sentidos de circulación.
– No hall de entrada sinalización no chan para gardar a distancia de seguridade para a atención
ao público.
– Nos aseos infografías sobre normas de hixiene e prevención.
– Nas aulas infografías sobre normas de hixiene e prevención e sinalización no chan da distancia
de seguridade.
– Nas zonas de recreo sinalización no chan e nos bancos da distancia de seguridade.
– Delimitación con vallas e cinta en zonas de recreo.
– Na biblioteca e outros espazos de uso común sinálanse os postos que non se poden utilizar.

34.

Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado
•
•

35.

ENTRADA: a medida que chega o transporte escolar o alumnado entrará directamente á súa aula
de xeito individual. Haberá profesorado de garda en cada planta para facilitar a súa acomodación.
SAÍDA: A saída efectuarase de forma escalonada. O alumnado irá en ringleira acompañado ata a
saída co docente da última hora e agardará polo autobús acompañado polo profesorado de garda
correspondente.
Asignación do profesorado encargado da vixilancia (só datos numéricos)

QUENDA DE MAÑÁ
• ENTRADA (08:25-08:45): 3 docentes de garda.
• SAÍDA (14:20-14:25):
– Acompañamento do profesorado de última hora lectiva de cada grupo.
– 2 docentes de garda de corredor e autobús.
QUENDA DE TARDE
• ENTRADA (16:00-16:20) acompañamento de 3 docentes de garda.
• SAÍDA (17:55-18:00)
– Acompañamento do profesorado de última hora lectiva de cada grupo.
– 2 docentes de garda de corredor e autobús.
OUTROS
• RECREOS: 3 docentes de garda.
• BIBLIOTECA: 1 docente de garda durante os recreos e nas horas habilitadas para préstamo.
• SESIÓNS LECTIVAS: 2 docentes (como mínimo) por cada sesión.

Id.

Medidas en relación coas familias e ANPA
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36.

Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (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 ANPA ou o concello que preste ou organice o servizo
e incorporaranse ao presente plan)
• Non se contempla

37.

Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor
(previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores
ao servizo de comedor, deberán ser coordinadas co organizador do servizo)
Dado o número de alumnado do centro e, dada a imposibilidade de manter os grupos de convivencia
estable e poder previr contaxios do alumnado, non haberá actividades extraescolares ata o mes de
xaneiro (prorrogable), onde se estudiará novamente a posibilidade.
38.

Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar
•
•
•

39.

O centro non conta con ANPA.
As xuntanzas do Consello Escolar realizaranse no salón de actos gardando as distancias de
seguridade e cumprindo co protocolo de hixiene e prevención.
No caso dun novo estado de alarma, as sesións celebraranse de xeito telemático.
Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

TITORÍAS:
Cada profesor/a xestionará as súas titorías e toda a comunicación coas familias a través da aplicación
abalarMóbil ou teléfono, tendo en conta que:
• Priorizarse a comunicación por teléfono ou videochamada.
• A xuizo o profesor ou da dirección, ou por imposibilidade das familias tamén poderán realizarse
presencialmente coas debidas medidas de protección:
o Emprego de máscara.
o Hixiene de mans ao acceder á aula.
o Uso da aula habilitada para Atención a familias. Esta está dotada dos medios de
protección necesarios (mampara, xel, etc).
COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS:
• EMAIL: ies.campo.san.alberto@edu.xunta.es
• TELÉFONO: 881 867 135
• WEB DO CENTRO
• ABALAR MÓBIL
• NOTAS INFORMATIVAS

40.

Normas para a realización de eventos

Como medida xeral, non se realizaran eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas.
No caso de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención, distanciamento e
aforos establecidas no momento en que se realice o evento:
• Uso obrigatorio da máscara
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•
•

Id.
41.

Id.

50% do aforo do espazo onde se realice
Manter a distancia de seguridade de 1,5 m entre persoas

Medidas para o alumnado transportado
Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo,
establecemento dun espazo de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de
priorización para o uso do transporte)
• Os vehículos de transporte escolar non entran no centro educativo.
• Espazo de espera do alumnado transportado:
– ENTRADA: directa ás aulas correspondentes
– SAÍDA: espera habitual no recinto exterior da entrada principal e no prche en caso de choiva.
• Criterios de ser o caso de priorización do alumnado para o uso do transporte: en función da
distancia ao centro terá prioridade o alumnado que resida máis lonxe segundo as paradas
establecidas ata completar o aforo permitido no transporte.

Medidas de uso do comedor

42.

Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento de
quendas para o uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, priorización
do alumnado sobre o resto do persoal do centro)
Non se contempla

43.

Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe ser
o mesmo durante as diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal)
Non se contempla
44.

Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) (non incluír datos de
carácter persoal)
Non se contempla

Id.

Medidas específicas para o uso doutros espazos

45.

Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan precisas noutros
espazos do centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios...—
ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán
normas de uso e limpeza)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
46.

TALLERES: TECNOLOXÍA
AULAS DE INFORMÁTICA: AULA MENTOR, XERAL, ADMINISTRATIVO
AULA DE MÚSICA
AULAS DE DEBUXO
LABORATORIOS: CS LABORATORIO, BIOLOXÍA, QUÍMICA, FÍSICA
XIMNASIO
BIBLIOTECA
SALÓN DE ACTOS
SALA PROFESORADO
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
AULA COVID
AULA DE ATENCIÓN A FAMILIAS
Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física)

Medidas para os axentes que participen na práctica deportiva:
• Na medida do posible, os exercicios serán individuais.
• Minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e procurarase a
súa limpeza e desinfección despois do seu uso.
• Utilizarase máscara no percorrido ata a aula específica ou ata o pavillón. Cando non se utilice, é
importante gardala axeitadamente para evitar que adquira e transmita o COVID- 19.
• Sempre que sexa posible, os alumnos, durante a práctica deportiva deberán manter a distancia
de seguridade interpersoal: usarase a máscara cando a distancia teña que ser inferior a 1,5
metros.
• Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico.
• Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Iso significa cubrirse a boca e o nariz co
cóbado flexionado ou cun pano desbotable ao tusir. Neste caso, desbotar de inmediato o pano
usado e lavar as mans.
• Lavar con frecuencia as mans con auga e xabón ou con xel hidroalcólico.
• Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de facelo, prestar atención
ao lavado previo de mans.
• Realizar un auto test durante a actividade deportiva, para confirmar se pode ter síntomas de
COVID-19: Noto moita temperatura corporal, tose ou falta de alento?
Medidas organizativas:
• Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a actividade. Se isto non
fora posible, garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado por parte
dos axentes participantes e estableceranse os mecanismos de desinfección correspondentes.
• Cando ese material vaia ser empregado en dúas sesións consecutivas, deixarase un tempo para
que a actuación dos produtos desinfectantes sexa efectiva, polo que ao inicio das sesións non se
debe empregar ese material.
• Para o inicio das sesións aconséllanse actividades de execución individual, encaixando neste
ámbito as coordinativas e de equilibrio, rítmicas ou de expresión corporal.
• Cando se traballe en pequenos grupos, respectar os equipos formados na aula.
• Puntualmente, en xogos nos que sexa imposible evitar o contacto e a distancia, uso de máscara.
47.

Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de uso
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educativo)
•

O proceso de cambio de aula ou outro espazo educativo por un grupo realizarase sempre en
compañía do docente da sesión anterior, colocados en ringleiras e coa máscara, mantendo a
distancia de seguridade.

48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás xerais
establecidas no protocolo)

 Ver ANEXO XIII. PROTOCOLOS AULAS MATERIA E OUTROS ESPAZOS.
BIBLIOTECA.

49.

Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo
en atención á realidade do centro)
Os aseos serán de uso individual, en cada planta do centro.

Id.

Medidas especiais para os recreos

50.

Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso
as divisións dos mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con
asignación de espazos a grupos ou niveis coas previsións propias para os grupos estables de
convivencia)
Dividirase o patio en zonas. Cada grupo estable estará nunha zona diferenciada rotativa.
Na medida do posible respectaranse as seguintes quendas, co horario, grupos, zonas e profesorado
especificado.
• Patio exterior: para todo o alumnado mantendo a distancia de 1,5 metros.
• Catro zonas de recreo cubertas para cada nivel da ESO (aforo 30 persoas).
• Biblioteca con aforo limitado.
• Cafetería con aforo limitado.
Ver Anexo X. Planificación de horarios e espazos de recreos.
51.

Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do
profesorado de vixilancia, existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia
estable) (non incluír datos de carácter persoal)
Haberá tres docentes de garda nos recreos que deberan cumprir as seguintes funcións:
• Velar polo cumprimento das normas COVID durante o recreo
• Supervisar as 4 zonas de recreo cuberto, patio exterior e aseos.
• Avisar ao alumnado correspondente segundo o seu horario de recreo.
• Vixilancia dinámica, reparto de zonas entre os docentes.
• O profesorado de garda de recreo poderá ter asignada a sesión anterior ou posterior como garda,
co gaio de acompañar a todo alumnado en todo momento.
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Id.

