
 

 

 

Páxina 1 de 42 

Avda. Ernesto Che Guevara, 140 – Oleiros 

15179 A CORUÑA 
Tel.: 981 626344 – Fax: 981648595 
ies.maria.casares@edu.xunta.es 

 

 

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 CURSO 2021-2022 

Actualizado o 15-09-2021 

 

Datos do centro 

 

Código  Denominación 

15027228 IES María Casares 

 

Enderezo C.P. 

Avda. Ernesto Che Guevara, 140 15179 

Localidade Concello Provincia 

Santa Cruz Oleiros A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

981626344 ies.maria.casares@edu.xunta.es 

Páxina web 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmariacasares/ 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmariacasares/


 

 

 

Páxina 2 de 42 

Avda. Ernesto Che Guevara, 140 – Oleiros 

15179 A CORUÑA 
Tel.: 981 626344 – Fax: 981648595 
ies.maria.casares@edu.xunta.es 

 

Índice 

1.Medidas de prevención básica ........................................................................................................................... 4 

1.2 Membros do equipo COVID ................................................................................................................................ 4 

1.3 Centro de saúde de referencia............................................................................................................................ 5 

1.4 Espazo de illamento ........................................................................................................................................... 5 

1.5 Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa .............................................................................................. 5 

1.6 Cadro de persoal do centro educativo ................................................................................................................ 5 

1.7 Determinación dos grupos estables de convivencia ........................................................................................... 6 

1.8 Medidas específicas para grupos estables de convivencia ................................................................................. 8 

1.9Canle de comunicación........................................................................................................................................ 9 

1.10 Rexistro de ausencias ....................................................................................................................................... 9 

1.11 Comunicación de incidencias .......................................................................................................................... 10 

2. Medidas xerais de protección individual ......................................................................................................... 10 

2.1 Situación de pupitres ........................................................................................................................................ 10 

2.2 Identificación de espazos ou salas para asignar grupos .................................................................................. 11 

2.3 Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais .............................................................. 11 

2.4 Titorías coas familias ........................................................................................................................................ 12 

2.5 Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro...................................................................... 12 

2.6 Uso da máscara no centro................................................................................................................................ 12 

2.7 Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa ................................................................. 12 

3. Medidas de limpeza ........................................................................................................................................ 13 

3.1 Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente. ................... 13 

3.2 Distribución horaria do persoal de limpeza ...................................................................................................... 14 

3.4 Cadro de control de limpeza dos aseos ............................................................................................................ 14 

3.5 Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas ............................................................................. 15 

3.6 Determinación dos espazos para a xestión de residuos ................................................................................... 16 

4. Material de protección .................................................................................................................................... 16 

4.1 Rexistro e inventario do material do que dispón o centro................................................................................ 16 

4.2 Determinación do sistema de compras do material de protección .................................................................. 17 

4.3 Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición ...................................................... 17 

5. Xestión dos abrochos ...................................................................................................................................... 17 

5.1 Medidas ............................................................................................................................................................ 17 

5.2 Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa .................................. 18 



 

 

 

Páxina 3 de 42 

Avda. Ernesto Che Guevara, 140 – Oleiros 

15179 A CORUÑA 
Tel.: 981 626344 – Fax: 981648595 
ies.maria.casares@edu.xunta.es 

6. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade..................................................................................... 19 

6.1 Procedemento de solicitudes ............................................................................................................................ 19 

7. Medidas de carácter organizativo ................................................................................................................... 19 

7.1 Entradas e saídas ............................................................................................................................................. 19 

7.2 Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo ......................................................................... 21 

7.3 Cartelería e sinaléctica ..................................................................................................................................... 25 

7.5 Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos)..................................................... 25 

8. Medidas en relación coas familias e ANPA ...................................................................................................... 25 

8.1 Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor ............................ 25 

8.2 Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar ................................................................... 26 

8.3 Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias.................................................................. 26 

8.4 Normas para a realización de eventos ............................................................................................................. 26 

9. Medidas para o alumnado transportado ......................................................................................................... 27 

9.1 Medidas ............................................................................................................................................................ 27 

10. Medidas específicas para o uso doutros espazos ........................................................................................... 27 

10.1 Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... ................................................................................................ 27 

