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ANEXO V: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 

NO CURSO 2020-2021” 
 
 
 
1. Datos do centro 
 

Código  Denominación 

15026704 IES David Buján 
 

Enderezo C.P. 

Camiño dos Cacharros, Nº1. Os Campóns 15181 

Localidade Concello Provincia 

Sigrás Cambre A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

881961200 ies.david.bujan@edu.xunta.es 

Páxina web 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdavidbujan/ 
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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 desvío a un teléfono móbil) 

881961200 

Membro 1 Mª del Carmen Mosquera Castro Cargo Directora 

Tarefas asignadas 

Coordinación COVID e interlocutora coa administración e centro de 
saúde 
Información sobre as medidas de prevención e hixiene aos         
traballadores/as do centro educativo,  

 

Membro 2 Marta Rúa López Cargo Vicedirectora 

Tarefas asignadas 

Comunicación cos membros da comunidade educativa e 
información periódica aos membros de Consello escolar. 
Coordinación das actividades de educación para a saúde que         
inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción da         
mesma  fronte  a  COVID-19 

 

Membro 3 Aniana Díaz Gómez Cargo Secretaria 

Tarefas asignadas 

Información  sobre   as   medidas de prevención e hixiene aos 
traballadores/as do centro educativo. 
Inventario e adquisición dos recursos necesarios para a situación 
sanitaria. 
Xestión dos espazos do centro e movemento do persoal. 
... 
... 
... 

 
3. Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de saúde de Cambre Teléfono 9816768 

Contacto Pilar Ares Sierra 
 
4. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de 

protección que inclúe) 

Novo espazo construído na planta baixa entre orientación e administración. 
Xel hidroalcólico, panos desbotables, papeleira de pedal e desinfectante limpador de 
superficies. 
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5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e 

indicar o número total) 

  

1º ESO: 61 
2º ESO: 68 
3º ESO: 63 
4º ESO: 69 
1º Bacharelato: 78 
2º Bacharelato: 74 
ESO: 261 
Bacharelato: 152 
Número total: 413 
 

 

 
6. Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos)  

Profesorado: 47 
Administrativa: 1 
Conserxes: 2 
Persoal de limpeza 2.5 
Alumnado: 413 

 

 
7. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo) 
 
Etapa non hai Nivel non hai Grupo  

Aula  Nº de alumnado 
asignado 

 Nº de profesorado asignado  

 
8. 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) 

No noso IES non contamos con grupos estables de convivencia, pero nos cursos de 1º e 2º de                  
ESO procuramos o menor movemento posible de alumnado, xuntando a todo o alumnado             
bilibgüe e intentando separar aos de Valores Éticos e Relixión sempre que foi posible 
 
 
 
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) 
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As comunicacións faranse a través da liña xeral de teléfono do IES: 881961200/01, da              
Dirección: 881961202, da Xefetura de Estudos: 881961204, de Vicedirección: 881921203 e           
Secretaría: 881961205. Ademais poderase utilizar o correo electrónico        
ies.david.bujan@edu.xunta.es ou cada un dos correos do equipo directivo ou das persoas            
titoras do grupo ao que pertenza o alumno. 
 
10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do 

alumnado) 

A ausencia do alumnado durante os primeiros 15 días de clase rexistrarase nunha lista que               
terá cada profesor e que entregará na Xefatura de Estudos unha vez remate a súa xornada. O                 
resto do curso farase por medio do Abalar Móbil. 
As ausencias de persoal docente rexistraranse no libro de gardas polo profesor de garda ou               
algún membro do equipo directivo. 
As ausencias do persoal non docente rexistraranse a través do libro de rexistro de entradas e 
saídas. 
 
11. Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás         

autoridades sanitarias e educativas) 

Diante dun suposto no que un traballador/a ou alumno/a do que se sospeita que comeza a                
desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo as medidas de           
prevención e control levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao documento técnico               
elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación              
ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, en virtude da mesma:              
Levarase a un espazo separado de uso individual, 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. A persoa ou o seu titor deberán chamar 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. O/A traballador/a que inicie síntomas debe           
abandonar o centro protexido por máscara cirúrxica, e logo de seguir as instrucións do centro               
de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. De               
confirmarse o positivo, o equipo Covid do centro escolar comunicarao ao equipo Covid-escola             
do centro de saúde de referencia. 
 