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

52.

Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que
estean situados na mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso
do material de aula)
Non se contempla

53.

Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión
específica para os xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre
o tempo de merenda)
Non se contempla

Id.

Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

54.

Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene
dos elementos e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase
en función das diferentes ensinanzas os detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun
recordatorio continuo dos protocolos de prevención)
Serán as xefaturas de departamentos os encargados de elaborar os protocolos para o uso dos laboratorios
e aulas específicas.
Ver ANEXO XIII. PROTOCOLOS AULAS MATERIA E OUTROS ESPAZOS.

Id.

Medidas especificas para alumnado de NEE

55.

Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as
medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE)
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•

•

•

•
•

•

Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras
dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de non
poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual
como pode ser uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva.
O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso
de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non respectar a
distancia de seguridade.
No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas
entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos
momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras
esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre
marxe ao desenvolvemento da súa autonomía.
O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de
protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.
O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que
ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con
necesidades educativas especiais.
Tanto a xefa do departamento de orientación coma a mestra e o mestre de pedagoxía terapéutica
reforzarán as explicacións sobre as medidas de protección nas sesións de acollida.

56.

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)
Serán as mesmas que o resto do alumnado.

Id.

Previsións específicas para o profesorado

57.

Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos
estableceranse as medidas que sexan oportunas en función do número de persoas e aforos
dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de vending ou cafeteiras)
Reunións:
• Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase o salón de
actos, xa que ten as dimensións axeitadas para manter a distancia social.
• Para as reunións de equipos de nivel ou ciclo empregaranse unha das aulas desde nivel ou
ciclo, coas medidas de seguridade reflectidas neste plan.
Sala de profesores:
• A sala de profesores permite a estancia simultánea de 16 persoas, polo que nos recreos todo
o profesorado que non estea de garda ou en clase, poderá estar nese espazo. Aínda así,
prestarase especial atención á ventilación da sala.
• Na sala haberá dispensador de xel e panos desbotables, xel desinfectante e unha papeleira de
pedal.
• Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores e outro material de uso
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común a limpeza e desinfección dos equipos de traballo.
MEDIDAS XERAIS

- Uso adecuado da máscara sempre en todo o centro.
- Hixiene de mans con xel hidroalcólico á entrada e saída de cada aula ou espazo

MEDIDAS
ESPECÍFICAS

do centro.
- Manter a distancia de seguridade en todo momento.
AULAS GRUPOS
• O profesor/a deberá limpar a mesa, cadeira e material
CONVIVENCIA
común despois do seu uso.
ESTABLES
• A mesa do profesorado deberá quedar sempre libre.
• Ventilación segundo horario especificado.
• Utilizarase para pequenas reunións: Aforo: 16 persoas
• Respectarase a distancia de seguridade de 1,5 m
SALA DE
• Marcaranse os espazos susceptibles de utilizar.
PROFESORES
• O profesor/a deberá limpar a mesa e cadeira e material
común despois do seu uso.
• Ventilación despois de cada unha das quendas de recreo.
• Mesas libres de materiais despois do seu uso.
• Limpeza de mans antes e despois do uso de material
común.
• Respectaranse a distancia de seguridade de 1,5 m.
BIBLIOTECA
• Limpeza despois do seu uso polo persoal de limpeza.
• Ventilación despois de cada uso.

58.

Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a
reunión dos órganos colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de
comunicación a distancia)
Reunións dos órganos colexiados:
1. Claustro: levaranse a cabo no salón de actos nas condicións expostas no punto anterior. No caso de que
a situación o impida, empregarase a comunicación telemática usando a plataforma da Consellería.
2. Consello escolar: neste caso empregarase a sala de profesores, que permite que os membros do Consello
Escolar garden a distancia social e poidan reunirse en condicións de seguridade.
Igual que no caso do claustro, de ser necesario, empregaranse medios telemáticos.

Id.

Medidas de carácter formativo e pedagóxico

59.

Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do
profesorado e cos programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde,
particularmente na prevención fronte a COVID-19, no plan existirá unha previsión das actividades
que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha previsión xeral do carácter transversal da
prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2)
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Ao longo de todo o curso, e de xeito transversal, terá un carácter prioritario a prevención e hixiene fronte
á covid-19.
Con respecto a este punto, cumprirase coas premisas descritas no protocolo das Consellerías de
Educación e Sanidade.
Como medidas de prevención e hixiene realizaremos:
• Información a toda a comunidade educativa sobre os protocolos de actuación e medidas de
prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no centro.
• Establecemento dunha canle de comunicación para resolver as posibles dúbidas (aula virtual,
abalar móbil, correo electrónico, teléfono do centro).
• Uso de infografías, carteis e sinalización actualizados, que fomenten o cumprimento e
comprensión das medidas de prevención e hixiene.
• Realización por parte do profesorado de cursos de formación sobre medidas xerais de prevención
e protección.
• Actividades de fomento e coidado das medidas de prevención, limpeza de mans, utilización da
máscara co alumnado.
60.

Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da información das
medidas de prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de
Sanidade e a de Educación, así mesmo, en colaboración co centro de saúde de referencia, incluirá
posibles charlas do persoal sanitario sobre a prevención e protección; establecerase a información
que será de uso obrigado na web do centro).
• Difusión vía páxina web e correo electrónico das medidas de prevención e comunicacións que
realice a Consellería de Sanidade e de Educación.
• Posibilidade de existencia de charlas organizadas por Sanidade.
• Formación do profesorado do grupo COVID. Retransmisión desta formación ao resto do
profesorado.

61.

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—).
Xefatura de estudos.
62.

Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (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)
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•

o
o
•
o
o
o
o

A xefatura de estudos e o equipo COVID elaborarán o Programa de Acollida (Anexo XI) e as
Instrucións de organización e funcionamento para a comunidade educativa (Anexo XII) que
serán publicados coa maior brevidade posible para que a comunidade educativa poida organizar
o mes de setembro. Estes documentos recollerán:
Os horarios de entrada e saída do primeiro día, que serán flexibilizados para poder ter unha
mellor organización e facilitar a adquisición de hábitos recollidos neste plan.
As actividades de acollida para realizar co alumnado.
Durante o mes de setembro, o profesorado elaborará as programacións didácticas que incluirán:
A metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a distancia.
O modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir o ensino
telemático.
Os mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo
alumnado.
As medidas a adoptar no suposto que o alumnado teña que recibir ensino a distancia.

63.

Difusión do plan (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 páxina web do centro e por aquelas
canles que o centro considere oportunas)
Este “Plan de adaptacion á situación COVID-19” é un documento público que estará a disposición das
autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade
educativa mediante a publicación na nosa páxina web.
Ademais será remitido á inspección educativa e persoal docente por correo electrónico. As familias tamén
recibirán a ligazón a través da aplicación AbalarMóbil.
Serán enviado por correo electrónico a todos os membros do Consello Escolar.
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ANEXO I. Rexistro ausencias por posible sintomatoloxía de COVID – 19.
MODELO ALUMNADO
NOME:
CURSO:

1º APELIDO:
GRUPO:

2º APELIDO:
DATA:

DATA CITA MÉDICA:
DATA CITA PROBA COVID-19:
RESULTADO PROBA COVID-19:
DATA ALTA/INCORPORACIÓN ACTIVIDADE LECTIVA:
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MODELO PROFESORADO
NOME:
DEPARTAMENTO:

1º APELIDO:

2º APELIDO:
DATA:

DATA CITA MÉDICA:
DATA CITA PROBA COVID-19:
RESULTADO PROBA COVID-19:
DATA ALTA/INCORPORACIÓN ACTIVIDADE LECTIVA:
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MODELO PERSOAL NON DOCENTE
NOME:
1º APELIDO:
CARGO:

2º APELIDO:
DATA:

DATA CITA MÉDICA:
DATA CITA PROBA COVID-19:
RESULTADO PROBA COVID-19:
DATA ALTA/INCORPORACIÓN ACTIVIDADE LECTIVA:
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ANEXO II. Tríptico informativo para as familias.

ANEXO III. Cuestionario de prevención das medidas.
O seguinte modelo corresponde ao Cuestionario de prevención das medidas proposto nas
“INSTRUCIÓNS POLAS QUE SE INCORPORAN A DECLARACIÓN DE ACTUACIÓNS COORDINADAS EN
MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA APROBADAS POLO CONSEJO INTERTERRITORIAL DO SISTEMA
NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (D.O.G No 174 BIS DO 28-08-2020) E A ACTUALIZACIÓN DAS
RECOMENDACIÓNS SANITARIAS DO COMITÉ CLÍNICO AO PROTOCOLO DO 22 DE XULLO DE
ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE
GALICIA PARA O CURSO 2020-2021”.
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ANEXO IV. Protocolo de limpeza e desinfección do centro.

PROTOCOLO DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN

CURSO 2020–2021
Versión 1: 18 setembro 2020
_________________________________________________

ÍNDICE

1.

PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E DISTRIBUCIÓN HORARIA

2.

