
ANEXO V: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE
ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO 

CURSO 2020-2021”

1. Datos do centro

Código  Denominación

27020562 IES DE FOZ

Enderezo C.P.

Rúa Castelao s/n 27780

Localidade Concello Provincia

Foz Foz Lugo

Teléfono Correo electrónico

982 87 02 87  ies.foz@edu.xunta.gal

Páxina web

www.edu.xunta.gal/centros/iesfoz 
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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)

982870287
618217988 

Membro 1 Nicolás Asensio Nogales Cargo Director

Tarefas asignadas

• Coordinador equipo Covid 

• Nomear os demais membros do equipo.

• Xestión da aplicación “EduCovid”.

• Interlocutor coa administración e co centro de saúde de referencia.

• Levar ao claustro e/o equipo directivo propostas de mellora sobre                   

corredores, patios,...

• Comunicación dos posibles casos.

• Xestión das peticións en caso de situación de vulnerabilidade.

• Adquirir as competencias do Membros 2 e 3 en caso de ausencia.

Membro 2 Leticia Maseda Fernández Cargo Vicedirectora

Tarefas asignadas

• Rexistro das ausencias de alumnado e persoal do centro, relacionadas coa 
COVID-19

• Referenciar na aplicación creada pola Xunta dos casos relacionados coa pandemia

• Encargarse de controlar, entre o profesorado, os resultados da autoenquisa do 

persoal do centro.

• Coordinación con xefatura de estudos na xestión de faltas por síntomas COVID-

19. 

• Adquirir as competencias do Membro 1 en caso de ausencia.

Membro 3  Montserrat Otero Piñeiro Cargo  Docente

• Tarefas 

asignadas

• Mercar, distribuír e inventariar o material que se merque para a prevención e 
hixiene.

• Garantir a difusión dos protocolos ao profesorado e as familias .

• Difusión, no entorno das familias, da necesidade/obrigatoriedade de facer a 

enquisa inicial as familias e alumnado.

• Coordinar a distribución da cartelería polos corredores e polas aulas.

• Encargarase de pasar ao coordinador TIC toda aquela información relacionada co 
pandemia que teña que subirse á paxina “web”.

• Substituír o Membro 2 en caso de ausencia.
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3. Centro de saúde de referencia

Centro Centro de Saúde de Foz Teléfono 982132379

Contacto Maite Roldán Darriba

4. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe)

Espazo: no IES de Foz contamos con dous espazos de illamento. No Edificio A está na entrada, indicado con 
cartelería  (A004). No Edificio E está no baixo, no antigo "Gabinete Médico". 

Material específico:

 Xel hidroalcohólico, 

 Máscaras cirúrxicas,

 Panos desbotables,

 Papeleira de pedal,

 Termómetro biométrico.

 Non haberá máis material de ningún tipo agás unha cadeira e unha mesa.

Teremos indicacións do distanciamento adecuado por si houbera máis dun caso .

Observacións: Desinfección despois de cada uso e limpeza diaria.

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o número total) 

1º ESO 20+18

2º ESO 16+18+16

3º ESO 21+21

4º ESO 19+20

1º BAC 25+21+22

2º BAC 21+19

COGA 5+5

SERES 6+5

DIRCO 8+6

DUAL 4+6

FPB Hostalería 2+5

FPB Administrativo 3+11

Actividades Comerciais 8
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ESA 7+20

BAC Adultos 13+2

COGA Adultos 12

1º ESO 20+18

2º ESO 16+18+16

TOTAL 405

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

Profesores/as 66 66

Subalternos 4

Administración e servizos 2

Limpeza 10

Coidadoras 2

Economato 1

Cafetería 1

Total 86

Profesores/as 66 66

Subalternos 4

Administración e servizos 2

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

Non existen grupos estables de convivencia debido ás propias características da ESO.

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)

Non existen grupos estables de convivencia debido ás propias características da ESO.

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)

 Teléfono do centro: 982870287

 Teléfono móbil: 618217988

 Correo electrónico: ies.foz@edu.xunta.gal
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10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado)

Rexistro de faltas habituais:

 cada profesor/a no xade.

Rexistro de faltas por sintomatoloxía COVID-19

 cada profesor/a no xade.

 Ademais o rexistro de todo o persoal docente e non docente, así como do alumnado, con sintomatoloxía 
Covid-19,  levarase a cabo no Anexo I.

As ausencias producidas por efectos da pandemia ben sexa por positivos ou por corentena obrigatoria considéranse
xustificadas  a  efectos  do  protocolo  de  prevención  do  control  do  absentismo  escolar  e  do  número  de  faltas

permitidas; non sendo preciso xustificante.

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

•Avisar ao coordinador Covid.