10.2 Educación física .............................................................................................................................................. 28 

10.3 Cambio de aula .............................................................................................................................................. 28 

10.5 Aseos .............................................................................................................................................................. 29 

11. Medidas especiais para os recreos ................................................................................................................ 30 

12. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres ................................................................................ 31 

12.1 Emprego do equipamento .............................................................................................................................. 31 

13. Medidas especificas para alumnado de NEE .................................................................................................. 32 

13.1 Medidas .......................................................................................................................................................... 32 

13.2 Medidas e tarefas. Seguimento...................................................................................................................... 33 

14. Previsións específicas para o profesorado ..................................................................................................... 33 

14.1 Medidas .......................................................................................................................................................... 33 

14.2 Órganos colexiados ........................................................................................................................................ 34 

15. Medidas de carácter formativo e pedagóxico ................................................................................................ 34 

15.1 Formación en educación en saúde ................................................................................................................. 34 

15.2 Difusión das medidas de prevención e protección ......................................................................................... 34 

15.3 Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais ....................................................... 35 

15.4 Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” ............................................................. 36 

15.5 Difusión do plan ............................................................................................................. 36 



 

 

 

Páxina 4 de 42 

Avda. Ernesto Che Guevara, 140 – Oleiros 

15179 A CORUÑA 
Tel.: 981 626344 – Fax: 981648595 
ies.maria.casares@edu.xunta.es 

 

1. Medidas de prevención básica 

 

1.2 Membros do equipo COVID 

Teléfono móbil de contacto 698191213 

Membro 1 María Isabel Seoane Sánchez Cargo Vicedirectora 

Tarefas asignadas 

• Coordinación do equipo Covid 

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

• Elaboración do Plan de Adaptación da Covid 19 para o curso 2021-

2022 

• Informar os membros do claustro, o Consello Escolar e as familias 

do Plan de Adaptación ao contexto Covid. 

• Xestión de contaxios. 

• Difusión da información na páxina web do centro. 

Membro 2 Dolores Rey Varela Cargo Xefa do departamento de Economía 

Tarefas asignadas 

• Inventario e distribución, en colaboración coa secretaria do centro, 

do aprovisionamento inicial da Consellería de elementos de sinali-

zación e máscaras de protección. 

• Inventario, distribución e, control do material Covid. Contabilización 

por separado dos gastos producidos, en colaboración coa secretaría 

do centro. 

• Control das follas de ventilación das aulas. 

Membro 3 Gabriel Álvarez Silvar Cargo Profesor do departamento de Xeogra-

fía e Historia. 

Tarefas asignadas 

• Difusión de cartelería. 

• Distribución da sinaléctica. 

• Coordinación das entradas e saídas do alumnado. 

• Establecemento dos aforos da sala de profesorado, departamentos, 

aseos e salas comúns. 

 

Suplentes:  María Cristina Porteiro Fernández.  

Emiliano Morenza do Forno 
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1.3 Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de Saúde de Santa Cruz Teléfono 981626768 // 981614159 

Contacto Ana María Ares Martínez 

 

1.4 Espazo de illamento 

O espazo de illamento, sinalizado como AULA COVID, está situado na planta baixa do edificio 

para facilitar a evacuación do alumnado que presente sintomatoloxía compatible coa Covid 19. 

Conta con ventilación natural, xel hidroalcólico, papeleira de pedal, panos desbotables e pro-

duto viricida. O espazo será desinfectado diariamente e a maiores, de forma inmediata, despois 

do traslado dun alumno/a alí illado. 

O alumno/a estará neste espazo ata a chegada dun familiar. 

 

1.5 Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa 

1º ESO 114 

2º ESO 109 

3º ESO 95 

4º ESO 107 

1º BACH 71 

2º BACH 73 

FP BÁSICA I 2 

FP BÁSICA II 8 

 

1.6 Cadro de persoal do centro educativo 

Persoal docente 62 

Persoal administración e servizos 4 

Coidadora 1 

Equipo de limpeza 3.5 
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1.7 Determinación dos grupos estables de convivencia 

En secundaria os grupos de convivencia non son estables, xa que nalgunhas materias optativas 

se xuntan alumnos de distintos grupos. 