 

Id. Medidas xerais de protección individual 

 
12. Situación de pupitres (croques 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) 

Cada aula contará cun croque de situación dos pupitres, segundo o modelo que se xunta. 
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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) 

Os espazos ou salas quedan identificados segundo o plano que se xunta e que se 
proporcionará ao persoal do centro 
 
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) 

As medidas para o uso destes espazos serán, como norma xeral, as mesmas que as                
establecidas para as aulas de referencia. 
O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras e              
máscaras FFP2 no caso de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa                 
atención requira no 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. 
 
 
15. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias) 

As titorías realizaranse, sempre que sexa posible, a través de vídeochamada ou teléfono. Se              
non fose posible por imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que ser presencial              
utilizarase a Sala de Titorías na que se manterá a distancia de seguridade. A sala contará con                 
produtos de limpeza de mans  e o emprego de máscara será obrigatorio.  
 
16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, 

visitantes, persoal do concello...) 

As canles de comunicación entre titores/as e familias será preferentemente a través da             
plataforma ABALAR ou o correo electrónico e, cando sexa necesario o teléfono. 
Para o resto de persoas alleas ao centro utilizarase o correo electrónico do centro e o                
teléfono. 
 
 
17. Uso da máscara no centro 

O uso da máscara é obrigatorio en todos os espazos do centro, incluídas as aulas. 
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Tamén será obrigatoria cando se realicen actividades fóra do centro educativo durante todo o 
tempo que dure a actividade. 
 
18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

O protocolo publicarase na páxina web do centro para que poida ser consultado por toda a 
comunidade educativa. 
Convocarase un claustro extraordinario para explicar e consensuar as medidas a adoptar. 
 Os titores/as explicarán as medidas a adoptar ao alumnado nas aulas o día da presentación. 
 
 
 
 
 

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) 

A asignación das tarefas ao persoal de limpeza está recollida nun documento anexo a este 
plan e será consensuado e asinado polo persoal de limpeza e a dirección 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) 

O centro conta con dúas traballadoras a xornada completa e unha traballadora a media 
xornada. 
As limpadoras a xornada completa establecerán quendas semanais de maneira que sempre 
haxa unha persoa durante a xornada lectiva. O horario de traballo da quenda de mañá e de 
tarde será equilibrado. 
A limpadora a media xornada realizará sempre o mesmo horario. 
Este horario está recollido nun documento anexo a este plan e será consensuado e asinado 
polo persoal de limpeza e a dirección do centro 
 
21. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza 

O persoal de limpeza realizará o seu traballo provisto de luvas e máscaras de protección 
 
22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

Nas portas dos lavabos haberá un cadro de limpeza como o que se xunta. 
 

Páxina 7 de 22 
 

mailto:ies.david.bujan@edu.xunta.es


 

 

IES DAVID BUJÁN 
Camiño dos Cacharros,1, 15181, 
Cambre (A Coruña)  881 961 200  

 ies.david.bujan@edu.xunta.es 
  

 

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

En todas as aulas haberá una lista de control de ventilación como o modelo que se xunta 
 
24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

En todas as aulas e corredores haberá papeleiras con tapa e pedal. Ë tarefa do persoal de 
limpeza o seu baleirado frecuente. Estes residuos depositaránse no contedor da fracción resto 
(no noso caso o contedor amarelo) 
 
 

Id. Material de protección 

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

A secretaria elabora o rexistro e inventario do material de protección, limpeza e desinfección 
dispoñible (máscaras, dispensadores de hidroxel…) no documento que se xunta. O 
documento será actualizado coa colaboración do persoal de conserxería e limpeza. 
 
26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

A compra do material será responsabilidade da secretaria do centro, que terá en conta os 
seguintes criterios: a relación calidade-prezo dos productos e a rapidez e a eficiencia na súa 
entrega. Trataremos de promover a compra en empresas locales ou cercanas a área 
educativa do Centro.  
 
