
 

 

 

 

  

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

 

 
 

1. Datos do centro 

 

Código   Denominación 

15027319 IES DE SAR 

 

Enderezo C.P. 

Rúa Bernardo Barreiro de V.V. sn    15702 

Localidade Concello Provincia 

Santiago de Compostela Santiago de Compostela  

Teléfono Correo electrónico 

881 867 162 ies.sar@edu.xunta.gal 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesar/ 
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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) 

 

Membro 1  Mª Carmen García Romalde Cargo Coordinadora 

Tarefas asignadas 

● Comunicación coas familias 
● Comunicación coas autoridades sanitarias e Consellería 
● Coordinación do equipo COVID 
● Xestionar e acompañar ao alumnado a aula Covid 

Membro 2 Mª Soledad Barral Cargo  

Tarefas asignadas 

● Xestionar e acompañar ao alumnado a aula Covid 
● Revisar o funcionamento de plan e modificar aqueles puntos que se 

deban mellorar. 
● Informar a Dirección das incidencias diarias 
● Comunicación co profesorado e persoal non docente sobre posibles 

casos positivos 

. 

Membro 3 Iolanda Raviña Cargo  

Tarefas asignadas 

●  Xestionar e acompañar ao alumnado a aula Covid 
● Informar a Dirección das incidencias diarias 
● Revisar o funcionamento de plan e modificar aqueles puntos que se 

deban mellorar 
● Comunicación co profesorado e persoal non docente sobre posibles 

casos positivos 
●  
● ... 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro  C.S.FONTIÑAS  Teléfonos 981552914-981552914 

Contacto  Mª del Carmen García Romalde 

 

4. Espazo de illamento  

Este espazo se corresponde con  a aula   .  
Este espazo conta con unha ventá o que permite unha boa ventilación, tamén está abicado na planta 
baixa, próximo a unha porta de saída. 
Inclúe o seguintes elementos de protección: máscaras, xel hidroalcohólico, así coma uns cadeiras para 
que o alumnado estea o máis cómodo posible mentres está esperando a ser recollido polos familiares 
ou a asistencia sanitaria. 
 

 

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa  

1º ESO 33 

2º ESO 27 

3º ESO 16 

4º ESO 20 

1º BACHARELATO 90 
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2º BACHARELATO 101 

1º FP BÁSICA 22 

2º FP BÁSICA 16 

EOI 680 

 

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

PROFESORADO 40 

ADMINISTRATIVA 1 

PERSOAL DE LIMPEZA 2 e 1/2 

CONXERSES 3 

PROFESORADO EOI 8 

 

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

 

Etapa ESO Nivel 1º Grupo A 

Aula       AM11 Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 12 

 

 

Etapa ESO Nivel 1º Grupo B 

Aula      AM 12 Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 12 

 

 

Etapa ESO Nivel 2º Grupo A 

Aula       AM15 Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 13 

 

 

Etapa ESO Nivel 2º Grupo B 

Aula       AM 14 Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 13 

 

 

Etapa ESO Nivel 3º Grupo A 

Aula Salón de actos Nº de alumnado asignado 29 Nº de profesorado asignado 15 

 

 

Etapa ESO Nivel 4º Grupo A 

Aula AM 23 Nº de alumnado asignado 11 Nº de profesorado asignado 15 

 

 

Etapa ESO Nivel 4º Grupo B 

Aula AM 24 Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 15 
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Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo A 

Aula AZ 01 Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 10 

 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo B 

Aula AZ 02 Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 10 

 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo C 

Aula AZ 03 Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 16 

 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo D 

Aula AZ 16 Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 14 

 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo E 

Aula AM 01 Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 16 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo F 

Aula AZ 04 Nº de alumnado asignado ? Nº de profesorado asignado 10 

 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo A 

Aula AZ 11 Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 11 

 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo B 

Aula AZ 12 Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 13 

 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo C 

Aula AZ 13 Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 19 

 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo D 

Aula AZ 14 Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 15 

 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo E 

Aula AZ 15 Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 16 

 