Etapa SECUNDARIA Nivel 1º Grupo A 

Aula 1º ESO A Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 13 

Etapa SECUNDARIA Nivel 1º Grupo B 

Aula 1º ESO B Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 12 

Etapa SECUNDARIA Nivel 1º Grupo C 

Aula 1º ESO C Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 13 

Etapa SECUNDARIA Nivel 1º Grupo D 

Aula 1º ESO D Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 13 

Etapa SECUNDARIA Nivel 1º Grupo E 

Aula 1º ESO E Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 10 

Etapa SECUNDARIA Nivel 2º Grupo A 

Aula 2º ESO A Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 14 

Etapa SECUNDARIA Nivel 2º Grupo B 

Aula 2º ESO B Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 19 

Etapa SECUNDARIA Nivel 2º Grupo C 

Aula 2º ESO C Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 16 

Etapa SECUNDARIA Nivel 2º Grupo D 

Aula 2º ESO D Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 12 

Etapa SECUNDARIA Nivel 2º Grupo E 

Aula 2º ESO E Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 11 

Etapa SECUNDARIA Nivel 2º Grupo PMAR 

Aula 2º PMAR Nº de alumnado asignado 5 Nº de profesorado asignado 13 



 

 

 

Páxina 7 de 42 

Avda. Ernesto Che Guevara, 140 – Oleiros 

15179 A CORUÑA 
Tel.: 981 626344 – Fax: 981648595 
ies.maria.casares@edu.xunta.es 

Etapa SECUNDARIA Nivel 3º Grupo A 

Aula 3º ESO A Nº de alumnado asignado 26 Nº de profesorado asignado 17 

Etapa SECUNDARIA Nivel 3º Grupo B 

Aula 3º ESO B Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 16 

Etapa SECUNDARIA Nivel 3º Grupo C 

Aula 3º ESO C Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 16 

Etapa SECUNDARIA Nivel 3º Grupo D 

Aula 3º ESO D Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 21 

Etapa SECUNDARIA Nivel 4º Grupo A 

Aula 4º ESO A Nº de alumnado asignado 27 Nº de profesorado asignado 19 

Etapa SECUNDARIA Nivel 4º Grupo B 

Aula 4º ESO B Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 17 

Etapa SECUNDARIA Nivel 4º Grupo C 

Aula 4º ESO C Nº de alumnado asignado 28 Nº de profesorado asignado 18 

Etapa SECUNDARIA Nivel 4º Grupo D 

Aula 4º ESO D Nº de alumnado asignado 29 Nº de profesorado asignado 21 

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo A 

Aula 1º BACH A Nº de alumnado asignado 27 Nº de profesorado asignado 17 

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo B 

Aula 1º BACH B Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 20 

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo C 

Aula 1º BACH C Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 17 

Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo A 

Aula 2º BACH A Nº de alumnado asignado 27 Nº de profesorado asignado 18 

Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo B 

Aula 2º BACH B Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 16 
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Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo C 

Aula 2º BACH C Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 14 

Etapa FP BÁSICA Nivel 1º Grupo 5 

Aula  Nº de alumnado asignado 2 Nº de profesorado asignado  

Etapa FP BÁSICA Nivel 2º Grupo 5 

Aula  Nº de alumnado asignado  Nº de profesorado asignado  

 

1.8 Medidas específicas para grupos estables de convivencia 

1. Os alumnos/as estarán sentados orientados todos na mesma dirección a unha distancia 

mínima de 1.2 metros respecto de todos os postos que o rodeen dende o centro da 

cadeira. Se non é posible, haberá mamparas separadoras. 

2. Os alumnos/as dispoñen dun espazo individualizado, en armarios ou andeis, para gar-

dar o seu material, o cal debe estar debidamente identificado. 

3. É obrigatorio o uso de máscara e debe estar sempre correctamente colocada, aínda que 

se cumpra coa distancia de seguridade. O alumnado debe levar unha segunda máscara 

de recambio, así como un estoxo específico para gardala. A máscara sexa reutilizable, 

cirúrxica ou FFP2 debe cambiarse todos os días e, a maiores, tras a clase de educación 

física. 

4. Non se pode compartir material de uso propio con ningún compañeiro. Cando haxa que 

usar material, non privativo, susceptible de ser compartido, é necesario hixienizar antes 

as mans e desinfectar despois do uso o dito material. 