27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 

En todas as aulas hai dispensadores de hidroxel, productos de limpeza e desinfección e 
bobinas de papel, será o persoal de limpeza o encargado da reposición dese material cando 
este se acabe. 
No caso de ser necesario, as máscaras de protección entregaranse na conserxería do centro, 
onde se apuntará o nome da persoa que a solicita e número de unidades dispoñibles. 
 

Id. 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) 

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. Tampouco acudirán ao            
centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica  
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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 o seguinte           
protocolo:  

● levarase ao espazo separado de uso individual, 
● 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.  
● A persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria                

para solicitar consulta, 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 persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras e              
máscaras FFP2 no caso de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa                 
atención requira non respectar a distancia de seguridade. 
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.  
 
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) 

No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no centro educativo              
tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a directora incluirá na aplicación              
informática a información prevista do eventual afectado/a; os que teñan a consideración de             
contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de             
quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro educativo. A aplicación              
xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da              
vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Cando o fluxo de información            
proceda da autoridade sanitaria incorporarase a mesma información. 
 
 
 

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 
30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa           

xefatura territorial e de solicitude, de ser o caso, de persoal substituto) 

As solicitudes faranse por parte da persoa interesada ante a dirección do centro cubrindo o 
anexo III deste protocolo 
A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se indiquen as                
tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de             
protección existentes cubrindo o anexo IV deste protocolo. 
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Id. Medidas de carácter organizativo 

 
31. 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—) 

● A entrada ao recinto escolar farase escalonada según o horario de chegada dos buses              
de transporte. O profesorado de garda velará pola orde dos movementos e fluxos do              
alumnado, uso obligatorio de máscara e distanciamento social. 

● Habilitaranse diferentes entradas e saídas para o alumnado das diferentes clases           
según a proximidade ás mesmas. O alumnado será informado ao inicio de curso e              
disporá de planos con esta información. O profesor de garda de corredor velará pola              
orde dos movementos do alumnado en dirección ás aulas.  

● Establecerase o número de profesores de garda precisos, atendendo aos recursos           
persoais dispoñibles no centro para este curso. A cada profesor/a asignaráselle unha            
das cinco zonas nas que será dividido o edificio ( zona 1º ESO, zona 2º ESO, zona 3º                  
e 4º ESO, zona Bacharelato e zona aulas específicas) 

● As familias poderán acceder ao centro unicamente a través de cita previa. 
● O centro establecerá horarios específicos para a atención das familias non           

coincidentes con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou             
recreos. 

● Nos corredores estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes en ambas           
marxes do corredor de forma que indiquen a circulación pola dereita de forma             
individual respectando a distancia de seguridade. Serán convenientemente sinalizadas         
mediante cartelería e dispositivos  visuais tanto no chan como nos paramentos. 

● Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo o profesorado de                
aula e profesorado de garda velará pola orde dos movementos e fluxos do  alumnado. 

● O profesorado de garda de 1ª hora vixiará que o alumnado entre pola porta que lle                
corresponde e se dirixa a súa aula. 

● Non se permite que o alumnado, na saída, quede formando agrupacións nos patios             
nin nos corredores ou que xogue nos mesmos, polo que se regularán as saídas              
directamente  ao exterior  do recinto.  

● O profesorado que lle corresponda a última hora lectiva previa á saída velará porque o               
material estea recollido polo alumnado para a súa posterior desinfección polo servizo            
de limpeza; e o alumnado preparado para saír ordenadamente e respectando a            
distancia de seguridade no  horario  establecido, de xeito  que se eviten demoras.  

● A saída do alumnado farase de forma escalonada durante os últimos 5 minutos.             
Tocarán dous timbres, o primeiro indicará a saída do alumnado da planta baixa e o               
segundo a da planta alta. 

● Según a porta de saída do alumnado, sairán do recinto tamén por portas diferenciadas              
para evitar as aglomeracións na porta principal. 
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● O profesorado de garda de transporte velará pola orde dos movementos e fluxos do              
alumnado na saída, evitando a formación de agrupacións de alumnado no recinto. O             
alumnado recibirá instrucións para que non forme agrupacións na vía pública fóra do             
recinto escolar. 