A Continuación ,e por orde, o coordinador Covid seguirá os seguintes pasos:

1. Comunicación coa familia.

2. Chamar ao centro de saúde de referencia de Atención primaria ou ao teléfono de referencia do

SERGAS.

3. En caso de urxencia (dispnea, malestar importante,...), chamar ao 061.

4. Referenciarase dito caso na canle informática da consellería de educación establecida para tal
efecto e contactarase coa Xefatura Territorial de Sanidade.

No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo tanto sexa do alumnado,
profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 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.

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)

A colocación dos pupitres establécese en filas mirando cara o encerado cunha separación dun 1,5 metros do centro

da cadeira dun neno/a con respecto ao centro da cadeira dos que se atopen ao seu arredor.

O croque da situación dos pupitres coma posición do profesorado queda reflectido no AnexoII.
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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)

Neste centro garántese que cada alumno/a teña  o seu espazo asignado dentro da aula de referencia e que en ningún

caso sexa ocupado por outro alumno/a. No caso das materias optativas ou desdobres, o alumnado ocupará outras
aulas distintas á súa.

A relación de grupos xunto co edificio e a aula referencia que ocupan, é a seguinte:

- 1º ESO A: E111         - 1º BAC A: A203             - ESA Módulo 1-2: E115

- 1º ESO B: E112         - 1º BAC B: A204             - ESA Módulo 3-4: E113

- 2º ESO A: E109         - 1º BAC C: A206             - 1º BAC Adultos: E117

- 2º ESO B: E110         - 2º BAC A: A212             - 2º BAC Adultos: E116

- 2º ESO C: E118         - 2º BAC B: A211             - COGA Adultos: B102

- 3º ESO A: A207         - 1º DIRCO: B103

- 3º ESO B: A208         - 2º DIRCO: C105

- 4º ESO A: A209         - 1º SERES: B106

- 4º ESO B: A202         - 2º SERES: B107

- 1º FPB A: A114          - 1º COGA: B102

- 2º FPB A: A104          - 2º COGA: B101

- 1º FPB H: A112          - 2º ACTCO: B110

- 2º FPBH: A101

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) 

Contarán coa dotación de material hixiénico igual cas demais aulas e a maiores:

En caso de ter que empregar as aulas específicas seguiremos estas pautas:

 Ventilar a aula mentres chegan e se marcha o alumnado a súa aula de referencia e

hixienización de mans ao entrar e saír.

 Aviso ao persoal de limpeza.

 Limpeza/desinfección do material empregado. .

 Explicar, previamente, as pautas do traballo a realizar e o material a empregar.

 Tentar levar o seu material propio, xa que unha vez dentro da aula non pode saír a

buscar nada.

 Priorizarase  o emprego de materiais  individuais na aula,  pero no caso de ter  que

traballar con material de aula, disporase de material suficiente para poder facelo de

forma individual.
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 No caso de que haxa que traballar en grupo e compartir material, sempre dentro do

mesmo grupo de referencia,  o docente debe priorizar  que o alumnado extreme as

medidas de hixiene e evite tocarse a boca, nariz e ollos.

 Nunca usarán o mesmo día o mesmo material alumnos/as diferentes .

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

 As titorías serán por norma xeral non presenciais, podendo utilizar prioritariamente as canles de  comunicación

seguintes:

 Virtuais a través da plataforma Cisco Webex .

 Telefónicas.

So nos casos que non se poda levar a cabo o anterior, poderanse facer presenciais, coas seguintes pautas:

 Concertar cita e acudir un só membro da familia.

 Comunicarase ó xefe de estudos o día, hora e lugar.

 Respectar  e  cumprir  as  normas  hixiénicas  e  de  prevención  establecidas  no  centro  (máscara,  xel
desinfectante, separación, ventilación, etc.

16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do concello...)

 Non se permite a entrada ás/aos familias /titores legais no centro, agás para trámites administrativos. A
secretaría está aberta ao público entre as 9:00 e as 14:00 horas.

 Acceso ao centro sempre con máscara e hixienizando as mans na entrada.

 Só se permite o acceso dun membro da familia por cada alumno/a.

 Calquera persoa allea ao centro debe comunicar a súa chegada na Conserxería A. Levarase un rexistro de
control de acceso. Anexo III

 A páxina “web” seguirá a ser o referente para dar a coñecer ás familias todas as novidades relacionadas co
centro, establecendo un apartado especial para información relativa ao COVID-19  que lles poda afectar.

 Enviarase mensaxería ás familias a través da APP: “AbalarMóbil”.

17. Uso da máscara no centro

O alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xornada

lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do
alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario,

como por exemplo no comedor.

Dentro da información a subministrar  ás familias o alumnado e o persoal  dos centros incluírase a  formación

precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa duración ou necesidade de lavado e os sistemas de conservación e
gardado durante períodos breves de non uso.

Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formación sobre uso de máscaras.