 

Etapa FPBÁSICA Nivel 1º Grupo Cociña 

Aula AM 05 Nº de alumnado asignado 12 Nº de profesorado asignado 2 
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Etapa  FPBÁSICA Nivel 1º Grupo Lav/ArPl 

Aula AM 05 Nº de alumnado asignado 10 Nº de profesorado asignado 2 

 

 

Etapa FPBÁSICA Nivel 2º Grupo Cociña 

Aula AM 04 Nº de alumnado asignado 12 Nº de profesorado asignado 2 

 

 

Etapa FPBÁSICA Nivel 2º Grupo Lav/ArP 

Aula AM 04 Nº de alumnado asignado 4 Nº de profesorado asignado 2 

 

 

 

 

 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia  

Como criterio xeral procurarase a menor mobilidade e cambios de aula. Seguindo este criterio  se 
establecen as seguintes medidas: 

❖ 1ºESO 

Créanse dous grupos 1º ESO A e B soamente se desprazará ao Ximnasio ou a aula de Música 
A materia de Obradoiro Musical impartirase na aula de Música. No caso do afondamento de Bioloxía 
Xeoloxía se vai a impartir nunha das aulas de 1º ESO. 
O alumnado de Relixión terá clase en 1º ESO A e o alumnado de Valores na aula de 1º ESO B. 
A materia de Francés impartirase na súa aula. 
 
 

❖ 2º ESO 

Os dous grupos van a impartir como optativa Programación. 
O alumnado de Relixión terá clase en 2º ESO A e o alumnado de Valores na aula de 2º ESO B. 
As  materias  de Francés e Tecnoloxía  impartiranse na súa aula. 
Nas horas que Tecnoloxía precise impartirse na aula de Informática irán a aula  de Informática 2( 
primeira planta). Polo que o alumnado de 2º ESO soamente se desprazará ao Ximnasio 
 

❖ 3º ESO 

Dado que é o grupo máis numeroso do centro, 27 alumnos, a súa aula vai a se o Salón de Actos que 

está situado na Planta Baixa. Nesta mesma aula impartirá Francés. O alumnado de Cultura Clásica 

desprazase ao Desdobre 2 que está na mesma planta. 

A materia de música tamén se imparte na aula, soamente se desprazarán par air ao Ximnasio ou a aula 

de Tecnoloxía. Non poderán estar nas aulas de informática xa que exceden o aforo das mesmas 

Relixión, por ser a materia con máis alumnado impartirase na súa aula e será o alumnado de Valores o 
que se desprace a outra aula. 
 

❖ 4º ESO  

 Nas horas que Tecnoloxía precise impartirse na aula de Informática irán a aula  de Informática 2 ( 
primeira planta) e baixarán á primeira planta pola escaleira de emerxencia, tamén se desprazaran ao 
Ximnasio por esa escaleira. O resto das materias as impartirán na planta onde está a súa aula. 
Evitando así desprazamentos  
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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) 

O 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 será o seguinte 
 
FAMILIAS-EQUIPO COVID 
Crearase unha conta de correo sar.covid@iesdesar.org para que as familias poidan comunicar as faltas 
do alumnado e logo o equipo poñerase en contacto coas familias. 
 
PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTO-EQUIPO COVID 
Comunicarase a través do teléfono do centro con algunha persoa do Equipo COVID o no seu defecto 
con algún membro do Equipo Directivo. 
 

 

10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado) 

O rexistro das ausencias do persoal  e o alumnado sospeitoso de COVID  realizarase  mediante unha 
axenda elaborada polo equipo COVID. Ademais, serán controlados polos titores e xefa de estudios. 
 