5. Haberá carteis informativos das medidas de prevención Covid-19 en todas as aulas, 

corredores e espazos comúns. 

6. Os movementos dentro da aula estarán limitados, excepto para realizar pequenos esti-

ramentos ou exercicios posturais nos cambios de materia que non impliquen moverse 

do posto escolar. 

7. A roupa colocarase nos colgadoiros do xeito máis individualizado posible. 

8. Todas as aulas dispoñen de dispensador de xel hidroalcohólico, panos desbotables, 

produto hixienizante viricida e papeleiras con tapa e pedal. 

9. O titor/ra será o encargado principal da transmisión das medidas preventivas, desta-

cando: 

• O uso correcto da máscara, así como dos protocolos de substitución e lavado. 
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• A importancia de evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

• A hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, du-

rante polo menos 40 segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante polo menos 20 

segundos, no seu defecto. 

• A importancia da ventilación das aulas. 

• Para tusir ou esbirrar non se pode retirar a máscara e é obrigatorio tapar a boca e o 

nariz cun pano de papel ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre afastán-

dose do resto das persoas.  

• As máscaras e panos desbotables deben depositarse nas papeleiras de tapa e pe-

dal. 

• Os profesores deberán facer unha correcta hixiene de mans e desinfección dos equi-

pos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mando do proxector…) cando me-

nos antes do seu uso. Así mesmo, as ventás, portas, persianas e interruptores de-

berán ser manipulados só polos docentes ou persoal de administración e servizos, 

coa previa hixienización de mans. 

 

1.9 Canle de comunicación 

Para comunicar ausencias de profesorado, persoal non docente e alumnado -debidas a casos 

con sintomatoloxía compatible coa COVID- farase a través do teléfono do centro (981626344) 

a partir da 8.30 h ou por correo electrónico: ies.maria.casares@edu.xunta.es 

A persoa que atenda a chamada trasladará a información á coordinadora do equipo Covid. 

 

1.10 Rexistro de ausencias 

Ao rexistro habitual de ausencias de persoal e alumnado, engadiremos un rexistro específico 

para aquelas ausencias provocadas pola Covid. O encargado do dito rexistro será o equipo 

Covid do centro. 

No caso de ausencia por síntomas debe comunicarse ao centro e indicar a data na que lle 

van realizar PCR, así como o resultado da mesma, unha vez realizada.  

No caso de ausencia por positivo confirmado, non será necesario xustificante médico,  

abondará coa xustificación dos pais/nais ou titores/as legais, ben no impreso habitual de 

xustificación de faltas -que se entregará ao titor/titora- ben a través do correo electrónico de 
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titoría facendo constar o nome e apelidos de quen o comunica e o seu DNI, ademais do nome 

e apelidos do alumno/a. 

Se a ausencia é por ser contacto estreito, para xustificar as faltas e ter dereito ao ensino a 

distancia é preciso enviar por correo electrónico ao titor/a a acreditación de corentena que 

remite a Consellería de Sanidade aos que se atopan nesa situación. 

As ausencias por Covid-19 terán a consideración de xustificadas aos efectos de protocolo de 

prevención de absentismo escolar. 

O persoal docente e de administración e servizos, no caso de ausencia, remitirá xustificante 

médico por correo electrónico á Xefatura de Estudos e Vicedirección: xefatura.estudos@iesma-

riacasares.es / vicedireccion@iesmariacasres.es 

 

1.11 Comunicación de incidencias 

A comunicación ás autoridades sanitarias e educativas realizarase a través da aplicación infor-

mática EduCovid -habilitada pola Consellería de Educación-, ou vía telefónica de 9 a 22 horas 

no teléfono específico da Central de Seguimentos de Contacto habilitado para educación.  

 

 

2. Medidas xerais de protección individual 

 

2.1 Situación de pupitres 

Salvo nalgunha aula específica: laboratorios, talleres, aulas TIC... as mesas están colocadas 

de xeito individual orientados todos os alumnos no mesmo sentido a 1.2 m de distancia. 

Cando non se poida manter a seguridade, colocaranse mamparas respectando unha distancia 

mínima de 1m respecto dos postos que o rodeen, medidos desde o centro da cadeira. 