MEDIDAS XERAIS

3.

VENTILACIÓN

4.

PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN

5.

XESTIÓN DOS RESIDUOS

6.

DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA O CONTROL DOS RESIDUOS

7.

CADRO DE CONTROL DA LIMPEZA DOS ASEOS.
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1.

PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E DISTRIBUCIÓN HORARIA
PERSOAL
ALMUDENA
JULIA
MONCHA

ESPAZO
Planta Baixa e Planta 3ª e espazos
común segundo uso e requisitos
do protocolo COVID.
Planta Primeira e Planta 3ª e
espazos común segundo uso e
requisitos do protocolo COVID.
Planta Segunda e Planta 3ª e
espazos común segundo uso e
requisitos do protocolo COVID.

HORARIO
8:30h a 14: 30h e 16:00h a 17:30h.
12:00h a 13: 30h e 15:00h a 21:00h.
10:30h a 16: 00h e 18:00h a 20:00h.

Esta distribución estará suxeita ás necesidades do centro e á evolución da pandemia.

2.

MEDIDAS XERAIS

En todos os espazos do centro a limpeza realizarase polo menos unha vez ao día, reforzándoa
naqueles espazos que o precisen en función da intensidade de uso, como é o caso dos baños. O
horario da limpeza dos baños durante a xornada lectiva será o seguinte:
•
Baños andar 0: 11:00 – 14: 30 – 20:00
•

Baños andar 1.: 11:00 – 14: 30 – 20:00

•

Baños andar 2.: 11:00 – 14: 30 – 20:00

Realizarase unha limpeza e desinfección dos espazos compartidos, en cada cambio de quenda e
ao finalizar a xornada, deixando que actúe o produto de limpeza, con especial atención ao
mobiliario e outros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo naqueles utilizados por
máis dun usuario. Estes espazos son os seguintes:
•
Salón de actos: cando saia un grupo de alumnado e antes de que entre o seguinte,
despois de utilízalo no recreo nos días de chuvia.
•
Aula de usos múltiples: cando saia un grupo de alumnado e antes de que entre o
seguinte.
•

Despacho de Orientación: tras unha reunión ou entrevista.

•

Despachos tras unha reunión ou entrevista.

•

Sala do profesorado despois da súa utilización no recreo ou dunha reunión.

•

Sala de illamento: despois de ser utilizada.

•

Calquera espazo no que se realice unha reunión.

Tamén se realizará a limpeza e desinfección dos espazos que sexa preciso en función das
necesidades ao longo da xornada lectiva.
•

Polo menos 2 veces ao longo da xornada lectiva efectuarase a limpeza das superficies
de uso frecuente das zonas de paso, desinfectando coidadosamente as superficies de
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contacto máis usuais: pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos,
perchas…
•

Deberá repoñerse con prontitude todo o material empregado para a limpeza e
desinfección na entrada do centro, oficinas, aulas, baños e demais dependencias:
panos desbotables, xabón, xel hidroalcólico, solución desinfectante…

•

Nos aseos existirá material de desinfección para ser utilizado polos usuarios
voluntariamente.

•

Deberá vixiarse a limpeza das papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais
recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental.

3.

VENTILACIÓN

Encargarase o profesorado da ventilación
•

Ventilaranse todas as aulas antes da chegada do alumnado.

•

Realizaranse tarefas de ventilación varias veces durante a mañá:

•

Ao inicio e o fin da xornada durante polo menos 15 minutos

•

Durante os recreos

Sempre que sexa posible, coas medidas de prevención de accidentes necesarias e cando as
condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior
tempo posible

4.

5.

PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN

•

O persoal de limpeza utilizará o uniforme de traballo para a realización das súas
funcións. O uso da máscara é obrigatorio e as luvas no momento de utilizar
substancias abrasivas para a pel.

•

Cada persoa de limpeza terá o seu propio carro cos utensilios básicos.

•

Ademais doutros produtos habituais de limpeza, utilizaranse desinfectantes como
dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos desinfectantes con
actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso
destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe.

•

Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados
desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.

•

Utilizaranse panos e material desbotable sempre que sexan posible.
XESTIÓN DOS RESIDUOS
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•

Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de mans
ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” serán refugados en papeleiras con
bolsa ou contedores protexidos con tapa e accionados por pedal.

•

Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) depositarase na
fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez
efectuadas as recollidas separadas).

•

No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres
se atope no centro educativo, haberá que illar o contedor onde se depositen os panos
ou outros produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo será extraída e colocada nunha
segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto. Realizarase a
limpeza e desinfección da sala de illamento en canto o alumno/a ou a persoa
traballadora que presentou síntomas durante a xornada lectiva abandone o centro
educativo.

•

Sempre que sexa posible usarase material desbotable que se depositará no contedor
pertinente.

•

No caso dos panos non desbotables cada día ao final da xornada procederase a
desinfección oportuna.

6.

DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA O CONTROL DOS RESIDUOS

A recollida de lixo será selectiva, así os residuos recollidos serán depositados no contedor
correspondente.

7.

•

contedor azul para o papel e o contedor amarelo para os plásticos e o contedor verde
para o vidro, está situado no exterior do centro.

•

Todos os demais refugallos constitúen a fracción resto, que se depositará no contedor
verde que se atopa no exterior do recinto escolar. Nesta fracción desbotaranse as
máscaras, as luvas e os panos desbotables.

CADRO DE CONTROL DA LIMPEZA DOS ASEOS.

En cada aseo existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás horas
ás que se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo.
A continuación adxúntase un modelo de control de limpeza.
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CONTROL SEMANAL DA LIMPEZA DOS ASEOS
ASEO:
SEMANA DO ……………. AO ……………… DE …………………………..
HORA

PERSOA QUE REALIZA A LIMPEZA

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES
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ANEXO V. Plan de contixencia.
Segundo o “INSTRUCIÓNS POLAS QUE SE INCORPORAN A DECLARACIÓN DE
ACTUACIÓNS COORDINADAS EN MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA APROBADAS POLO CONSEJO
INTERTERRITORIAL DO SISTEMA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (D.O.G No 174 BIS DO 28-082020) E A ACTUALIZACIÓN DAS RECOMENDACIÓNS SANITARIAS DO COMITÉ CLÍNICO AO
PROTOCOLO DO 22 DE XULLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE
ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021” publicado pola Consellería
de Educación, como se recolle no apartado 2.1 dos Principios Sanitarios Básicos, o centro
educativo elaborará un “Plan de Continxencia” de conformidade coas previsións do modelo que
figura no Anexo VI no que se establecerán as medidas en caso de suspensión da actividade
lectiva, as medidas para facer efectivo o ensino a distancia e os supostos de reactivación da
actividade lectiva presencial, de conformidade coas instrucións da autoridade sanitaria.
O Plan de Continxencia do IES CAMPO DE SAN ALBERTO ten por finalidade establecer os
procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido
a suspensión da actividade lectiva como consecuencia da aparición dun abrocho que supoña o
cese da actividade presencial nunha aula, nunha etapa educativa concreta ou no centro en
conxunto.
Trátase dun plan adaptable e modificable en función da situación epidemiolóxica.
ACTUACIÓNS PREVIAS Á APARICIÓN DUN ABROCHO
1.

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que
teñan síntomas compatibles con COVID-19, así como 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 COVID19. É compromiso individual e particular de toda a Comunidade Educativa a
realización previa da autoenquisa (Anexo Plan de Adaptación) antes de asistir ao
centro educativo, así como de poñer en coñecemento do Equipo Covid do centro
tal circunstancia.

2.

Todo o persoal do centro, e cada alumno/a (pai/nai ou proxenitor/a) deberá realizar
unha autoenquisa valorativa sobre a presentación de síntomas compatibles coa
COVID-19. Esa autoenquisa non deberá presentala no centro. Os proxenitores do
alumnado firmarán a principio de curso unha declaración responsable sobre a
realización deste control dos síntomas do coronavirus antes da saída da casa. A
medición da temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa COVID19 será realizada no seo da familia de forma diaria antes de acudir pola mañá ao
centro escolar.

3.

Diante dun suposto no que un traballador/a do centro ou alumno da que se sospeita
que comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo
seguirase o presente plan de continxencia e levarase a un espazo separado de uso
individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como
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á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar
a alumnado, seguindo o apartado do Plan de Adaptación do IES CAMPO DE SAN
ALBERTO que corresponde a Xestión de abrochos.
4.

Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao
teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de
presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A
traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido
por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa
situación médica sexa valorada por un profesional sanitario.

5.

No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro
educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa
coordinadora do equipo formado na COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial
de Sanidade para comunicarllo. Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen
investigará os contactos que existan dentro do centro e os identificará, enviando a
listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará
da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas terán a
consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en
corentena no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade.

6.

A familia dun alumno/a con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta
telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test
diagnóstico. Se non houbese cita para ese mesmo día, acudirá ao PAC para a
valoración polo médico de atención primaria.