● Nas comunicacións verticais o uso do elevador quedará limitado ás persoas que o             
precisen por  motivos de  mobilidade e farase de xeito individual. 

 
  
 
32. 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—) 

● Tal e como se determina no plano axunto, estableceranse diferentes portas de entrada             
e saída, segundo a proximidade ás aulas.  

● As aulas de referencia teñen dúas portas, unha de entrada e outra de saída. A entrada                
e saída do alumnado ás mesmas será de forma individual e respectando a distancia de               
seguridade. Entrarán na aula que lles corresponda pola porta máis próxima á mesa do              
profesor, unha vez que non quede alumnado do grupo anterior, que sairá da aula pola               
porta traseira. O profesorado de aula velará pola orde dos movementos e fluxos do              
alumnado. 

 
● Nos corredores estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes en ambas           

marxes do corredor de forma que indiquen a circulación pola dereita de forma             
individual respectando a distancia de seguridade. Serán convenientemente sinalizadas         
mediante cartelería e  dispositivos  visuais tanto no chan como nos paramentos. 

● Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo o profesorado de                
aula e profesorado de garda velará pola orde dos movementos e fluxos do alumnado.              
Non se permite que o alumnado quede formando agrupacións en ningún recinto do             
centro (corredores, escaleiras,...). 

 
 
 
 
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) 

As entradas e saídas, así como os fluxos de movementos serán convenientemente 
sinalizadas mediante cartelería e/ou  dispositivos  visuais tanto no chan como nos 
paramentos.  
Habilitaranse planos nas aulas e nos corredores coas instruccións de movementos. 
Colocaracartelería de prevención da covid-19 facilitada pola consellería nos corredores, nas 
aulas e nos aseos. 
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34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

A entrada e saída do alumnado transportado se rixe tal e como se dicta no punto 31 e 32. 
 
35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos) 

Atendento aos recursos dispoñibles para este curso 2020-2021, disporemos de 1 ou 2 
profesores de garda de trasnporte, 3 profesores de garda de recreo e o equipo directivo. 
A cada profesor/a de garda asignaráselle unha das cinco zonas nas que será dividido o               
edificio (zona 1º ESO, zona 2º ESO, zona 3º e 4º ESO, zona Bacharelato e zona aulas                 
específicas) 
  
 

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA 

 
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 aplicable ao noso IES. 
 
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) 

Non aplicable ao noso IES. 
 
38. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 

Xuntanzas por vía telemática coa ferramenta establecida pola Consellería.  
 
39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

Preferentemente por vía telefónica ou correo electrónico. Os titores/as poderán valorar a 
utilización de videoconferencias. A necesidade de titorías presenciais será valorada xunto coa 
xefatura de estudos e sempre a través de cita previa.  
 
40. Normas para a realización de eventos 

Non previstos. 
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Id. Medidas para o alumnado transportado 

 
41. 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) 

A parada dos autobuses establécese na vía pública, o centro non dispón de espazo para a                
entrada dos autobuses dentro do recinto. A entrada do alumnado transportado faranse            
ringleiras coa suficiente separación entre alumnos/as e o uso obligatorio da máscara. A saída              
do alumnado transportado organizarase de xeito similar á entrada. 
 

Id. 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 aplicable ao noso IES. 
 
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 aplicable ao noso IES. 
 
44. Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) (non 

incluír datos de carácter persoal) 

Non aplicable ao noso IES. 
 
 

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) 

As aulas especiais (música, tecnoloxía e debuxo) serán utilizadas polo alumnado como aulas             
de referencia, polo que non hai un protocolo específico. 
Os laboratorios utilizaranse como aula de desdobre en caso necesario, coas mesmas normas             
de limpeza. 
A biblioteca terá un protocolo propio que se axuntará como anexo. 
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O salón de actos utilizarase como aula de música no caso de que a profesora o considere                 
necesario. 
Cada departamento establecerá na súa programación inicial as normas de limpeza e            
desinfección do material dacordo co Protocolo da COVID 19. Os elementos de uso común              
como mesas e cadeiras desinfectaranse da mesma forma que no resto das aulas. 
 