Nos casos de Formación Profesional adaptaranse as medidas que corresponda ao seu ámbito 

profesional de referencia.  

Cando non sexa posible ningunha das accións anteriores desdobrarase o grupo. 

Esbozo de aula tipo. 

 

 

 

 

mailto:xefatura.estudos@iesmariacasares.es
mailto:xefatura.estudos@iesmariacasares.es
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ESBOZO DE AULA TIPO 

 

 

 

 

 

2.2 Identificación de espazos ou salas para asignar grupos 

A aula de Música e a de Debuxo Técnico, se é necesario, asignaranse aos grupos máis nume-

rosos. 

A Biblioteca, se é preciso, usarase como aula para algunha materia optativa. 
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2.3 Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais 

O departamento de Orientación e a aula de PT contan con ventilación natural, xel hidroalcólico, 

produto desinfectante viricida e papeleira con tapa e pedal. A maiores, no departamento de 

orientación existe mampara de protección e na Aula PT pantallas faciais de protección individual 

para profesorado e alumnado. 

 

2.4 Titorías coas familias 

As reunións de titoría ou doutro tipo coas familias realizaranse preferiblemente de xeito non 

presencial, mediante teléfono ou videoconferencia. Porén, cando a xuízo do titor/a ou da direc-

ción do centro sexa preciso a titoría presencial realizarase esta coas debidas medidas hixiéni-

cas e de protección nos espazos destinados a este tipo de reunión. Titorías 1, 2 e 3. Situadas 

na planta baixa ao lado da reprografía e do departamento de Orientación, ou na sala de usos 

múltiples. 

As familias acudirán ao centro só con cita previa que solicitarán por teléfono ou a través do 

correo de titoría. 

As reunións presenciais realizaranse sempre con máscara e mantendo a distancia de seguri-

dade vixente no momento. 

 

2.5 Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro 

A canle de información xeral  será a páxina web do centro. 

Para as persoas alleas ao centro (provedores ou persoal do concello) usarase preferiblemente 

a vía telefónica e telemática. 

Para as familias a información xeral será emitida a través da páxina web do centro e a particular 

a través de canle telefónica ou telemática (correo e a aplicación Sixa familias). 

 

2.6 Uso da máscara no centro 

É obrigatorio en todos os espazos do centro, salvo as indicacións específicas, para as clase de 

Educación Física e Música, aínda que se manteña a distancia de seguridade de 1.5m estable-

cida para as interaccións sociais no centro educativo. 

Só se pode baixar puntualmente a máscara para inxerir comida ou bebida. 
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O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigatorio, pero non está prohibido. Recomén-

dase o seu uso no caso de que se traballe con alumnos que polas súas circunstancias non 

poidan empregar máscara de protección. 

O alumnado debe traer unha máscara de reposto, así como un estoxo específico para gardala. 

A máscara sexa reutilizable, cirúrxica ou FFP2 debe renovarse todos os días e, a maiores, tras 

a clase de educación física. 

 

2.7 Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

O Plan de Adaptación á situación Covid 19 e o Plan de Continxencia difundiranse a través da 

páxina web do centro. O profesorado, principalmente os titores/as, serán os encargados de 

difundir o seu contido entre o alumnado. 

Facilitarase unha copia á ANPA, ao persoal de administración e servizos e ao equipo de lim-

peza. 

Ás familias enviaráselles tamén un comunicado coas normas básicas de prevención e actua-

ción, a autoavaliación COVID-19 e a “Declaración responsable” que deben devolver asinada. 

 

 

3. Medidas de limpeza 

 

3.1 Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito 

frecuente. 

Protocolo de limpeza 

No centro hai tres persoas a xornada completa e unha a media xornada para realizar as tarefas 

de limpeza. 

Antes do inicio do curso realizarase unha limpeza e desinfección de todas as instalacións. 

O centro limparase de xeito xeral unha vez ao día, non obstante, durante a xornada escolar 

reforzarase o aseo de áreas de uso común, entradas, pasamáns, picaportes, teléfonos, sala de 

profesorado... 