7.

Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da
Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada
unha parte dun centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o
funcionamento do resto da forma habitual en función do número de contactos
identificados en cada abrocho.

8.

A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación determinará
en cada caso o número de persoal e alumnado afectado e a duración das medidas
de corentena o que se comunicará ao equipo COVID do centro para a súa
comunicación á comunidade educativa, sen prexuízo da información que sexa
facilitada pola autoridade sanitaria.

9.

A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche
dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade
de conformidade con seguintes supostos: A aparición dun único caso confirmado
nunha aula poderá supoñer a entrada en corentena da totalidade do grupo que
conforma a aula e do profesorado asignado a ese grupo. Cando exista unha
detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días poderase acordar a
medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o abrocho ou, de ser o
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caso, da totalidade do centro educativo.
10.

A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de
declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de
entrada en corentena de polo menos 10 días a todas as persoas que teñan a
consideración de contacto próximo.

11.

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas
previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de
determinación do nivel de risco a autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o pase
ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de consideración de vulnerabilidade e de
cualificación de persoal sensible.

ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL
12.

O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado
preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. O profesorado realizará o
seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual
a través dos contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado o ben os que
poña a disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas
ao alumnado que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua da
mesma. Sempre e cando o profesorado non se atope de baixa laboral. Neste suposto
a Consellería de Educación deberá indicar os pasos a seguir.

13.

O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de
conexión o falla de equipamento para que a consellería adopte as medidas
oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por
medios telemáticos.

14.

Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería
poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de
avaliación do alumnado cando coincidan co tempo de suspensión.

15.

Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten
previstas as seguintes medidas:
a) Manter o contacto permanente co alumnado e as súas familias,
tanto para coñecer a evolución do estado de saúde como para
continuar co ensino a distancia. Vía telefónica, con número oculto
se se emprega o teléfono persoal, con Abalar Móbil ou vía Cisco
Webex. Empregaranse sómente medios corporativos e da
Consellería para cumprir a Lei de protección de datos vixente e
garantir a unificación a nivel de centro.
b) Actualizar a aula virtual dos niveis afectados para garantir a
continuidade no proceso de ensino-aprendizaxe.
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c) Realizar tarefas de desinfección profundas no centro.
d) Revisar o protocolo para buscar posibles erros e facer as
modificacións que se estimen oportunas.
e) Coordinar co profesorado implicado as quendas de organización das
fases.
MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL
16.

Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro
realizarase un proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva.

As fases establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de
modificar tanto a súa duración como a porcentaxe do alumnado incluído en cada fase. O modelo
a aplicar correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de
Sanidade.
Sen prexuízo das medidas xenéricas establecidas no protocolo aprobado polas consellerías
de Educación e Sanidade o centro ten previsto as seguintes fases de reincorporación:
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FASE 1: Adecuación dos espazos

FASE 2: Formación de pequenos
grupos.

FASE 3: Reforzo das medidas
aprendidas en pequenos grupos.

FASE 4: Reactivación.

Duración: variable, aconséllase que
sexa dunha semana.

Duración: 1 semana.

Duración: 1 semana.

Duración: 1 semana.

Fase previa ao inicio da actividade.
O equipo COVID do centro
establecerá as actuacións a
desenvolver, en colaboración coas
autoridades sanitarias e educativas.

A porcentaxe do alumnado na aula
de forma simultánea será do 30%.
Fase de adquisición polos alumnos
das medidas de hixiene e
distanciamento.

Obxectivos
Desinfección de todos os espazos.
Análise da situación dos espazos e
as súas necesidades.
Revisión do plan de adaptación
buscando posibles erros na
redacción ou na execución. (Se fora
preciso reorganización de entradas,
saídas, recreos, espazos…)

A porcentaxe do alumnado na aula
de forma simultánea será do 60%.
Nesta fase o alumnado continuarán
formándose nas medidas de hixiene
e distanciamento físico cun grupo
máis numeroso.
Obxectivos
Obxectivos
Formar ao alumnado na importancia Establecemento de criterios claros
das medidas de distanciamento de entrada e saída do alumnado de
físico, utilización de máscara e forma progresiva.
hixiene de mans.
Continuación
das
medidas
Definiranse uns obxectivos que aprendidas na fase 2 cun número
deben ser cumpridos pola aula para maior de alumnos/as.
pasar de fase.
Combinar o ensino presencial e a
Informar a comunidade educativa distancia.
dos cambios no protocolo de
entradas, saídas... se os houbera.
Formar ao alumnado nestes cambios.
Informar ao alumnado das novas
normas derivadas da pandemia no
SARS-CoV-2.
Combinar o ensino presencial e a
distancia.

A porcentaxe do alumnado na aula
de forma simultánea será do 100%.
Nesta fase xa todos os/as
alumnos/as coñecen as medidas
necesarias no período de pandemia.
Obxectivos
Continuar
coas
actuacións
desenvolvidas nas fases anteriores
con maior número de alumnos/as.
Reforzo e fomento de hábitos
aprendidos.
Disposición en puntos estratéxicos
de información visual clara para o
alumnado.
Revisión das actividades realizadas
no período de ensino telemático.
Avaliar os contidos adquiridos neste
período.

Salientar a responsabilidade de todas as persoas a nivel individual que forman a
Comunidade Educativa de contribuír ao cumprimento estrito das medidas de protección
implantadas, encamiñadas a controlar e a reducir a transmisión da COVID-19.
Este é un Plan vivo, adaptable e modificable no que toda a comunidade educativa e os
servizos institucionais (Concello e Consellería) farán as súas achegas asumindo as funcións que
lle corresponden, xa que O Equipo Directivo deste centro e o seu Equipo Docente non ten
formación, nin competencia para asumir a organización e planificación dun Plan de adaptación
de índole sanitaria.
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ANEXO VI. Enquisa de autovaloración dos síntomas da COVID-19.
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ANEXO VII. Declaración responsable.
MODELO ALUMNADO MENOR DE IDADE

CURSO 2020/2021
DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19
FAMILIAS
D./Dna_______________________________________________________________________
con DNI____________________________como pai/nai/titor legal do alumno/a:
_____________________________________________________________________________
matriculado/a no IES CAMPO DE SAN ALBERTO no curso:_______________________________
confirma que foi informado de que o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode
acceder ao centro educativo e que se poden establecer mecanismos para a identificación dos
síntomas á entrada ao centro.
E 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 poderá 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 Noia a, ______de ___________________________de 2020
Sinatura:
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MODELO ALUMNADO MAIOR DE IDADE

CURSO 2020/2021
DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19
ALUMNADO MAIOR DE IDADE
O/A alumno/a _________________________________________________________________
matriculado/a no IES CAMPO DE SAN ALBERTO no curso ______________________________
confirma que foi informado de que o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode
acceder ao centro educativo e que se poden establecer mecanismos para a identificación dos
síntomas á entrada ao centro.
E declara responsablemente que realizará a Enquisa de Autoavaliación clínica do COVID e que
se compromete a non acudir ao centro e permanecer en illamento preventivo domiciliario nos
seguintes supostos:
-

Se ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co seu médico 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, non poderá
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 Noia a, ______de ___________________________de 2020
ASDO.:
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ANEXO VIII. Modelo solicitude para a determinación de persoal especialmente sensible.
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ANEXO IX. Certificación das condición de seguridade no centro educativo.
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ANEXO X. Planificación de horarios e espazos de recreos.
TEMPOS: con serea programada
1º RECREO
2º RECREO
SAÍDA
SAÍDA
10:20h alumnado e profesorado ESO
12:20h alumnado e profesorado ESO
10:25h alumnado e profesorado BAC, CICLOS, 12:25h alumnado e profesorado BAC, CICLOS,
FPB
FPB
ENTRADA
ENTRADA
10:40h alumnado e profesorado ESO
12:40h alumnado e profesorado ESO
10:45h alumnado e profesorado BAC, CICLOS, 12:45h alumnado e profesorado BAC, CICLOS,
FPB
FPB
ZONAS DE RECREO

PATIO EXTERIOR: para todo o alumnado mantendo a distancia 1,5m.
1º ESO
2º ESO
3º ESO
A

B

4º ESO

C

D

•

4 zonas de recreo cubertas para cada nivel ESO (aforo 30).

•

Biblioteca con aforo limitado.

•

Cafetería con aforo limitado.