46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación 

física) 

ANTES DE SAÍR DA CASA: 

O alumnado preparará  a súa mochila con:  

● Botella de auga (a fonte de auga non está dispoñible). 

● Toalla tipo praia. Hai que lavala todos os días. 

● Unha bolsa para gardar a máscara se o profesor así o indica. 

● Unha bolsa plástica (tipo super) para gardar calquera material que poida ter unha incidencia 
durante a clase. 

● Material individual necesario para a clase dese día: o que se necesite segundo o contido 
que esteamos a traballar. 

O alumnado debe vir coa roupa de adestrar posta, e o pelo recollido xa que o vestiario non 
estará dispoñible. Non traias pendentes longos nin cadeas nin ningún outro obxecto que poida 
resultar perigoso. 

Todo o material estará  marcado con NOME. 

 

BAIXADA AO PAVILLÓN OU Á PISTA EXTERIOR: 

●Obrigatorio o acceso con máscara. 

●Distanciamento social de 1,5 metros durante todas as zonas de tránsito e, en caso de 
coincidencia de persoas, sempre daremos prioridade ao que sae da estancia/instalación. 

●Nas zonas de tránsito (corredor de acceso, escaleiras de subida e baixada, etc.) 
permaneceremos o tempo exclusivamente necesario. 

●É obrigatorio seguir o “percorrido pautado” para acceso/saída do pavillón e da pista exterior. 
Cada grupo sairá pola porta correspondente e, se a clase é no pavillón, baixará polas 
escaleiras traseiras, accederán á instalación polo corredor das oficinas e regresarán a clase 
saíndo pola porta principal e subindo as escaleiras metálicas. 
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Se a clase é na pista, a baixada e subida faranse polas escaleiras sinalizadas. 

NO PAVILLÓN OU NA PISTA EXTERIOR: 

●Ao principio e ao final a clase o alumnado desinfectaranse as mans. 

●No pavillón, subirán ás bancadas polas escaleiras máis próximas ao acceso e deixarán a 
mochila na zona persoal asignada onde se cambiarán o calzado e deixarán as súas mochilas. 
NON SE PERMITE O ACCESO Á PISTA CO CALZADO DA RÚA. 

●Na pista exterior, baixarase  e subirase polas escaleiras seguindo a señalización. 

●Respectarase en todo momento a distancia de 1,5 metros cos compañeiros e co profesor. 

●O uso dos baños está reservado para casos de urxencia, tendo que avisar ao profesor do 
seu uso. Deberanse limpar as  mans antes e despois de utilizalo. 

AO FINALIZAR A CLASE: 

● Ao finalizar a clase o alumnado axudará a desinfectar o material. 

● Nos desinfectaremos as mans. Recolleremos o noso material e cambiaremos o calzado (no 
caso de ter clase no pavillón). 

● Regresaremos á aula seguindo o percorrido pautado e respectando as distancias. 
Entraremos ao instituto pola porta que temos asignada. 

 
 
47. Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou 

espazos de uso educativo) 

O alumnado sairá en fila coa máscara posta pola porta de atrás da aula. O profesor esperará                 
ao seu alumnado na porta da aula na que teña clase e procurará que o alumno/a se dirixa ao                   
seu posto e o desinfecte. Entrarán na aula que lles corresponda pola porta máis próxima á                
mesa do profesor, unha vez que non quede alumnado do grupo anterior. 
 
48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso          

acomodadas ás xerais establecidas no protocolo) 

A biblioteca do IES David Buján será este curso un espazo compartido para uso como               
sala de lectura e préstamo nos recreos e tamén como aula de Debuxo Artístico. No               
primeiro caso rexerase polas seguintes normas:  

1. A porta habitual da biblioteca será a entrada e a outra (ao lado do almacén) será a                  
saída.  

2. Tanto nunha como na outra haberá xel hidroalcohólico para botar ao entrar e ao  saír.  
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3. Empregarase máscara en todo momento e respectarase a distancia de seguridade (1,5             
metros).  