O alumnado que realiza o servizo de comedor, empregará durante este servizo unha máscara cirúrxica ou FFP2

segundo decida o profesorado debido ó tipo de servizo.
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18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

Publicarase na páxina “web” do centro nos apartados: documentos do centro e no apartado específico: COVID-19

IES DE FOZ.

O enlace da información colgada na páxina “web” enviarase ás familias por medio de abalar móbil. Tamén se

enviará dito enlace aos membros da ANPA para que o difundan entre as familias polos medios que empregan
habitualmente.

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)

5 LIMPADORAS 
AULAS

MAÑA (08,00-14,30) TARDE (14,30-21,00)

2 LIMPADORAS 
AULAS

Ventilación espazos
Desinfección e limpeza  (puntual) aulas
Papeleiras 
Calquera necesidade xurdida durante a 
organización do centro relacionada coa limpeza

3 LIMPADORAS
EDIFICIO A, B, C, 
E

Calquera necesidade xurdida durante a 
organización do centro relacionada coa 
limpeza
Limpeza vestiarios Edificio B
Limpeza e desinfección xeral do centro
Aulas ocupadas pola tarde:

 Ventilación espazos
 Desinfección e limpeza  (puntual)

aulas
 Papeleiras aulas
 Calquera necesidade xurdida 

durante a organización do centro 
relacionada coa limpeza

5 PINCHE 
COCIÑA

MAÑA (08,00-14,30) TARDE (14,30-21,00)

2 PINCHES
EDIFICIO D

Calquera necesidade xurdida durante a 
organización do centro relacionada coa limpeza
Ventilación espazos
Desinfección e limpeza (puntual) das aulas
Papeleiras aulas/Lixo

3 PINCHES
EDIFICIO D

Calquera necesidade xurdida durante a 
organización do centro relacionada coa 
limpeza
Limpeza vestiarios Edificio D
Limpeza e desinfección xeral Edificio E
Aulas ocupadas pola tarde:

 Ventilación espazos
 Desinfección e limpeza (puntual) 

das aulas
 Papeleiras aulas/Lixo
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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)

A información queda reflectida no Anexo IV.

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

No caso do persoal de limpeza o uso de luvas é recomendable, polo tanto se lles facilitarán.

 Utilizaranse  desinfectantes  como dilucións  de  lixivia  (1:50)  recentemente  preparada  ou  calquera  dos

desinfectantes  con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso
destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe.

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

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

22. Cadro de control de limpeza dos aseos

Limpar cinco veces na mañá. Control de limpeza na porta dos aseos. Anexo V

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

O profesorado encargarase de abrir as fiestras, ao chegar a aula, non menos de 5 min de duración.

Ao longo da sesión de clase debe cubrir na folla de rexistro a hora , quen fixo a ventilación e o período de tempo
que se levou a cabo.

Sempre que sexa posible polas condicións meteorolóxicas manteranse as ventás abertas, sobre todo nos recreos.
Folla de rexistro Anexo VI.

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

As aulas de illamento dispoñen de dúas papeleiras con tapa e pedal, ao igual que a cociña.

No resto de aulas e demais zonas comúns, as papeleiras serán sen tapa e con bolsa desbotable que se cambiará con

frecuencia.

Id. Material de protección

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

Ó comezo do curso o material dispoñible é o seguinte:

 Farmigel 5 L: 2 unidades ( Hidrogel).

 Farmibac 5 L : 8 unidades ( Antiséptico, pel virucida).

Páxina 10 de 22 



 Alcolac plus 5 L: 1 unidad ( Desinfectante mesados, superficies, uso aulas).

 Higisol 70 5 L: 3 unidades ( Mans e superficies).

 Oxicuat 5 L: 2 unidades ( Desinfectante mesados, superficies, uso cociña).

 Guantes nitrilo  

- Talla M ( 500 unidades): 2 caixas.

- Talla L ( 500 unidades): 1 caixas.

- Talla S ( 500 unidades): 1 caixas

 Máscaras cirúrxicas: 3800 unidades

 Máscaras FFP2: 250 unidades.

 Pantallas faciais: 20 unidades.

 Lixivia 2 L: 18 botellas.

 Lixivia lavadora 2 L: 30 botellas.

 Proxin 5L: 6 unidades ( Deterlejía).

 Dinam 5L: 16 unidades ( Desengraxar bactericida uso cociña).

26. Determinación do sistema de compras do material de protección

O xefe do economato é o encargado das compras, supervisado polo secretario do centro.

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

O material será almacenado no economato . Dende o departamento de economato xestionarase o aprovisionamento
do material de limpeza, na secretaría: máscaras, batas, xel hidroalcohólico,  luvas e pantallas. Anexo VII.

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)

Todos os membros da comunidade educativa debe comprometerse a facer, antes de vir ao colexio a ENQUISA DE
AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19

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 aos centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica.

Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver  síntomas
compatible con COVID-19 no centro educativo seguírase un protocolo de actuación previsto con antelación:

1.  Algún dos membros do equipo Covid levará a persoa sintomática a un espazo separado de uso individual
(Espazo de illamento Covid).
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2. Colocaráselle unha máscara cirúrxica no caso de non levala.

3. Abrirase a fiestra.

4. Contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado.

5. Chamarase ao centro de saúde de Atención primaria de referencia, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e
seguiranse as súas instrucións.

6. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.

7. O membro do equipo Covid observará en todo momento á persoa sintomática. 

8. O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara, e logo
seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario .

•  No  suposto  da  aparición  dun  caso,  ou  dunha  sospeita,  de  coronavirus  no  centro  educativo  tanto  sexa  de
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) que se encargará da vixilancia educativa 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 .

• A familia dun alumno/a con síntomas compatibles co Covid-19 terá q chamar ao teléfono de 24h da xunta de

Galicia de atención a Covid-19 , 902-400-116.

• Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura Territorial de

Sanidade, e da Consellería de Educación.

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 director será o encargado de realizar a comunicación de incidencias.

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 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.

Id. Medidas de carácter organizativo
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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
—)

 O alumnado da ESO realizará a entrada ás 9:00, saíndo os de 1º e 2º ás 14: 25; e os de 3º e 4º ás 14:35.

 Os alumnos de BAC e Ciclos Formativos realizarán a entrada ás 8:50 e a saída ás 14:30.

 Os luns, dado que hai clase pola tarde, no edificio A, o alumnado de 3º e 4º sairán ás 17: 30 o resto de

grupos sairán todos á mesma hora, ás 17: 40.

As entradas e saídas quedarán reflectidas no Anexo VIII.

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—)

As portas e a circulación no centro reflíctense no Anexo VIII.

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.

No interior do centro que indica o sentido de circulación e por onde debe subir cada un dos grupos.

Indicadores de subida e baixada.

Na medida do 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

O alumnado transportado entrará ás 8:30 pola porta de acceso á pista descuberta, podendo acceder directamente ás 
aulas e sairá as 15:30 pola mesma porta.

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

 Haberá tres persoas de vixilancia ás  8:30, dúas nos corredores e unha no patio.

 Mínimo, tres persoas en cada hora lectiva.

 Tres persoas no recreo 

 Catro no comedor.

 Sempre haberá una persoa de garda de dirección.

As gardas do profesorado estarán expostas na sala de profesores.
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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 se contemplan actividades previas ao comezo da xornada.

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 contempla a realización de actividades extraescolares e complementarias, regulares nin puntuais, durante o
curso 2020/2021.

 No caso dunha evolución positiva da pandemia durante o curso, estudarase a posibilidade de realizar
algunha saída puntual.

 No referente a saídas fora do centro na contorna próxima, si se poderán realizar actividades propostas
polos departamentos didácticos e a dirección do centro.

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

Dado que o número de persoas que o forman é reducido, teriamos dúas opcións:

 Presencial, coas medidas de protección adecuada e na sala de profesores no que poderíamos manter as

distancias establecidas.

 Vía telemática empregando a plataforma Ciscowebex, coas premisas establecidas pola consellería para

tomar acordos cando se fan por estes medios.

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

 Empregarase o teléfono como medio habitual para facer titorías.

 Potenciarase o uso da mensaxería da aplicación Abalar Móbil.

 No caso de ser necesario unha titoría presencial, tomaranse as seguintes precaucións:

1. Pedir cita con anterioridade.

2. Enviaráselles por teléfono, correo electrónico e/ou abalar móbil, a data e hora da reunión cunha
unha serie de normas que deben cumprir para asistir a reunión.

3. Fixarase unha aula preparada para ese fin e dotada de “mampara” de protección.

4. Ao chegar, debe situarse na zona de espera ata que se lle indique por onde acceder.

5. Hixienizar as mans ao entrar no centro.

6. Ventilarase a aula da reunión tanto antes como despois e, na medida do posible,  manterase a

ventá aberta durante a mesma.

7. No caso de ter que cotexar papeis, tanto o profesorado como a familia deben ter unha copia  para

non manipular o mesmo exemplar.
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40. Normas para a realización de eventos

Dada a situación actual, non se contempla a realización de ningún tipo de evento.

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)

O  alumnado  transportado  accede  directamente  ó  centro  educativo,  a  maioría  directamente  a  través  da  pista

descuberta.

Soamente o persoal educativo pode acceder ó recinto do centro no seu coche seguindo o sentido de circulación

establecido. En ningún caso pola zona de acceso do alumnado aos edificios.