PATIO CENTRAL

PATIO LATERAL

XIMNASIO

HALL ENTRADA

PC

PL

XIM

HE

CURSOS

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO

PC
PL
XIM
HE

PL
XIM
HE
PC

XIM
HE
PC
PL

HE
PC
PL
XIM

PC
PL
XIM
PC
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XIM

PL

HE

PC
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ANEXO XI. Programa de acollida.
PROGRAMA DE ACOLLIDA COVID-19
CURSO 2020-2021
ANEXOS
- ANEXO I. Tríptico informativo para a comunidade educativa coas novas normas de organización
e funcionamento do centro e as medidas de prevención, hixiene e protección
- ANEXO II. Resumo de Organización e Funcionamento para a comunidade educativa.
- ANEXO III. Actividade grupal de acollida e cohesión centrada nos aspectos emocionais e
sociais da nova situación
Segundo as instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que
se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da
educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato e, co fin de
facilitar a incorporacion do alumnado afectado pola suspensión da actividade lectiva
presencial durante o curso 2019/2020, elabórase este Programa de Acollida, presentado
ao Consello Escolar do centro.
O Programa de Acollida COVID-19 no IES Campo de San Alberto, desenvolverase nas
dúas primeiras semanas do curso (entre o 16 e o 30 de setembro de 2020), coa
organización de actividades globalizadas que informan 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, mediante a realización de actividades
grupais de acollida e cohesión.
Os anteriores aspectos están desenvolvidos no “Plan de Adaptación á situación COVID19 no curso 2020-2021” do noso centro que pode consultarse na Web.
As actividades globalizadas que se levarán a cabo para informar do Plan de Adaptación
á situación COVID-19 serán as seguintes:
1.Publicación e Publicidade do Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso
2020-2021.
–

Publicación na Web do centro.

–

Publicidade a través do Abalar Móbil ao alumnado e familias.

–

Entrega de tríptico informativo ao profesorado, persoal non docente, alumnado
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e familias.
–

Cartelería e sinalizacións nas estancias do centro educativo.

2.Videtitorial co funcionamento básico da Aula Virtual
–

Realización polo equipo TIC.

–

Publicación da Web do centro e na Aula Virtual.

–

Publicidade a través do Abalar Móbil ao alumnado e familias.

–

Visualización e información nas sesións formativas específicas para profesorado
e alumnado.

3.Sesión formativa do profesorado:
–

Data e hora: Luns 21 de setembro ás 9:30 h. Claustro Ordinario. A continuación,
dar de alta ao profesorado novo na Aula Virtual co equipo TIC (aula de
infomática).

–

Lugar: Patio Central

–

Participantes: Todo o profesorado

–

Contidos:
–

Benvida ao novo curso escolar.

–

Entrega de tríptico informativo para profesorado coas novas normas de
organización e funcionamento do centro e as medidas de prevención,
hixiene e protección.

–

Funcionamento da Aula Virtual do centro: videotitorial + explicacións
equipo TIC.

–

Organización e coordinación docente de xeito telemático: curso aula
virtual/Agueiro

4.Sesión de presentación do novo curso 2020-2021:
–

Datas e horas:
1º - 2º ESO

11:00 - 12:30 PORTA PRINCIPAL

1º BAC

11:15 – 12:45 PORTALÓN PATIO

1º CICLO MEDIO - SUPERIOR

12:00 – 13:30 PORTALÓN PATIO

EBI I / ESA 1

16:30 h. PORTA PRINCIPAL

EBI II / ESA 2

17:30 h. PORTA PRINCIPAL

Xoves

3º ESO

08:45 – 14:25 PORTA PRINCIPAL

24 setembro

2º BAC

11:30 – 13:00 PORTALÓN PATIO

2º CICLO MEDIO - SUPERIOR

12:00 – 13:30 PORTALÓN PATIO

4º ESO

08:45 – 14:25 PORTA PRINCIPAL

Mércores
23 setembro

Venres
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25 setembro

11:30 – 13:00 PORTA PRINCIPAL

1º – 2º FP BÁSICA

–

Lugar: aula de cada grupo

–

Participantes: Titor/a e todo o alumnado do grupo, xunto coa coordinación da
xefa de estudos e a orientadora.

–

Contidos:
–

Benvida ao novo curso escolar: entrega de horario e profesorado do
grupo, axendas escolares (ensinanzas obrigatorias e básicas).

–

Entrega de tríptico informativo para alumnado e familias coas novas
normas de organización e funcionamento do centro e as medidas de
prevención, hixiene e protección (ANEXO I).

–

Entrega do horario da sesión formativa para a mellora da competencia
dixital do grupo.

–

Explicación e aclaración de dúbidas sobre o novo funcionamento do
centro; presentación do Resumo do Plan de Adaptación ao COVID-19.

–

Entrega da Declaración Responsable ao alumnado maior de idade para
que asinen (BAC, CICLOS FORMATIVOS, EPA).

–

Actividade grupal de acollida e cohesión centrada nos aspectos
emocionais e sociais da nova situación (ESO).

5.Sesión formativa para a mellora da competencia dixital:
–

Datas, horas e aulas:

Xoves
24 setembro

Venres
25 setembro

Luns

1º ESO/ entrega portátiles EDIXGAL 08:45 - 12:25

Aula 1º ESO

2º ESO A / EDIXGAL

10:45 - 12:25

Aula 2º ESO A

2º ESO B / EDIXGAL

12:45 - 14:25

Aula 2º ESO B

EBI I

16:15 - 18:00

Aula Informática 1

EBI II

18:15 – 20:00

Aula Informática 1

3º ESO A

08:45 - 10:25

Aula Informática 1

3º ESO B

10:45 - 12:25

Aula Informática 1

4º ESO A

12:45 - 14:25

Aula Informática 1

ESA 1

16:15 – 17:45

Aula Informática 1

4º ESO B

08:45 - 10:25

Aula Informática 1

1º BAC A

10:45 - 12:25

Aula Informática 1
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28 setembro

1º BAC B

12:45 - 14:25

Aula Informática 1

1º BAC C

16:20 – 18:00

Aula Informática 1

ESA 2

20:00 – 21:30

Aula Informática 1

Martes

1º BAC D

08:45 - 10:25

Aula Informática 1

29 setembro

2º BAC A

10:45 - 12:25

Aula Informática 1

2º BAC B

12:45 - 14:25

Aula Informática 1

Mércores

2º BAC C

08:45 - 10:25

Aula Informática 1

30 setembro

2º BAC D

10:45 - 12:25

Aula Informática 1

1º + 2º FP BÁSICA

12:45 - 14:25

Aula Informática 1

1º + 2º TELECO

08:45 - 10:25

Aula Informática 1

Xoves
1 outubro

1º + 2º XESTIÓN ADMIN. desdoblar 10:45 - 12:25

Informática Xestión

1º + 2º ADMÓN E FINAN. desdoblar 12:45 - 14:25

Informática Adminis.

Venres

1º LABORATORIO

08:45 - 10:25

Aula Informática 1

2 outubro

2º LABORATORIO

12:45 - 14:25

Aula Informática 1

–

Limpeza e desinfección da Aula de Informática en cada cambio de grupo
(coincide nos recreos ou cambios de quenda) por parte do persoal de
limpeza.

–

Participantes: sesión coordinada por un membro do equipo TIC + titor/a do
grupo + (profesorado que imparta na hora sinalada cubre a garda do titor/a ou
coordinador/a TIC). Todo o alumnado do grupo.

–

Esta sesión formativa terá prioridade ás sesións lectivas do horario
habitual.

–

Contidos:
–

Videotitorial Aula Virtual.

–

Información ao alumnado e titor/a dos seus usuarios e do modo de
inscribirse nos cursos.

–

Inscrición na aula virtual e matriculación en cada un dos cursos dos que
forman parte.

–

Afianzar destrezas no uso da aula virtual.

–

Creación dunha listaxe co alumnado con problemas de conexión no
seu fogar ou falta de recursos telemáticos.
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6.Actividades grupais de acollida e cohesión.
Co fin de favorecer a inclusión do alumnado de nova incorporación tanto a nivel
de aula como de centro, desenvolveranse ao longo do mes de setembro distintas
actividades que atendan aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de
actividades grupais de acollida e cohesión.
Dende o departamento de orientación en coordinación coas titorías aseguraranse que
ditas actividades den resposta ás posibles situacións emocionais e sociais que xurdiran
dende o estado de alarma e consecuente confinamento.

ANEXOS

ANEXO I. Tríptico informativo para a comunidade educativa coas novas normas de
organización e funcionamento do centro e as medidas de prevención, hixiene e
protección.
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ANEXO II. Resumo de Organización e Funcionamento para a comunidade educativa.
 Ver ANEXO XII. Organización e funcionamento. Resumo do “Plan de adaptación
á situación COVID 19 no curso 2020-2021” para a súa difusión na comunidade
educativa. do presente documento.

ANEXO III. Actividade grupal de acollida e cohesión centrada nos aspectos emocionais
e sociais da nova situación
ANEXO III. Actividade grupal de acollida e cohesión centrada nos aspectos emocionais
e sociais da nova situación.
TÍTULO: Dinámica de presentación da Telaraña.
OBXETIVOS:
- Coñecer, acoller e cohesionar aos membros do grupo de forma entretida.
- Escenificar a interacción grupal mantendo as distancias de seguridade.
METODOLOXÍA:
- Formar unha roda previa desinfección, estando de pe.
- Ao azar pedimos que alguén colla o ovillo de lá, que se presente e ao rematar, sin
soltar a punta do ovillo, que o lance a outra persoa integrante do grupo.
- Na presentación deberán dar a coñecer o nome, o colexio de referencia e algunha
outra información que lle apeteza compartir.
- Nunca deben soltar a lá, a dinámica debe continuar ata que todo o alumnado e a persoa
coordinadora fagan a presentación.
- Desta forma ao rematar a actividade veremos que se representou unha telaraña.
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ANEXO XII. Organización e funcionamento. Resumo do “Plan de adaptación á situación
COVID 19 no curso 2020-2021” para a súa difusión na comunidade educativa.