4. A biblioteca estará ventilada en todo momento. As portas permanecerán abertas.  

5. O aforo da parte de lectura reducirase a 10 persoas, todas sentadas. Só se poderá                
sentar nos postos de lectura habilitados para iso co seu correpondente sinal, que serán              
desinfectados pola persoa que os ocupase despois do seu uso. Non se poden mover as               
cadeiras do seu sitio marcado.  

6. Non se poderán usar os ordenadores porque esa zona estará ocupada por cabaletes              
de debuxo.  

7. Na zona de lectura informal poderán sentarse un máximo de dúas persoas.  

8. Evitarase andar dun lado para o outro. Escolleremos a actividade que queremos facer              
e cando rematemos marcharemos pola porta de saída. Seguiremos as frechas ou            
indicacións que haxa.  

9. Os postos de lectura ocuparanse por orde de chegada.  

10. Non se poden manipular nin coller os libros e outros fondos das estanterías e               
expositores. Se se quere algún, pediráselle ao profe encargado da biblioteca nese            
momento e devolveráselle a el ao rematar.  

11. Os materiais empregados (tanto na biblioteca como se se levan para casa) ao              
devolvelos deixaranse nunha caixa habilitada, onde pasarán o seu correspondente          
período de desinfección/corentena.  

12. O préstamo de libros e demais materiais non será presencial, senón que debe              
solicitarse escribindo un correo electrónico a bibliotecaa3p@iesdavidbujan.gal e        
poñendo no asunto a palabra PRÉSTAMO. Indicarase o nome e curso (ou número de              
lector, se o sabe) e o título e autor do libro ou película. Cando estean dispoñibles, un                 
profe da biblioteca ou outro entregaranllelos na súa aula aos  alumnos que os solicitasen.  
13. Deixarase en conserxería una caixa para que cada alumno deposite o seu libro unha               
vez que o teña lido.  

14. Os profes do grupo da biblioteca ou os titores explicarán ao alumnado como saber se                
a nosa biblioteca ten un determinado libro, buscándoo no programa Meiga. Este            
programa permite tamén, se se quixer, reservar un libro.  

15. As propostas ou suxestións de compra de libros, pelis ou outro material enviaranse              
ao correo bibliotecaa3p@iesdavidbujan.gal, poñendo no asunto a palabra        
SUXESTIÓN, ou comunicaránselles directamente aos profes do grupo da biblioteca. Este           
correo tamén se poderá empregar para preguntar calquera dúbida ou cuestión           
relacionada coa biblioteca e para participar en actividades e  concursos.  

ANEXO SOBRE BIBLIOTECAS DE AULA E HORA DE LER  

As circunstancias deste curso impiden compartir material. Iso afecta ás bibliotecas de            
aula e á Hora de Ler. Aquí van unhas indicacións:  
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1. A actividadde da Hora de Ler mantense no seu calendario habitual, pero reducindo a               
súa duración a 10/15 minutos como máximo.  

2. Os libros que hai nas aulas permanecerán no armario baixo chave. Non se poderán               
utilizar, agás que melloren as condicións da pandemia e se relaxen as medidas de              
distancia e interacción na aula.  

3. Daráselles aos país e nais do alunado a instrucción de que na mochila dos seus fillos                 
debe haber sempre un libro de lectura para utilizar na Hora de Ler.  

4. De todas maneiras, os profes insistirémoslle ao alumnado para que traían da casa un               
libro para ler nesta actividade. Tamén se aconsella que os profes leven o seu propio libro                
e lle lean ao alumnado ou proxecten alguna lectura na pantalla. 
 
 
49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con            

carácter exclusivo en atención á realidade do centro) 

Cada grupo de alumnos utilizará os aseos máis próximos a aula na que teña clase nese 
momento. Nos recreos utilizarán os mesmos. 
 