 

11. Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e 

educativas) 

Diante dun suposto no que u ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver síntomas 
compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase o seguinte plan de actuación: 

1. Comprobar que o afectado/a ten a máscara ben colocada, de non ser así colocaráselle unha 
máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu  coidado) 

2.  Avisarase ó profesor de garda para que o acompañe ó espazo COVID. 
3. Un membro do equipo COVID   contactará coa familia 
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. 
 

Se é un  traballador/a  o que inicie síntomas debe: 
1. Abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara 
2. Comunicar esta situación a un membro do equipo Covid  
3. Chamar o seu centro de Saúde e seguir as instrucións ata que a súa situación médica sexa 

valorada por un profesional sanitario. 
 
No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus  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. 
 

 

 

mailto:sar.covid@iesdesar.org
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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) 

Durante as clases en aulas nas que o alumnado se dispoña sentado en pupitres e todos orientados nun 
mesmo sentido, establecerase unha distancia física mínima de 1 metro sen uso de máscara.  
Para a ordenación dos espazos escolares nas aulas tomarase en consideración o centro da cadeira 
onde se sitúe ao alumnado e gardarase, cando menos, 1 metro de distancia respecto dos centros das 
restantes cadeiras que a rodeen. 
Todos ou pupitres ou mesas colocaranse en liñas mirando cara a dirección do posto do/a profesor/a. 
Cando o tamaño da aula o permita, adoptarase a maior distancia posible entre pupitres. 
 
A continuación amósase un croque dunha aula xenérica do centro. 

  
 

 

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) 

Todas as aulas deste centro cumpren as distancias mínimas. 
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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)  

No caso de espazos específicos terase en conta as seguintes medidas: 
 

- Calquera reunión co Orientador (profesorado, alumnado, nai/pai/ titores legais, etc será no 
despacho de Dirección. 

- Do mesmo xeito se tivese que reunirse coas familias deberá facelo no despacho de Dirección 
- A aula de Pedagoxía Terapéutica cumpre coa normativa respecto a distancia de seguridade, de 

non ser así (un número de alumnos elevado para manter a distancia de 1m), se usaría outra 
aula cercana que sí cumprise a normativa. 

 

 

 

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

 Todas as titorías e comunicacións coas familias, faranse de forma telematica, a través de ferramentas 
como ABALAR, teléfono, correo electrónico. 
Todo o profesorado ten un correo do centro (@iesdesar.org) que estará publicado  na páxina web do 
centro. As familias poderán usar este correo para as comunicacións coas familias. 
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16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do concello...) 

A comunicación farase a través do teléfono ou correo electrónico do centro. 
 

 

17. Uso da máscara no centro 

Se por calquera circunstancia non se pode manter esa distancia de seguridade de un metro, imporase 
o uso da máscara obrigatoria en todo o horario lectivo. 
 
O Alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras fóra das 
aulas 
. 
É obrigatorio usar máscara de protección en todo caso nas circulacións polos espazos comúns 
(corredores, baños, escaleiras, etc), nas entradas e saídas ao centro, nos recreos, nas entradas e 
saídas do comedor escolar e na estancia na biblioteca. 
Recoméndase que o profesorado utilice a máscara continuamente non só pola súa función de 
protección senón tamén polo seu carácter exemplificante. 
O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado aínda que non se prohibe para as persoas que 
voluntariamente as usen 
O profesorado deberá informar a todos o alumnado sobre as medidas de prevención da transmisión da 
infección, as medidas de protección que se deben empregar e as instrucións para o correcto manexo 
das mesmas, destacando: 

 Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 
 Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo menos 40 

segundos, ou con solucións hidroalcohólicas, durante polo menos 20 segundos, no seu defecto. Cando 
as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón 

 Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, familias e visitantes) da 
realización da hixiene de mans con verificación visual do seu correcto cumprimento, prestarase 
especial atención a esta tarefa nos primeiros días do curso polo seu carácter educativo. No caso do 
alumnado verificarase a realización unha vez sentados na aula.. 