IES CAMPO DE SAN ALBERTO
CURSO 2020-2021

ORGANIZACIÓN E
FUNCIONAMENTO
Resumo do “Plan de adaptación á situación
COVID 19 no curso 2020-2021” para a súa
difusión na comunidade educativa.
Contacta con nós:
Teléfono: 881 867 135
Email: ies.campo.san.alberto@edu.xunta.es
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1. NOVAS NORMAS E CONVIVENCIA
•

O curso 2020-2021 no IES Campo de San Alberto está adaptado á nova normalidade derivada
do COVID-19 seguindo as instrucións conxuntas das Consellerías de Educación e Sanidade
no “Plan de Adaptación á situación Covid-19 no curso 2020-2021”.

•

As novas normas de organización, funcionamento e convivencia deste curso escolar son de
obrigado cumprimento para toda a comunidade educativa.

•

O non cumprimento dalgunha das normas COVID-19 terá a consideración de condutas
leves contrarias á convivencia seguindo o Protocolo de Incidencias do centro educativo e
do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de
convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.

•

Os supostos de incumprimento polo alumnado do uso da máscara nos tempos e lugares
que sexan obrigatorios e o incumprimento das instrucións do profesorado en aplicación do
protocolo COVID-19 poderán ser motivo da apertura dun parte de incidencias por conduta
leve contraria á convivencia, coa conseguinte medida correctora.
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2. PREVENCIÓN XERAL

• EVITA O CONTACTO
• DISTANCIA DE SEGURIDADE DE 1,5 m
• LEVA SEMPRE A MÁSCARA
• HIXIENIZA AS MANS CON FRECUENCIA
• LIMPA MATERIAL COMPARTIDO CON XEL
• TUSE OU ESBIRRA NO CÓBADO
• AVISA AO PROFESORADO SE TE ATOPAS MAL
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3. NA CASA, ANTES DE VIR AO CENTRO
•

A familia comprométese mediante unha declaración responsable* (ver páxina 5) a realizar
a enquisa de síntomas (ver páxina 6) diariamente antes de que o alumnado acuda ao centro.
A realización desta enquisa ten como función detectar sintomatoloxía relacionada coa
COVID-19 e previr posibles contaxios.
*Haberá un modelo de declaración responsable para as familias e outro modelo para o
alumnado maior de idade (responsable por si mesmo das cuestións que neste documento
se especifican).
A continuación seguen as instrucións a pos da realización da enquisa de síntomas:
•

Poñer máscara e levar ao centro unha segunda máscara de recambio nun estoxo específico
(desinfectado) e recoméndase traer panos desbotables e xel hidroalcólico.
ACUDO AO
CENTRO
NON
NON ACUDO AO CENTRO POR OUTROS MOTIVOS
(ADXUNTAR XUSTIFICANTE)
ENQUISA

1º NON ACUDO
AO CENTRO

ANEXO I
¿SÍNTOMAS?

2º CHAMO AO CENTRO
EDUCATIVO PARA
INFORMAR

*O EQUIPO COVID DO CENTRO
DEVOLVERÁ A CHAMADA PARA
FACER SEGUIMENTO

SI
3º CHAMO
AO CENTRO
DE SAÚDE
PARA PEDIR
CITA MÉDICA

•

NA CITA MÉDICA
DESCÁRTASE
SOSPEITA DE
COVID

VOLTA AO CENTRO CON
XUSTIFICACIÓN MÉDICA

SOSPEITA OU
CONFIRMACIÓN
DE COVID

CHAMAR AO CENTRO
PARA INFORMAR E O
EQUIPO COVID INICIARÁ
O PROTOCOLO

Recoméndase rotular todo o material co nome do alumno/a e gardalo nun estoxo para
material.
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CURSO 2020/2021
DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19
FAMILIAS
D./Dna_______________________________________________________________________
con DNI____________________________como pai/nai/titor legal do alumno/a:
_____________________________________________________________________________
matriculado/a no IES CAMPO DE SAN ALBERTO no curso:_______________________________
confirma que foi informado de que o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode
acceder ao centro educativo e que se poden establecer mecanismos para a identificación dos
síntomas á entrada ao centro.
E 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 poderá 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 Noia a, ______de ___________________________de 2020
Sinatura:
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ENQUISA DE SÍNTOMAS
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4. USO DA MÁSCARA E HIXIENE DE MANS
•

Deberemos usar correctamente a máscara durante toda a xornada lectiva, asegurando
que esta cobre nariz e boca sempre e poñendo atención ao tempo de uso.

•

Hixiene de mans 5 VECES ao longo da xornada: lavado durante 40 segundos con auga e
xabrón ou 20 segundos con xel hidroalcólico.

•

Cando se use material susceptible de ser compartido (dicionarios, ferramentas,
instrumentos musicais, etc) o alumnado debe hixienizar as mans antes e despois de
utilizalo e asegurarse que o material estea desinfectado polo anterior usuario.
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5. ENTRADAS E SAÍDAS ESCALONADAS

PORTA PRINCIPAL:
•
•
•

ESO
FP Básica
EPA

PATIO TRASEIRO:
PATIO CENTRAL:
•

Bacharelato
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•

Ciclos Formativos

QUENDA DE MAÑÁ
ENTRADA 8:25-8:45h

SAÍDA 14:20-14:25h
En ringleira, acompaña o profesorado
• Individual e flexible á chegada do
de aula:
transporte.

• Ás 8:45h comeza 1º sesión lectiva. • 14:20h: alumnado e profesorado
ESO
• 14:25h: alumnado e profesorado
BAC, CICLOS e FPB

QUENDA DE TARDE
ENTRADA 16:00-16:20h

•
•

SAÍDA 17:55-18:00h
En ringleira, acompaña o profesorado de
Individual e flexible á chegada do
aula:
transporte.
Ás 16:20h comeza 1º sesión lectiva. • 17:55h: alumnado e profesorado das
ESO
• 18:00h: alumnado e profesorado das
BAC, CICLOS e FPB

*Alumnado da EPA segundo o seu horario.
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6. RECREOS E ZONAS DE LECER
TEMPOS: con serea programada
1º RECREO

2º RECREO

SAÍDA
SAÍDA
10:20h alumnado e profesorado ESO
12:20h alumnado e profesorado ESO
10:25h alumnado e profesorado BAC, CICLOS, 12:25h alumnado e profesorado BAC, CICLOS,
FPB
FPB
ENTRADA
ENTRADA
10:40h alumnado e profesorado ESO
12:40h alumnado e profesorado ESO
10:45h alumnado e profesorado BAC, CICLOS, 12:45h alumnado e profesorado BAC, CICLOS,
FPB
FPB
ZONAS DE RECREO

PATIO EXTERIOR: para todo o alumnado mantendo a distancia 1,5m.
1º ESO
2º ESO
3º ESO
A

B

C

4º ESO
D

•

4 zonas de recreo cubertas para cada nivel ESO (aforo 30).

•

Biblioteca con aforo limitado.

•

Cafetería con aforo limitado.

PATIO CENTRAL

PATIO LATERAL

XIMNASIO

HALL ENTRADA

PC

PL

XIM

HE

CURSOS

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO

PC
PL
XIM
HE

PL
XIM
HE
PC

XIM
HE
PC
PL

HE
PC
PL
XIM

PC
PL
XIM
PC
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XIM

PL
l

PC
HE
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7. DESPRAZAMENTOS INTERNOS
CORREDORES
•

Circulación sempre pola dereita en corredores e escaleiras (hai frechas sinalando).

•

Cambio de aula ou outro espazo sempre co acompañamento do docente da sesión
anterior e en ringleira de un.

ESCALEIRAS
Cando sexa preciso cambiar de planta, farase uso das escaleiras correspondentes ao corredor
que queremos acceder. Ver plano.
ANDAR 0

ANDAR 1
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ANDAR 2

ANDAR 3
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8. USO DE ASEOS
•

Novos aseos individuais situados nos corredores centrais do 1º e 2º andar (antigos
aseos de profesorado).

•

O uso dos aseos estará limitado, co permiso do docente, durante as horas de clase, a
unha vez na xornada lectiva.

•

Nos recreos utilizaranse os aseos do ximnasio e zona de cafetería.

•

Evitar aglomeracións nos corredores durante as esperas, coa distancia de seguridade.

•

Acudir exclusivamente ao aseo da mesma planta que a aula.

•

Extremar as medidas de hixiene e limpeza no seu uso.

•

O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.