 

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) 

Este curso establecemos dous períodos de recreo diferentes para o alumnado de ESO e para               
o alumnado de Bacharelato: 
-Recreo de ESO: 11:00 - 11:40h 
-Recreos de Bacharelato: 1º recreo, de 10:10 - 10:30h. e 2º recreo, de 12:10 a 12:30h. 
Establecerase o aforo posible de cada un dos espazos que sexan susceptibles de utilizar              
como espazos de recreo: 
zona de pinpón: 60  
zona do horto: 30 
pista deportiva: 150 
zona superior pista deportiva: 100 
Este aforo permite gardar a distancia de 1,5 metros.  
No caso de que chova o alumnado poderá ir ao polideportivo acompañado dun profesor/a de               
garda. 
O uso da cafetería escolar estará limitado á compra de productos, cun aforo máximo de dez                
persoas. O alumnado esperará o seu turno gardando a distancia de seguridade marcada no              
chan. Establecerase tamén a fiestra da cafetería como punto de adquisición de productos para              
evitar aglomeracións e longa espera no interior da cafetería. 
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Nos recreos o uso da máscara será obrigatorio. 
O uso de elementos comúns de xogo ou a utilización de obxectos e xoguetes que poidan ser                 
compartidos estarán prohibidos. 
 
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) 

Asignarase profesorado de vixilancia según os recursos humanos e horas dispoñibles no 
horario. Priorizarase as horas de garda de recreo.  
Haberá tres profresores/as de garda distribuídos para vixilar as diferentes zonas de recreo: 
 corredor e aseos da planta alta,  
 corredor e aseos da planta baixa,, 
 entrada da cafetería,  
 zona do pinpón 
 zona da pista 
O profesorado de garda de recreo velará pola orde dos movementos e fluxos do alumnado (de                
saída e de retorno ás aulas), evitando a formación de agrupacións nos espazos de recreo,               
corredores e escaleiras. 
 
 
 
 

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 aplicable ao noso IES. 
 
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 aplicable ao noso IES. 
 

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           

Páxina 18 de 22 
 

mailto:ies.david.bujan@edu.xunta.es


 

 

IES DAVID BUJÁN 
Camiño dos Cacharros,1, 15181, 
Cambre (A Coruña)  881 961 200  

 ies.david.bujan@edu.xunta.es 
  

 

utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de            
prevención) 

Manteranse a mesma distancia de seguridade que a establecida para a aula de referencia. 
Disporemos do uso de hidroxel e productos desinfectantes de mobiliario e ferramentas. 
O material e ferramentas será de uso individual e procederase a súa desinfección despois de               
cada uso. 
Haberá unhas normas básicas de hixiene e seguridade nos talleres e laboratorios reguladas             
nas NOF e nas programacións didácticas dos departamentos.  
O alumnado será informado do protocolo de prevención e hixiene do laboratorio e/ou taller. 
 
 

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) 

O alumnado de NEE do noso centro non precisa de medidas específicas. 
 
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) 

 
 
 

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) 

En todos os espazos de reunión do centro está establecido o aforo e velarase para que non se                  
supere en ningún momento. Os departamentos teñen un aforo de cinco persoas, o que              
permite facer as correspondentes reunións en dito espazo.  
A sala de profesores, cun aforo de 14 persoas poderá ser utilizada como espazo de traballo                
para o profesorado e polo profesorado de garda que, nese momento, non teña que              
desempeñar as súas funcións. 
A sala de titorías poderá utilizarse para reunións que impliquen 8 persoas como máximo. 
 
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) 
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Para as reunións da CCP, Claustro e Xuntas de Avaliación habilatarase o Salón de Actos, cun                
aforo de 75 persoas (ao 50% de capacidade máxima). 
Sempre que sexa posible as reunións realizaranse por medios telemáticos. 
As reunións do Consello Escolar serán a través de medios telemáticos (videoconferencia ou             
similar) 
 
 

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) 