 Haberá  dispensadores de solución hidroalcohólica na entrada e en espazos comúns e en cada aula. 
Instalación de portapanos desbotables nos aseos e espazos comúns. 

 Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha papeleira con 
tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado. 

 Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións respiratorias 
(esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar contaminados, así como antes e 
despois de comer ou usar os aseos. 

 Manter a distancia física recomendada. Se non se puidese manter, será necesaria a utilización de 
máscara de protección. Informarase do uso correcto da mesma e do xeito 
de poñela e sacala. 

 Gardarase a distancia de seguridade de 1,5 metros co demais persoal e alumnado, tanto nos 
períodos de actividade como na entrada e saída ao posto escolar, así como nos tempos de descanso, 
sen prexuízo do establecido da previsión de 1 metro para as aulas. 

 Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e desinfección 
establecidas nas medidas deste plan. 

O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as. Nas 
aulas e  no propio pupitre  existirá un espazo diferenciado para o material de cada alumno de xeito que 
non permita ser manipulado por outros compañeiros. 

 Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa), desinfectaranse adecuadamente 
antes de ser empregados por outra persoa. As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de 
funcionamento da iluminación, os proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente 
usadas polo profesorado, que o desinfectará despois de cada uso. 
 

 Os usuarios dos espazos de atención ao público non poderán empregar os equipos informáticos, 
material de oficina ou outros materiais dos empregados públicos. Na portaría ou na administración do 
centro, cando se distribúan formularios ou se entregue documentación que deba ser escrita facilitarase 
o material de escritura que deberá ser desinfectado polo usuario. Para estes efectos existirá ao carón 
un dispensador de xel hidroalcohólico.  
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  No caso do persoal de limpeza o uso de luvas e obrigatorio 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

A. Profesorado 

Enviarase unha copia polo correo corporativo do centro.  

A principios do mes de setembro realizarase un Claustro para informar detalladamente do Plan, 

explicar as dúbidas existentes así como recadar propostas de mellora que podan achegar o 

profesorado. 

 

B. Alumnado 

O titor/a de cada grupo, adicará o tempo que estime preciso a explicar ó alumnado este plan, 

medidas de protección básicas,  medidas de protección individual, cómo establecer as entradas 

e saídas para cada curso, etc. 

Ademais o alumnado e as súas familias terán o Plan na páxina web do centro, para consultalo. 

 

C. Persoal Non Docente. 

Faráselle entrega do documento xa impreso, e como o resto da comunidade educativa poderán 
consultalo cando o precisen 

 

 

 

 

 

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) 

O persoal de limpeza : 
Unha limpadora, en turno de mañá, limpará os aseos despois dos dous recreos e as zonas 
comúns. 
Dúas limpadoras virán pola tarde. Unha limpará as aulas de bacharelato e zonas comúns. A 
outra limpará a zona da ESO,  FP Básica e Salón de Actos, que funciona como aula e, finalmente, 
os  aseos, asegurando que todo o centro quede limpo para o día seguinte 

 

 

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 persoal de limpeza : 
Unha limpadora, en turno de mañá, entra ás 10:30 e sairá ás 14:00. Limpará os aseos despois 
dos dous recreos e as zonas comúns. 
Dúas limpadoras virán pola tarde e limparán as aulas, aseos e zonas comúns, asegurando que 
todo o centro quede limpo para o día seguinte. Entran ás 14;30 e saen ás 21:30. 

 

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

Estes materiais son: máscaras, luvas de uso obrigatorio (nitrilo), alfombras ANTICOVID, panos 
desbotables, toallas hixienizantes, desifectante VIRUCIDA. 
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22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

As limpadoras asinarán cada turno de limpeza de aseos. 

 

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

Cada profesor encargarase de que os alumnos, que están ao lado fiestras, se encarguen de abrilas. 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

 Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados 
desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 
Para iso, usaranse as papeleiras de pedal que existen en todas as aulas. O contido destas irán a un 
contender colocado na parte esquerda da entrada principal, detrás do portalón dos peóns.. 
 
Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin 
de evitar calquera contacto accidental. 
En relación coa xestión dos residuos: 
Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de mans ou para o 
cumprimento da “etiqueta respiratoria” sexan refugados en papeleiras das aulas, accionados por pedal. 
Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na fracción resto 
(agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as recollidas 
separadas). 
 
 
No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope no 
centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados 
por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, 
para o seu depósito na fracción resto. Realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo 
o illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas 
durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo. 

 

 

 

Id. Material de protección 

 

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

A secretaria levará un rexistro do inventario da aula COVID e do resto das aulas e terá  a disposición do 
profesorado : pantallas, xelhidroalcólico, panos desbotables, máscaras cirúrxicas, cubos de pedal e 
termómetros. 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

Ao final de semana, repásase e reponse o material que falta no inventario. 

 

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

A secretaria encárgase de repoñer e entregar o material que falte nas aulas, sala de profesores, 
conserxería, entradas e aseos. 

 

Id. Xestión dos abrochos 
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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) 

O que puxemos no plan de continxencia. 

 

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 das comunicacións coas autoridades sanitarias é a coordinadora do equipo COVID, Mª 
del Carmen García Romalde 

 

 

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) 

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores 
vulnerables para COVID-19 (as persoas con enfermidade cardiovascular, incluída hipertensión, 
enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cancro en fase 
de tratamento activo, enfermidade hepática crónica severa, obesidade mórbida ( IMC>40), embarazo e 
maiores de 60 anos5) realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o 
permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de 
Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á 
infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección 
necesarias, seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de 
riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2 
 
Para cualificar unha persoa como especialmente sensible para COVID-19, debe aplicarse o establecido 
no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao 
SARS-COV- 2, publicada polo Ministerio de Sanidade. 
O persoal docente e non docente deberá permanecer no seu posto de traballo ata que se determine, se 
é o caso, que se trata de persoal especialmente sensible e que non poida ser protexido no seu posto de 
traballo mediante as medidas establecidas neste protocolo ou ata que se atope, se fose o caso, nunha 
situación de incapacidade temporal. 
 
De acordo co que antecede, cando un/unha traballador/a se atope dentro dun grupo vulnerable dos 
sinalados anteriormente, deberanse seguir os seguintes pasos: 

⮚ A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir a 
súa solicitude á dirección do centro educativo onde presta os seus servizos, na que exprese 
que concorren as causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e susceptible 
de ser considerado persoal sensible (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. (anexo IV). 

A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes unha relación das peticións 
de valoración da sensibilidade do/a traballador/a e do posto, xunto cos informes                                   
emitidos, á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación da 
provincia de Coruña. 

⮚ A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante correo 
electrónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte 
procedente para resolver a adaptación do posto de traballo ou a declaración de persoal como 
sensible. 

Coa análise da devandita documentación e da relativa aos posibles riscos existentes no centro de 
traballo da persoa solicitante, o facultativo emitirá informe. 

⮚ A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un informe preventivo 
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adicional de carácter complementario  
Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a obriga de acudir 
presencialmente ao centro. 
 

 

 

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—) 

Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas  
 
1º e 2º ESO:Os alumnos entran e saen pola porta ES4 e soben pola escaleira interior á primeira planta. 
3º ESO: Os alumnos entran e saen pola porta do salón de actos. 
4º ESO e FP Básica: Os alumnos saen e entran pola porta de emerxencia ES5. 
A hora de entrada da ESO é ás 8:50 e a de saída é ás 14:30. 
A hora de entrada de FP Básica é ás 8:45 e a de saída é ás 14:30. 
1º de Bacharelato, agás 1º de bach.D,,entran e saen pola porta de emerxencia ES6.  
A hora de entrada é ás 8:50 e saen ás 14:25. 
2º de Bacharelato e 1º de bacharelato D entran pola porta ES2 e soben pola escaleira interior ao 2º 
andar e saen pola mesma porta (ES2). 
A hora de entrada de 2º de bach. e ás 8:55 e a de saída é ás 14:30 
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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—) 