9. ORGANIZACIÓN NAS AULAS
AULA DE GRUPO
Disposición das mesas cadeiras
•

Separación de 1,5m entre centro e centro de mesa.

•

A colocación das mesas é fixa, non podendo mover esta nin intercambiar o posto
asignado o primeiro día a cada alumno/a.

Ventilación das aulas
A ventilación das aulas será responsabilidade do docente que imparte clase no horario de
ventilación. Este horario estará dispoñible nas aulas, contando con 4 ventilacións na quenda de
mañá e 4 ventilacións na quenda de tarde. Cada ventilación son 15 minutos.
Responsabilidade do alumnado
A última hora, tanto na quenda de mañá coma na de tarde, o alumnado deberá deixar a cadeira
enriba da mesa para facilitar a limpeza e desinfección das mesmas.
AULAS MATERIA E OUTROS ESPAZOS
Os seguintes espazos terán un protocolo individual de organización e hixiene: TALLERES
(TECNOLOXÍA, TELECOMUNICACIÓNS, FP BÁSICA), AULAS DE INFORMÁTICA (AULA MENTOR,
XERAL, ADMINISTRATIVO), AULA DE MÚSICA, AULAS DE DEBUXO, LABORATORIOS (CS
LABORATORIO, BIOLOXÍA, QUÍMICA, FÍSICA), XIMNASIO, BIBLIOTECA, AULA COVID (Aula de
Convivencia), CAFETERÍA.
O profesorado e persoal encargado dará a coñecer as medidas aos usuarios.
Recoméndase que en calquera aula na que houbera un grupo na hora anterior, este hixienice
pupitres e cadeiras. Será responsabilidade do grupo entrante asegurarse de que a aula está
hixienizada. De non estar seguros, debe hixienizala o grupo que entra.
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10. AULA VIRTUAL
Acceso
a
través
da
páxina
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescamposanalberto

web

do

centro:

Se facemos click sobre un curso (no exemplo 1º ESO A) accedemos ao mesmo:

O alumnado terá unha sesión formativa de competencia dixital durante o mes de setembro.
•

Consultar horario de cada grupo na web

Dende a casa podes ver como funciona a través do VIDEOTITORIAL FUNCIONAMENTO BÁSICO
disponible na páxina web do centro.
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11. TITORÍAS COAS FAMILIAS
Para concertar unha sesión de titoría cun docente, as familias deben pedir cita previa no 881
867 135. Deberán deixar un número de contacto.
O profesorado chamará á familia o día e hora indicado na cita.
Excepcionalmente, cando a situación non permita comunicación telefónica, poderán
concertarse titorías presenciais con cita previa na aula de Atención a Familias dotada de
mampara, desinfectante, solución hidro alcólica, panos desbotables e papeleira de pedal.
COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS:
•

EMAIL: ies.campo.san.alberto@edu.xunta.es

•

TELÉFONO: 881 867 135

•

WEB DO CENTRO

•

ABALAR MÓBIL

•

NOTAS INFORMATIVAS
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12. ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE CASO DE COVID-19
A familia dun alumno ou alumna con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta
telefónica co seu pediatra/médico de familia para que este avalíe a necesidade de solicitude
dunha proba diagnóstica. Este alumno/a non acudirá ao centro mentres agarda o diagnósitco.
Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou o
persoal do centro que convivan con ela 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.
As ausencias derivadas de esta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do
protocolo de prevención de absentismo escolar.
Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a
desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase un protocolo de
actuación previsto con antelación:
•

Levarase a Aula COVID, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que
iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa
familia, no caso de afectar a alumnado.

•

O/A responsable legal (pai, nai, tior...) do alumno/a chamará ao seu centro de
saúde de Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia
do SERGAS e seguiranse as súas instrucións.

•

En caso de presentar

síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria

chamarase ao 061 dende o propio centro educativo de ser preciso.
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ANEXO XIII. Protocolos aulas materia e outros espazos.
PROTOCOLO AULA DEBUXO TÉCNICO
Coas medidas de seguridade, na aula de Debuxo técnico caben 12 alumnos.
As medidas específicas a ter en conta , son:
• O alumnado traerá sempre a clase o seu propio material.
• A profesora non prestará material de ningún tipo ao alumnado que o esqueza, polo
que non poderá traballar.
• Non permitirase o préstamo de ningún instrumento de debuxo, nin material entre
alumnado.
• As ventás permanecerán abertas polo menos 15 minutos ao principo da clase.
• O alumnado entrará respectando a distancia de seguridade. Na entrada a clase,
entrarán primeiro os alumnos das mesas do fondo cerca da ventá. Para a saída, sairán
primeiro os alumnos que están máis cerca da porta.
• As actividades a entregar, depositaranse nunha caixa de cartón e deixaranse en
corentena polo menos dous días antes de corrixilos.
• O alumnado permanecerá toda a clase no seu sitio.
• Desinfectaranse as mans ao principio e final da clase.
• O alumnado sentarase sempre na misma mesa. Para iso, haberá unha pegatina en cada
mesa co nombre do alumno.
• Non poden mover as mesas e cadeiras.
• Cando o alumnado entre na aula, procederá a limpar co limpador desinfectante a parte
do mobiliario que vaia a utilizar . Sempre será á entrada da clase cando se realice a
limpeza co obxectivo de garantir que o mobiliario a utilizar está desinfectado. Despois
da limpeza, os materiais empregados refugaranse de forma segura, procedéndose
posteriormente á desinfección de mans. A higienización de mans realizarase á entrada
e saída do alumnado da aula.
• Unha vez dentro da aula, o alumnado non poderá voltar á clase para recoller material
esquecido.
• Haberá unha zona limpa de traballo para o profesorado. O alumnado non poderá
acceder á mesa da profesora.
• A saída farase de forma ordenada respectando distancia de seguridade e saíndo
primeiro os de final da clase.
• O profesorado desinfectará a súa mesa, cadeira, computador, borrador...
• Non se permitirán aglomeracións de alumnos de ningún tipo.
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PROTOCOLO AULA PLÁSTICA
En principio, a materia de EPVA impartirase na súa propia aula, para os cursos de 1º ESO e 3º
ESO. Máis adiante, caso de ser necesario, iremos á aula de Plástica.
As materias de Debuxo Artístico I, Debuxo Artístico II, Debuxo Técnico II (son 18 alumnos que
non caben na aula de Debuxo Técnico), impartiranse na aula de Plástica.
As medidas específicas a adoptar tanto na aula ordinaria como na aula de Plástica, son:
• O alumnado traerá sempre a clase o seu propio material.
• A profesora non prestará material de ningún tipo ao alumnado que o esqueza, polo
que non poderá traballar.
• Non permitirase o préstamo de ningún instrumento de debuxo, nin material entre
alumnado.
• As actividades a entregar, depositaranse nunha caixa de cartón e deixaranse en
corentena polo menos dous días antes de corrixilos.
• O alumnado permanecerá toda a clase no seu sitio.
• Desinfectaranse as mans ao principio e final da clase.
As medidas concretas para o uso da aula de Plástica, son:
• O alumnado entrará respectando a distancia de seguridade.
• O alumnado sentarase sempre na misma mesa, que pode ser por orde de lista. Para
iso, haberá unha pegatina en cada mesa co nombre do alumno.
• Non poden mover as mesas e cadeiras.
• Cando o alumnado entre na aula de plástica, procederá a limpar co limpador
desinfectante a parte do mobiliario que vaia a utilizar . Sempre será á entrada da clase
cando se realice a limpeza co obxectivo de garantir que o mobiliario a utilizar está
desinfectado. Despois da limpeza, os materiais empregados refugaranse de forma
segura, procedéndose posteriormente á desinfección de mans. A higienización de mans
realizarase á entrada e saída do alumnado da aula.
• Unha vez dentro da aula de plástica, o alumnado non poderá voltar á clase para
recoller material esquecido.
• Haberá unha zona limpa de traballo para o profesorado. O alumnado non poderá
acceder á mesa da profesora.
• A saída farase de forma ordenada respectando distancia de seguridade e saíndo
primeiro os de final da clase.
• O profesorado desinfectará a súa mesa, cadeira, computador, borrador...
• É preferible que cada profesor leve o seu propio xiz e instrumentos de debuxo.
• Non se permitirán aglomeracións de alumnos de ningún tipo.
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PROTOCOLO LABORATORIO QUÍMICA e LABORATORIO FÍSICA
O laboratorio de química está á disposición para a realización de prácticas de laboratorio. Estas
están programadas para as materias de Física e Química de 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 1º BAC e
Química de 2º BAC.
O laboratorio de física está á disposición para a realización de prácticas de laboratorio. Estas
están programadas para as materias de Física e Química de 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 1º BAC e
Física de 2º BAC.
Segundo as “INSTRUCIÓNS POLAS QUE SE INCORPORAN A DECLARACIÓN DE ACTUACIÓNS
COORDINADAS EN MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA APROBADAS POLO CONSEJO INTERTERRITORIAL
DO SISTEMA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (D.O.G No 174 BIS DO 28-08-2020) E A
ACTUALIZACIÓN DAS RECOMENDACIÓNS SANITARIAS DO COMITÉ CLÍNICO AO PROTOCOLO DO
22 DE XULLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON
UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021” a separación entre centro e centro de
cadeira debe ser de 1,5 m. Segundo esta premisa nos laboratorios de química e física pódense
facer 9 postos nas mesas fixas (de obra) e 3 postos máis engadindo pupitres anexos a estas.
Total capacidade laboratorio química: 9 fixos + 3 pupitres = 12 postos
Total capacidade laboratorio física: 9 fixos + 3 pupitres = 12 postos
A continuación preséntase un esbozo da distribución dos postos nos laboratorios de física e
química:
LABORATORIO DE FÍSICA