O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as               
medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no centro educativo.            
Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as          
medidas de prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa vez              
facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educativa.  
Deseñaranse e implementaránse actividades de educación para a saúde que inclúan as            
medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para            
facer  do   alumnado  axentes  activos  na mellora  da saúde da comunidade  educativa.  
Estas actividades serán organizadas en colaboración co centro de saúde, con Cruz Roja e co               
propio concello de Cambre, nas horas de titorías e na materia de “Promoción de estilos de                
vida saudables” de 2º ESO. Así mesmo, estas actividades débense incluír de maneira             
transversal nos programas e actividades de educación e promoción da saúde que xa viñan              
desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se poida traballar a saúde de forma              
integral desde outros departamentos didácticos. 
Desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover hábitos de vida activa e            
saudable nos centros educativos a través de dun gran abano de programas como son o               
Plan proxecta e Contratos-programa, entre outros. Igualmente, na materia de libre           
configuración autonómica “Promoción de estilos de vida saudables” de 2º ESO. Estas e outras              
actuacións desenvolveranse desde unha perspectiva interdisciplinar e baixo as dúas liñas           
marcadas: 
a) Hábitos de alimentación saudable. 
b) Vida activa  que inclúa  a actividade  física no día  a día  e ao longo  da vida. 
 
 
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             
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prevención e protección; establecerase a información que será de uso obrigado na web             
do centro). 

Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e             
comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información sexa            
actualizada  no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias.  
A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de profesionais              
no centro ou mediante fórmulas de teleformación, a formación suficiente para os centros             
educativos sobre as medidas xerais de prevención e protección. Dentro da oferta formativa             
do Plan de formación do profesorado para o curso 2020/2021 incluiranse cursos impartidos             
por profesionais sanitarios. 
O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as               
medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no centro educativo.            
Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as          
medidas de prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa vez              
facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educativa.  
As familias disporán da información sobre os protocolos de actuación e as medidas de              
prevención, hixiene e promoción da saúde na páxina web do centro. A canle de              
comunicación coas familias sobre as dúbidas que poidan xurdir será o teléfono do instituto.  
 
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—)  

Durante o mes de setembro, crearanse  os “cursos” dentro das aulas virtuais, e así como os 
usuarios para o alumnado e profesorado. Realizaranse as reunións oportunas para informar 
ao profesorado dos seus usuarios, do  modo de ensinar aos alumnos/as a inscribirse nos 
cursos, e da formación  dispoñible  (os coordinadores  TIC poderán  crear  modelos  básicos 
que sexan homoxéneos para a totalidade  dos cursos e que faciliten  o  labor do   profesorado 
con  menor  experiencia  no uso).  
O profesorado do centro terá a posibilidade de realizar un curso no mes de setembro sobre o 
manexo da aula virtual, convocado polo CEFORE. 
 
 
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) 

● A incorporación ás aulas será de forma gradual: 
presentación do grupos de ESO e Bacharelato, será desde o 23 ao 25 de setembro tal                
e como dicta a Consellería:  
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mércores 23 de setembro, 1º e 2º ESO e 1º bacharelato; xoves 24 de setembro, 3º                
ESO e 2º bacharelato; venres 25 de setembro, 4º ESO. 

● A dirección do centro elaborará un Programa de acollida na que se recolleran: 
○ as novas normas de organización e funcionamento do centro, das cales           

será informada toda a comunidade educativa 
○ actuacións de prevención, hixiene e protección que serán explicadas         

polos titores o día da presentación 
○ o profesorado incidirá na mellora na competencia dixital do alumnado e           

dará a coñecer o funcionamento da aula virtual da súa materia,  
○ atención a aspectos emocionais e sociais mediante a realización de          

actividades de acollida nas titorías co asesoramento do departamento         
de orientación. 

● Entre a primeira e a segunda semana de curso terá lugar a avaliación inicial do               
alumnado, coa análise dos informes individualizados, a detección das         
aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior e a análise da           
situación emocional do alumnado. 

● Os xefes de departamento elaboraran as novas programacións didácticas         
seguindo as instruccións do 30 de xullo de 2020 da Dirección Xeral de             
Educación. 

  

 
 
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 adaptación á Covid-19 será un documento público, a disposición da comunidade              
educativa e das autoridades pertinentes, que poderá ser consultado na páxina web do centro:              
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdavidbujan/  
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