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)

 1º e 2º da ESO entran ao comedor ás 14:25

 3º e 4º da ESO entran ao comedor ás 14:35

 Comerán compartindo mesa cos seus compañeiros e compañeiras de aula sentados gardando a distancia
de 1.5m.

 Haberá unha soa quenda de comedor.

 Deberán traer un estoxo para gardar a máscara usada no momento da comida.

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)

O noso centro non dispón de persoal colaborador.

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

No  IES  de  Foz,  debido  á  oferta  formativa  de  hostalería,  o  comedor  está  xestionado  polo  departamento  de

hostalería, encargándose o alumnado nas clases prácticas da elaboración e servizo de comedor. 

A limpeza corre a cargo dos pinches de cociña asignados ó centro, reflectido no apartado 19.

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos
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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)

Aula ordinaria. O seu uso.

Cada alumno/a terá asignado o seu pupitre e cadeira de xeito alfabético polo que dito elemento, con carácter xeral,

non poderá ser usado por outros usuarios. O primeiro día de clase poderá identificarse o pupitre.

O material do alumnado, estoxo, libros, etc., de uso estritamente individual, será colocado na bandexa do pupitre,

ou na mochila que permanecerá colgada do mesmo. Non poderá quedar ningún material na aula ao finalizar a
xornada lectiva. As chaquetas deberanse colgar da cadeira.

A  mesa  do  profesorado,  ordenador,  rato,  mando  do  canón,  e  outros  elementos  de  uso  común  deberán  ser
desinfectados por cada usuario para o seu uso. Na aula haberá produto desinfectante e panos desbotables

Aula de música - plástica - tecnoloxía – laboratorios- taller- audiovisuais- salón de actos- aula de cata- aula

demostración cociña- aulas específicas hostalería edificio D. O seu uso:

Neste curso académico 2020-2021 evitarase na medida do posible desprazamentos dos grupos polos corredores e o

uso de elementos compartidos.

Estarán dotadas como tódalas demais aulas de: xel hidroalcohólico, produto desinfectante, panos desbotables e

papeleira.

Para a súa utilización seguirase o seguinte protocolo:

 alumnado dirixirase en ringleira ata a nova aula. Desinfectará as súas mans á entrada e  á saída da aula.

 Ao iniciar e ao finalizar a clase cada neno e nena desinfectará a súa cadeira, mesa, e elementos comúns
utilizados con panos desbotables e produto desinfectante.

 Á saída,  igual  que na entrada,  despois  de realizar  a  desinfección  dos elementos empregados,  todo o
alumnado desinfectará as súas mans con xel hidroalcohólico e dirixirase novamente en ringleira ata a súa

aula.

 Cando  remate  a  sesión,  o  profesor/a  desinfectará  tódolos  elementos  de  uso  común  que  puidera  ter

empregado,  mesa, cadeira,  teclado,  rato e  mando de canón.  Na medida do posible ventilará  a aula e
deixará abertas as xanelas.

Aulas de desdobre. O seu uso.

Aplícaselle  o mesmo uso que nas anteriores .

Aulas de informática. O seu uso.

Con carácter xeral, usaranse só nas materias imprescindibles.

Tamén presentan especiais dificultades para a desinfección dos elementos de uso común polo que, a maiores das

medidas descritas anteriormente, o servizo de limpeza do centro procederá á súa desinfección despois de cada uso.

Isto pode ocasionar tempos de espera para acceder á aula polo que o profesorado responsable da mesma deberá

velar por que o alumnado agarde en ringleira e co debido distanciamento antes de poder acceder á aula.

No caso de querer ocupar unha aula diferente á que figura no horario do grupo, o profesorado deberá solicitala ó

xefe de estudos e quedará reflectida no Anexo IX.
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46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física)

 A materia de Educación Física levarase a cabo sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan nas
pistas descubertas, podendo tamén utilizar o ximnasio do edificio B e o pavillón.

 O uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2
metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica.

 Coidarase especialmente do uso da máscara nos ximnasios ou polideportivos pechados con ventilación
reducida.

 O alumnado deberá desinfectar ás mans ó saír das aulas e ó volver a elas. 

 Procurarase,  na medida do posible,  que os  exercicios  sexan  individuais,  tentando empregar  o menor
número posible de materiais de uso común. Se a tarefa esixe a utilización de materiais compartidos, estes

deberán ser limpados e hixienizados ao final da mesma. 

 Os materiais non estarán accesibles ó alumnado, senón que serán repartidos polo profesorado.

 Non se poderán utilizar os vestiarios.

 Sempre que sexa posible manterase unha distancia mínima de 2 metros.

 Para a entrada e saída do pavillón e do ximnasio, faranse por sitios distintos. 

 O pavillón dividiuse un dúas zonas, con marcas no chan para que o alumno teña o seu lugar de referencia,

gardando sempre as medidas de distancia. 