SAIDAS 

 

A. BACHARELATO 

CURSOS  SAÍDAS HORA 

1º BAC D/E Porta de Emerxencia, saen por atrás 14:25 

1º BAC A/B/C  Porta Dianteira, saen por atrás 14:25 

2º BAC D e E Porta de Emerxencia, dan a volta, 
saen  por adiante 

14:30 

2º BAC A, B, C Porta dianteira, saen  por adiante 14:30 

 

B. ESO 

CURSOS  SAÍDAS HORA 

4º ESO e 1º ESO Saída, pola porta de atrás 14:30 

2º ESO e 3º ESO Porta emerxencia, saen por atrás 14:30 

C. FPBÁSICA 

Saída  5 minutos antes, porta dianteira, saída por diante 

D. EOI 

 
 

ENTRADAS 

 

A. BACHARELATO 

CURSOS  SAÍDAS HORA 

1º BAC D/E Entrada por atrás, porta habitual 08:45 

1º BAC A/B/C  Entrada por atrás, porta habitual 08:45 

2º BAC D e E Entrada por diante 08:50 

2º BAC A, B, C Entrada por diante 08:50 

 

B. ESO 

CURSOS  SAÍDAS HORA 

4º ESO e 1º ESO Entrada por atrás, pola porta habitual 08:50 

2º ESO e 3º ESO Entrada por atrás, pola porta habitual 08:50 

C. FPBÁSICA 

Saída  5 minutos despois, por atrás, porta habitual. 

D. EOI 

 

Uso  das escaleiras e elevador 

O uso do elevador quedará limitado as persoas que o precisen por motivos de mobilidade que deberán 
usar máscara.  
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No caso de utilizar o elevador, só poderá subir unha persoa. Deberá desinfectar correctamente as 
mans despois de utilizalo. 
Nas escaleiras e corredores sempre se debe circular pegado a parede polo lado dereito, deixando as 
medidas de seguridade de 1, 5 metros 
Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo o profesorado velará pola orde dos 
movementos e fluxos do alumnado. 
Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións nos patios ou que xogue 
nos mesmos, polo que profesorado velará por que o alumnado  saía directamente ao exterior do 
recinto. 
O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída velará porque o material está 
recollido e desinfectado polo alumnado; e o alumnado preparado para saír ordenadamente e 
respectando a distancia de seguridade e evitando as demoras. 
 

 

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) 

O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e zonas de recreo que 
advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e medidas de hixiene 
social e individual. 
Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual 
Na medida doo posible, evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, collages, murais, 
ou outro material nas paredes de corredores e aulas 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do emprego de máscara 
Cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos quedan suspendidas as autorizacións de 
carácter excepcional cando non sexa posible transportar a todo o alumnado con dereito lexítimo ao 
transporte (máis de 2 km). 
 
No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo o alumnado 
o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao centro educativo, tendo en conta que a 
administración adoptará as medidas para que o transporte se realice en condicións de seguridade. 
 

 

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos) 

Pendene ata setembro 

 

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) 

Este centro non ten este tipo de servizos 

 

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 se realizarán  actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto do centro 
educativo, sexan organizadas pola ANPA do centro ou polos concellos 

 

38. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 
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As actividades das ANPAs celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando en todo caso 
a xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas. 
Os Consellos Escolares celebráranse a través de vídeo conferencia. 
 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a 
comunicación por teléfono, ABALAR e correo electrónico. 
Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro. 
 