LABORATORIO DE QUÍMICA

Dado que os grupos serán máis numerosos que a capacidade de cada laboratorio por separado,
farase uso simultáneo dos dous laboratorios para as prácticas que precisen de manipulación do
material por parte do alumnado (as prácticas demostrativas faranse directamente na aula). O
uso simultáneo de ambos laboratorios é operativo por estar estes coas portas fronte a fronte no
mesmo corredor.
As medidas de prevención e hixiene para o uso de ambos laboratorios son as seguintes:
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•
•
•
•

•

Uso adecuado de máscara en todo momento.
Hixiene de mans á entrada e saída do laboratorio con xel hidroalcólico.
Desinfección da mesa de traballo antes e despois do uso da mesma (cada un do seu
posto).
Uso individual do material, no caso de ter que usar algún reactivo en común, a/o
docente será quen faga o reparto deste por cada posto, evitando a circulación do
alumnado polo laboratorio.
Ao remate das prácticas o material debe ser lavado e desinfectado na pila que no bordo
de cada mesa fixa (3 pilas por laboratorio).

Ventilación:
A ventilación dos laboratorios farase á entrada e saída de cada grupo. Asemade, tratarase de
proramar as prácticas de tal xeito que non se fagan en sesións continuas, para poder alongar o
período de ventilación dos laboratorios e de corentena do material dispoñíbel.
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PROTOCOLO AULA DE MÚSICA
•
•
•

•
•
•

Obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas da aula.
emprego da máscara é obrigatorio en todo momento.
Sentarse sempre no mesmo posto. Cada posto conta con cadeira, mesa, atril e un
instrumento musical de placas. Non debe moverse de sitio ningún destes elementos
(están a 1,5 m de distancia). O posto debe desinfectarse ao remate da sesión.
alumnado sempre debe estar mirando cara adiante.
As actividades de práctica musical colectiva serán co mínimo material compartido:
ritmos con percusión corporal e práctica instrumental con xilófonos e metalófonos da
aula. O material desinfectarase ao remate da sesión.
Todo o alumnado debe traer ás sesións prácticas dúas baquetas de uso persoal e
individual.
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PROTOCOLO BIBLIOTECA

A Biblioteca escolar do IES Campo de San Alberto propón o seguinte protocolo de
funcionamento e adecuación dos espazos dispoñibles para intentar dar a mellor
resposta posible ás necesidades educativas do noso centro, seguindo as directrices da
Consellería de Educación e as indicacións de Bibliotecas Escolares de Galicia. Todas as
medidas serán tomadas co visto e prace da Dirección do IES e incluídas no protocolo
anti-COVID19 do centro, darase a coñecer a toda a comunidade educativa informando
aos usuarios a través de todas as canles dispoñibles.
O profesorado de garda na biblioteca en cada momento será o encargado de velar
porque se cumpran as seguintes normas. O incumprimento delas será motivo de
amoestación e en caso de negarse a cumprilas ou persistir na conduta será considerado
unha falta leve e procederase como está recollido nas NOF (Normas de organización e
funcionamento) do centro.
1. A Biblioteca contará cun aforo máximo de 32 persoas: 2 postos na mesa de
xestión, 19 postos de lectura formal que estarán numerados, 4 postos de lectura
informal, 5 ordenadores e só poderán estar de pé solicitando algún servizo da
biblioteca 2 persoas máis que deberán esperar vez respectando a
sinalización sobre distancia de seguridade. Cada un dos postos estará
suficientemente sinalizado respectando as distancias de seguridade indicadas
polas autoridades sanitarias, non podendo os usuarios desprazar en ningún
momento o mobiliario.
2. Contaremos cun rexistro de usuarios da biblioteca. Este documento permitiranos
saber quen ocupou cada posto en cada sesión e así, de ser necesario, facilitaría
o rastrexo en caso dalgún positivo en COVID19. Ademais, debido á limitación do
aforo, se cumprira establecer algún criterio obxectivo para o acceso á biblioteca
nos recreos, este rexistro poderíanos permitir facelo de xeito máis equitativo.
3. A Biblioteca conta con dúas portas en servicio, as cales serán habilitadas unha
unicamente como porta de entrada e a outra unicamente como porta de saída
para o que procuraremos unha destacada sinalización.
4. Para acceder á Biblioteca débese proceder previamente á desinfección de mans,
así como antes e despois de utilizar calquera material da biblioteca (libros,
ordenadores, revistas…) e ao abandonar a mesma. Para tal fin haberá suficientes
puntos de desinfección cos produtos necesarios.
5. Cada usuario ten a obriga de desinfectar o seu posto antes de utilizalo e antes de
abandonalo para o que se lle proporcionarán os produtos necesarios.
6. Queda absolutamente prohibido comer nin ter comida na man ou enriba da
mesa na biblioteca
7. Os usuarios non accederán directamente aos materiais dispoñibles nos andeis.
Deben consultar o catálogo online ou solicitar información ao profesorado
encargado e será este quen lle proporcione o material demandado.
8. O material manipulado polos usuarios non poderá ser devolto inmediatamente
aos andeis, xa que terá que estar en corentena para o que temos habilitado un
espazo. O tempo indicado polas autoridades sanitarias neste momento é de 4
horas pero nós por cuestións prácticas de funcionamento non o poñeremos en
circulación ata o día seguinte.
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9. O servizo de préstamo ofrecerase coma se viña facendo, salvo que fora preciso
solicitar o préstamo por correo electrónico se houbera que gardar corentena,
pero unha vez recibamos os fondos devoltos deberemos proceder á súa posta
en corentena como se indica no apartado anterior. Para o cumprimento dos
puntos 8 e 9 o profesorado da biblioteca recibirá o material emprestado e
indicará o armario onde o usuario debe depositalo unha vez rexistrado.
Habilitarase un estante de devolucións pendentes de rexistro onde se deixarán
os préstamos no caso que que non haxa un membro do equipo de biblioteca para
a recepción dos mesmos.
10. Na formación de persoas usuarias incluiranse as rutinas relativas á hixienización
dos postos ocupados ao remate da sesión, mantemento da distancia de
seguridade, uso da protección facial e hixienización de mans ao entrar e saír da
biblioteca.
11. Nun escenario de actividade académica non presencial establecerase un horario
reducido de atención para profesorado e alumnado co fin de apoiar e orientar
actividades de procura de información e de selección de recursos documentais
para o tratamento de contidos curriculares a través do correo electrónico, do
blog ou con sesións Webex.
12. Utilizarase como ferramentas prioritarias GaliciaLe e Fiction Express en
colaboración cos departamentos de Linguas, con enlaces desde o blog.
13. Actualizarase o espazo web da biblioteca integrado na web do centro como un
instrumento esencial para a comunicación co alumnado e as familias, co fin de
difundir os recursos seleccionados, propoñer retos e publicar as producións
elaboradas polo alumnado no blog da biblioteca.
14. Ofrecerase unha mínima colección dixital de recursos electrónicos accesibles
convenientemente clasificados, relacionados coas distintas áreas de
aprendizaxe.
15. Facilitarase o acceso aos recursos dixitais dos departamentos con enlaces aos
contidos que teñen na Aula Virtual.
16. Adaptarase o PAL (Plan Anual de Lectura) para desenvolver o Proxecto Lector de
Centro mantendo a Hora de ler, Club de lectura e lecturas compartidas.
17. Promoveranse situacións pedagóxicas que favorezan unha metodoloxía de
traballo activa a través de proxectos ou retos para traballos de investigación e
busca de información que impliquen a elaboración de produtos escritos/orais ou
en soporte electrónico.
18. Reforzarase a adquisición das competencias ALFIN/AMI en materia de lectura
crítica, de medios de comunicación identificando as noticias falsas e a
manipulación da información e formarase ao alumnado para a busca e selección
de información en “sitios” fiables. (Por exemplo relacionadas coa COVID)
19. Ofreceranse contidos culturais para que os usuarios/as amplíen a súa mirada
sobre o mundo expoñendo novidades editoriais, carteleira de cine, series ou
eventos online.
20. Se houbera un escenario de non presencialidade total ou parcial, adaptaranse as
normas de presencialidade creando as ferramentas necesarias para seguir
atendendo ás demandas dos usuarios da nosa comunidade educativa.
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