 Poderanse dar clases teóricas, nas aulas dos cursos correspondentes. 

 Cumprirase  a  normativa  establecida  pola  Consellería  de  Educación  e  irase  adaptando  ás  sucesivas

modificacións que se poidan dar.

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

Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase salvo que precise ir ao 

baño. Está totalmente prohibido permanecer nos corredores.

A saída será ordenada e continua, de un en un, deixando a distancia de seguridade.

Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de un gardando a distancia de seguridade, 
evitándose a formación de aglomeracións de alumnado.

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

AFORO MÁXIMO PERMITIDO 

16 persoas na sala principal

20 persoas na sala de estudo.
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Normas a ter en conta polos usuarios da biblioteca:

 É obrigatorio o uso do xel desinfectante.

 Débense respectar as sinalizacións de tránsito así como a ubicación dos postos de traballo.

 Cada usuario deberá desinfectar o seu posto de traballo despois do seu uso.

Normas a ter en conta polo profesorado de garda da Biblioteca.

 A porta da biblioteca permanecerá aberta sempre que estea algunha persoa de garda. Pecharase ao remate
da xornada ou se por necesidades organizativas o profesorado de garda é requirido para facer na mesma

noutro lugar do centro.

 A porta traseira pódese utilizar para facilitar a ventilación.

 A sala de estudo debe manterse ventilada. Se pola climatoloxía non é posible manter as ventás abertas o

profesorado de garda débese encargar de que a sala sexa ventilada ao comenzo de cada garda.

 Debemos encargarnos de que todas as persoas que entren tanto na biblioteca como na sala de estudo

cumpran coas normas de uso das mesmas. Todos os usuarios deben:

- botar xel desinfectante.

- respectar a sinaléctica de tránsito así como a ubicación dos postos de traballo (non está  permitido mover
as mesas nin as cadeiras do seu sitio).

- desinfectar o seu posto de traballo despois do seu uso.

 Débese  garantir  en  todo  momento  o  cumprimento  do  aforo  máximo  permitido,  prestando  especial

atención durante os períodos de lecer.

 Ademais de cumprir coas normas xerais do centro e específicas da biblioteca,  o profesorado de garda

coidará tamén de desinfectar as mans antes de utilizar o equipo informático así como de limpar o posto de
traballo ao remate da súa garda. 

 Os libros  que  son devoltos  deben permanecer  na caixa azul  de devolucións ata  o  día seguinte.  Non
poderán ser emprestados mentres estean colocados nesta caixa. O profesorado de garda de primeira hora

de cada día, será o encargado de colocar os libros no seu lugar correspondente. É moi importante prestar
atención ás LECTURAS OBRIGATORIAS e NOVIDADES, que teñen un lugar específico de colocación

(e un adhesivo de cor no lombo que facilita a súa identificación).

 Non poderán traerse á Biblioteca grupos de alumnado que estean sen profesor. En caso de necesidade

organizativa, o profesorado de garda de biblioteca poderá ser solicitado polo equipo directivo para facer a
súa garda na aula do propio grupo.

 Non está permitido o uso dos xogos de mesa.

 Recórdase tamén a importancia de facer cumprir a norma de non permitir introducir alimentos nin bebidas
na Biblioteca nin na sala de estudo.

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 a un terzo do seu aforo. O alumnado deberá
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hixienizar as mans á entrada e á saída do mesmo.

1º e 2º de ESO acudirán os aseos da 1ª planta do edificio E.

3º e 4º de ESO e FP básica, irán ós aseos da 1ª planta do edificio A.

1º e 2º de BAC acudirán os aseos da 2ª planta do edificio A.

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.

No caso de alumnado con NEE, o persoal coidador que acompañe ao alumnado ao aseo deberá portar as protección

individuais axeitadas. O alumnado con NEE irán ós aseos da planta baixa do edificio E.

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)

11:30-12:00 ESO

Os accesos ao centro permanecen completamente pechados nesta hora.

Pódese ir á biblioteca tendo en conta a súa capacidade.

No caso de condicións meteorolóxicas adversas, o alumnado poderá empregar os espazos cubertos do centro, como
a entrada ao pavillón, a entrada ao ximnasio do edificio B e o propio ximnasio, a entrada ao edificio A.

12:20-12:50 BAC e Ciclos Formativos

51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia,
existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal)

Haberá tres persoas de garda que figurarán nun cadro na sala de profesores.

 G4: zona polideportivo e entrada dos edificios A e C. 

 G5:  zona pista descuberta e entrada do edificio E. 

 G6:  zona cafetaría e entrada dos edificios B e D.

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 procede no IES de FOZ.

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

Non procede no IES de FOZ.

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 profesorado procurará dar sempre as clases nas aulas de referencia para evitar o discorrer dos alumnos por
corredores e distintos espazos e evitar na medida do posible situacións de risco. Sen embargo, se  fora preciso

utilizalas, farase sempre seguindo as medidas de protección e hixiene. 

Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e recomendacións a seguir e, no seu

caso, dotarase a estes espazos de carteis informativos.

Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do alumnado deberán estar

perfectamente hixienizados para o seu uso. Así mesmo, engadiranse outros equipos de protección axeitados en
cada caso, favorecendo cando sexa posible a utilización de materiais desbotables.

O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización da práctica supoña a
mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados despois de cada actividade para o seu uso polo seguinte

grupo ou alumno/a.

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)

 Toma de temperatura á entrada na aula.

 Máscara de reposto nunha bolsa e unha bolsa baleira para gardar a que se está usando.

 Xel individual para cada alumno.

 Gabetas individualizadas de traballo con material etiquetado.

 Sitios fixos na aula identificados cunha fotografía.

 Na rutina de todos os días incluír as medidas COVID para repasar.

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)

 Toma de temperatura antes da hora do comedor.

 Cando faga mal tempo na hora de lecer permanecerán na aula coas ATE.

 Na aula disporán dunha muda de roupa.
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 Ao longo de toda a xornada levarase a cabo en distintos momentos a desinfección tanto de mans como de

material.

 Dous  alumnos para  os  seus  desprazamentos  (comedor,  baño...)  e  durante  os  períodos  de  lecer  están

supervisados polas ATE.

 Á chegada ao centro as ATE entrarán cos alumnos a súa aula.

 Para o resto de actividades seguirase o protocolo COVID vixente no IES de carácter xeral para todo o

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)

A sala de profesores ten un aforo máximo de 25 persoas, dispón de todas as medidas de hixiene, así como de

“mamparas”  na zona de ordenadores.  Os lugares  serán ocupados segundo as  cadeiras.   O profesorado será o
encargado de desinfectar a zona que ocupa, unha vez a abandona. Ó final da xornada, tanto a mesa como os demais

espazos da sala quedarán libres de materiais para proceder á súa desinfección.

Aqueles departamentos moi numerosos solicitarán ó xefe de estudos a posible ocupación dun espazo do centro

para a súa reunión.

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 CCP e os consellos escolares celebraranse preferentemente de modo presencial sempre que as normas vixentes
sobre reunións e aforo o permitan. Porén, os claustros celebraranse preferentemente por medios telemáticos.

Todas as reunións que se celebren a distancia deberán garantir a identidade dos membros que participen, o contido
das súas manifestacións e o sentido do seu voto, por tal motivo considérase válido o voto emitido na propia sesión

da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico.

Os membros dos órganos  colexiados serán  convocados  para  as  reunións  dos mesmos a través  do seu  correo

corporativo, 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 separado o senso das votacións.

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)

As actividades relacionadas coa educación en saúde terán un carácter prioritario durante todo o curso.
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Correspóndelle ao equipo COVID facer a proposta destas actividades así como a súa organización.

Ao longo de todo o ano traballaremos este aspecto de forma transversal e os distintos departamentos

planificaran actividades de concienciación neste aspecto.

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).

O equipo directivo encargarase de difundir todas as medidas de prevención e protección que se deben seguir a todo

o persoal docente,  seguindo as directrices da Consellería de Sanidade e o SERGAS. Así mesmo informará ao
profesorado sobre a oferta formativa do Plan de formación do profesorado para o curso 2020/2021 no relativo a

curso impartidos por profesionais sanitarios.

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—)  

O coordinador TIC xunto co administrador da aula virtual, ó longo do mes de setembro informaron e formaron ó

profesorado en xeral sobre temas relacionados coa aula virtual.

Durante a primeira semana de curso crearanse os cursos e procederase á matriculación do alumnado para iniciar a

formación dos mesmos durante o mes de setembro.

Neste  período,  detectarase  o  alumnado  que  ten  dificultades  para  acceder  a  “internet”  ou  non  ten  recursos

tecnolóxicos e trasladarase dita información á Consellería.

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)

Enviouse mediante correo electrónico, a toda a comunidade educativa, as instrucións para o inicio do curso, tamén 

se colgou na páxina “web” do centro a información para as familias.