 

40. Normas para a realización de eventos 

Salvo que a situación sanitaria cambie e existan novas instrucións das autoridades sanitarias, non se 
realizarán eventos 

 

 

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) 

Poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do emprego de máscara 
Cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos quedan suspendidas as autorizacións de 
carácter excepcional cando non sexa posible transportar a todo o alumnado con dereito lexítimo ao 
transporte (máis de 2 km). 
 
No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo o alumnado 
o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao centro educativo, tendo en conta que a 
administración adoptará as medidas para que o transporte se realice en condicións de seguridade 

 

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) 

 

 

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) 

 

 

44. Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) (non incluír datos de carácter persoal) 
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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) 

Sen prexuízo da aplicación das normas do punto anterior no caso de aulas de desdobre, talleres, 
laboratorios, aulas de musica, debuxo ou informática extremáranse os protocolos de limpeza por 
tratarse de aulas de uso máis compartido 
Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. 
 
Nas aulas de Informática recubrirase cada día de papel filme, os teclados e ratos, de xeito que o 
finalizar cada clase cada alumno desinfecte o seu posto de traballo, para iso o profesor, 5 minutos 
antes de acabar a clase, ventilará a aula mentres o alumnado desinfecte 
O profesor que use a aula na última hora da mañá,de non ser o caso a primeira da mañá, desbotará os 
filme e cada alumno colocará uns novos. 
 
En Tecnoloxía, substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con medios informáticos 
co fin de diminuír os contactos co material. 
Adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e minimizando o contacto con 
materiais. Se se fai algún proxecto técnico será individual e o alumnado deberá aportar as ferramentas 
necesarias ou o departamento deberá proporcionar ferramentas de uso individual. 
Evitarase que o alumnado traballe cara a cara a menos de 1 metro de distancia.  
O taller de ser usado deberá quedar desinfectado para un vindeiro uso. 
Nos laboratorios van a ser virtuais e as prácticas serán feitas polo profesor e mostradas aos alumnos. 
Na Biblioteca, os alumnos solicitarán os libros á persoa responsable e os postos nas mesas estarán 
sinalados. O servizo de préstamo farase de forma habitual aínda que os materiais devoltos deberá 
permanecer separados a efectos de prevención un prazo de 24 horas. As devolucións faranse nun 
caixón colocado na entrada da biblioteca. Ao día seguinte , o encargado da biblioteca terá que rexistrar 
a devolución e colocalo no estante correspondente. 
As aulas específicas de música e francés, non se usarán para evitar que o alumnado se mova polo 
centro. 
As medidas de hixiene son as mesmas que na aula. 
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46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física) 

No caso da clase de educación física os exercicios serán individuais na medida do posible minimizando 
o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e 
desinfección despois do seu uso. Realizaranse as modificacións precisas na programación da materia e 
cando a distancia teña que ser inferior a 1,5 metros usarase a máscara. Os vestiarios quedarán 
pechados e os baños utilizaranse os das plantas onde teñan clase. 
 

 

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

Nos cambios de clase o alumnado non pode saír ós corredores a non ser que deba cambiar de aula. 
Os horarios serán elaborados intentando evitar ó máximo os cambios de aula e desprazamentos. 
No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que finalice a súa clase 
5 minutos antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado. 
A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. Agardarán polo/a 
profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade, evitándose a 
formación de aglomeracións de alumnado. 
Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de 
entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado durante a 
espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 
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48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás xerais establecidas no 

protocolo) 

A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. 
O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala. 
Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado. 
O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o devolto deberá 
permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 24 horas antes de volver aos andeis. Non 
se poden usar o xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso compartido mentres 
dure a situación excepcional. 
Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias 
 

 

49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á 

realidade do centro) 

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior un terzo do seu aforo. O 
alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 
Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o aforo 
dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída. 
O alumnado deberá acceder os aseos da súa planta. Se se estivese nas aulas da segunda planta 
accederán ós da primeira planta 
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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) 

 
O uso da máscara é obrigatorio. 
Existirán dous recreos de 20 minutos cada un. 
1º Recreo  10:30-10:50 
2º Recreo  12:30-12:50 
O alumnado da ESO, deberán estar no patio exterior, preferentemente. No caso de que as condicións 
metereolóxicas sexan adversas, permitirase que dar nos corredores, mantendo as distancias sociais. 
Non poderán usar elementos comúns de xogo  ou que poida ser compartido. 