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)

O Plan de adaptación á situación COVID-19 enviarase por correo electrónico a todo o persoal do centro. Tamén

estará colgado na páxina “web” do centro onde poderá ser consultado por familias, alumnado ou calquera persoa
que o precise.
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Anexo I: CONTROL COMUNIDADE EDUCATIVA 
SÍNTOMAS COVID 

 
DATA NOME APELIDOS SÍNTOMA/S CURSO 
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Anexo III: CONTROL ACCESO IES DE FOZ 

 
NOME APELIDOS DNI DATA HORA entrada/saída MOTIVO 
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Anexo IV: HORARIO  LIMPEZA 
  

CURSO:  2020-21 
2011-12 

1 
 

2 3 

 

 

De 

 

 

8,00 

 

a 

 

14,30 
 

  

  

 

 

 

 

De 

 

 

14,30 

 

a 

 

21,00 

 

 

 

 

 

De 

 

 

14,30 

 

a 

 

21,0 
 

 

 
 

      

 
A B C  D E 

 L M M X V 

SETEMBRO 

 1 2 3 4 1 1 2 2 3 
7 8 9 10 11 2 2 1 1 3 
14 15 16 17 18 1 1 2 2 3 
21 22 23 24 25 2 2 1 1 3 

28 29 30 1 2 1 1 2 2 3 

OUTUBRO 

5 6 7 8 9 2 2 1 1 3 
 13 14 15 16 1 1 2 2 3 

19 20 21 22 23 2 2 1 1 3 

26 27 28 29 30 1 1 2 2 3 

NOVEMBRO 

2 3 4 5 6 2 2 1 1 3 
9 10 11 12 13 1 1 2 2 3 
16 17 18 19 20 2 2 1 1 3 

23 24 25 26 27 1 1 2 2 3 

 DECEMBRO 

30 1 2 3 4 2 2 1 1 3 

  9 10 11 1 1 2 2 3 

14 15 16 17 18 2 2 1 1 3 

21 22   8 1 1 2 2 3 

XANEIRO 

11 12 13 14 15 2 2 1 1 3 
18 19 20 21 22 1 1 2 2 3 
25 26 27 28 29 2 2 1 1 3 

FEBREIRO 

1 2 3 4 5 1 1 2 2 3 

8 9 10 11 12 2 2 1 1 3 

   18 19 1 1 2 2 3 

22 23 24 25 26 2 2 1 1 3 

MARZO 

1 2 3 4 5 1 1 2 2 3 

8 9 10 11 12 2 2 1 1 3 

15 16 17 18  1 1 2 2 3 

22 23 24 25 26 2 2 1 1 3 

ABRIL 

 6 7 8 9 1 1 2 2 3 

12 13 14 15 16 2 2 1 1 3 

19 20 21 22 23 1 1 2 2 3 

26 27 28 29 30 2 2 1 1 3 

 
MAIO 

 

3 4 5 6 7 1 1 2 2 3 

10 11 12 13 14 2 2 1 1 3 

 18 19 20 21 1 1 2 2 3 

24 25 26 27 28 2 2 1 1 3 

XUÑO 

31 1 2 3 4 1 1 2 2 3 

7 8 9 10 11 2 2 1 1 3 

14 15 16 17 18 1 1 2 2 3 

21 22 23 24 25 2 2 1 1 3 

28 29 30 1 2 1 1 2 2 3 

Nota: Se alguén ten problemas para facer o seu turno, que trate de 

cambialo con outro. 
 



  Anexo V  
 

 

 
 

 

 
Nome limpador/a 

 

Data 

(d/m/a) 

 

Hora 

(h:m) 

Riscar as tarefas realizadas  
Observacións 

 
Ventilación 

Baleirado 

papeleira 

Limpeza/desin 

fección de 

zonas de uso 

Reposición 

papel 

hixiénico/mans 

 
Fregado chans 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

TÁBOA DE CONTROL DE LIMPEZA DE BAÑOS E ASEOS 

Correspondente ao mes de ..................................... de .................... 
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Anexo VI: CONTROL VENTILACIÓN AULAS 

IES DE FOZ. AULA:  

 
DATA HORA e TEMPO 

VENTILACIÓN 

PROFESOR/A 

RESPONSABLE 

SINATURA 
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  ANEXO  VII  : INVENTARIO MATERIAL COVID 19
CÓDIGO
REFERENCIA

DATA NOME
PRODUTO

PROVEEDOR ENTRADAS SAÍDAS EXISTENCIAS FIRMA

UDS DPTO

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfoz
mailto:ies.foz@edu.xunta.es
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Entradas/
Saídas
2º ESO

Entradas/
Saídas

1ºº ESO
Es

pa
zo

Ill
am

en
to

Edificio E

Edificio A

Es
pa

zo
Ill

am
en

to

Entradas/Saídas
3ESO. 4ºeso
1bac 2bac

fpb

Entradas/Saídas
Ciclos formativos

Edificio B

ANEXO VIII



ANEXO VIII: Planos acceso IES de Foz hostelería

CIRCUITOS EDIFICIO D

VESTIARIOS
EDIFICIO D:

1ºe 2º COGA
1º E 2º DIRCO

VESTIARIOS EDIFICIO B
1º e 2º SERES

2º DUAL
3º DUAL

FP BÁSICA



 

 

ANEXO IX: CONTROL AULAS IES DE FOZ 

 
DATA HORA Nº AULA PROFESOR/A MOTIVO 
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