 

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) 

Non temos grupos de convivencia estable. 
O profesorado encargarase da vixilancia segundo as gardas que consten no seu horario. 

 

 

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) 

Destacar a importancia da saúde pública, os alumnos saberá que teñen que ter un uso respectuoso do 
baño. Non pode haber máis dunha persoa por aseo polo que deben usar a carteleira que temos na 
porta. 

 

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) 

Os alumnos aproveitarán o recreo para facer exercicio no patio co fin de evitar o sedentarismo. 
Os alumnos tomarán a merenda no exterior sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan. 
Senón é posible, tomarán a merenda na aula. 

 

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) 

O traballo no taller de Tecnoloxía será individual  e o alumnado deberá aportar as ferramentas 
necesarias ou o departamento deberá proporcionar ferramentas de uso individual. 
Evitarase que o alumnado traballe cara a cara a menos de 1 metro de distancia.  
O taller de ser usado deberá  desinfectarase a entrada e quedar desinfectado a saída. 
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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) 

Os titores e profesores informarán de situacións especiais (depresión, angustia,...) e serán 
aconsellados e atendidos polo departamento de orientación que canalizará a atención personalizada do 
alumno. 

 

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) 

As medidas, salvo excepcións, serán as establecidas para 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) 

Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de 
protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase calquera contido para 
inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do 
cumprimento das normas. 
 
En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do material de 
uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as medidas hixiénicas e de 
seguridade ao alumnado. 
De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do 
Sector Público os órganos colexiados poderanse constituír, convocar, celebrar a súas sesións, adoptar 
acordos e remitir actas a distancia, polo que os claustros serán a través de vídeo conferencias. 
Nas sesións que se celebren a distancia se garantirá a identidade dos membros que participen, o 
contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos considérase validamente 
emitido o voto formalizado na propia sesión da vídeo conferencia. 
 
Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos perentorios, as 
convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de medios electrónicos, 
facendo constar na mesma a orde do día, a documentación da mesma e un documento no que se 
poida formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das votacións. 
 
Na sala de profesores terá un aforo máximo de   persoas.  
Colocaranse mamparas de separación entre os ordenadores e o mesmo sistema de protección que 
para as aulas de informática. 
Na cafetería só se poderá estar se se cumpre a norma de distanciamento social,1,5 metros. 
A venda de produtos será, cando se poida, a través da fiestra que da o patio. 

 

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) 

As reunións faranse a través de vídeo conferencias 
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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 asegurarase que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de 
prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos chegan e son 
comprendidas por toda a comunidade educativa. 
Se proporciona 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. 
 

 

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). 

Colocarase  infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e comprensión das medidas 
de prevención e hixiene.  Esta información sexa actualizada no caso de que cambien as indicacións 
das autoridades sanitarias. 
Procurarase  actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas de prevención, hixiene e 
promoción da mesma fronte a COVID-19, para facer do alumnado axentes activos na mellora da saúde 
da comunidade educativa. Así mesmo, estas actividades se incluirán de maneira transversal nos 
programas e actividades de educación e promoción da saúde. 
 

 

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—)   

Coordinador Abalar TIC 

 

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) 

O patio está repartido por zonas e ten marcado un sentido de desprazamento ( sempre pola dereita). 
As 5 entradas e saídas están distribuídas por niveis para evitar aglomeracións tal como mostran os 
diferentes planos anteriormente citados e expostos. 

 

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) 

Estará na páxina web do centro 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesar/ 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesar/