Vixiarase a limpeza de papeleiras de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin 

de evitar calquera contacto accidental. 
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Os aseos limparanse pola mañá despois de cada un dos recreos, atendendo especialmente ás 

billas, cisternas, pomos... e, pola tarde, ao acabar a xornada escolar. Os luns, ao haber clase 

pola tarde, limparanse tamén ao finalizar a xornada de mañá, antes do reinicio das clases en 

horario de tarde. 

Asignación de tarefas: 

Persoa 1.  

1º andar: Aulas e aseos dos corredores de portas amarelas e vermellas + 4º ESO B + 

aseos alumnado e profesorado + chans do vestíbulo e dos corredores. 

Escaleiras entre a planta baixa e o primeiro andar. 

Escaleiras incendios. 

Persoa 2.  

2º andar: Aulas + departamentos + laboratorios + aseos alumnado e profesorado + chans 

do vestíbulo e dos corredores. 

Escaleiras entre o primeiro e o segundo andar. 

Escaleiras incendios. 

Persoa 3. (Xornada partida) 

MAÑÁ: Desinfección de pasamáns, picaportes, teléfonos e aseos de alumnado e 

profesorado do primeiro e segundo andar. Limpeza do vestíbulo da planta principal, das 

escaleiras e exteriores 

TARDE: 1º andar: Aulas de 3 ESO D + 3º ESO E + 4º ESO A + 4º ESO C + 4º ESO D. 

Planta baixa: Taller tecnoloxía + orientación + titorías + conserxerías + aula de UUMM + 

administración + biblioteca +  despachos (secretaría, vicedirección, xefatura e dirección) 

+ sala de profesores + aseos alumnado e profesorado  + chans do vestíbulo e dos 

corredores.. 

Escaleiras entre a planta baixa e o soto. 

Ascensor. 

Soto: Talleres + Aula polivalente + TIC 3 + chans do vestíbulo e dos corredores. 

Ximnasio. 

Persoa 4 (media xornada, de mañá):  

Planta baixa: despachos, titorías, vestíbulo, sala de profesorado. 

Desinfección pola mañá de pasamáns, picaportes e teléfonos e dúas veces (despois de cada 

período de lecer) dos aseos da planta baixa e do soto. 

 



 

 

 

Páxina 15 de 42 

Avda. Ernesto Che Guevara, 140 – Oleiros 

15179 A CORUÑA 
Tel.: 981 626344 – Fax: 981648595 
ies.maria.casares@edu.xunta.es 

3.2 Distribución horaria do persoal de limpeza 

Empregado número 1: De 11.30h a 14.00h e de 14.30 a 19.30h. 

Empregada número 2: De 14.00h a 21.30h 

Empregada número 3: De 14.00h a 21.30h 

Empregada número 4: De 10h a 13.45h 

 

3.3 Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza 

O persoal de limpeza conta para realizar o seu traballo con máscara, uniforme de traballo e 

luvas. Se o quixer, tamén pode empregar pantalla facial. 

Cada un dos empregados/as conta co seu propio carro de traballo. 

Utilizarán desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou un dos desinfec-

tantes con actividade viricida 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 desbota-

ranse de xeito seguro, procedendo posteriormente ao lavado de mans. 

 

3.4 Cadro de control de limpeza dos aseos 

En cada aseo haberá unha folla de control de limpeza: 
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3.5 Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas 

Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuentemente nas instalacións, e por espazo de 

polo menos 15 minutos ao inicio e remate da xornada, mañá e tarde, durante a totalidade dos 

recreos, cando menos 5 minutos entre clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos 

durante a duración destas. As portas das aulas deberán permanecer sempre abertas coas ven-

tás abertas para favorecer a circulación de aire e, especialmente, se as ventás se atopan pe-

chadas. As ventás dos corredores deberán permanecer abertas para facilitar a ventilación 

A primeira ventilación do día realizarana os conserxes antes das 8.15, deixando xa as portas 

das aulas abertas. Ao final da tarde pechará as ventás o persoal de limpeza despois de hixie-

nizar as aulas. 

Haberá unha folla de rexistro en cada aula onde será preciso apuntar as ventilacións nos re-

creos. O profesor/a da hora anterior aos recreos ocuparase, no caso de que as ventás non 

estean abertas, de abrilas. Tanto que as teña que abrir coma que xa estean, indicará na folla 

de rexistro (coa súa sinatura) que quedan abertas durante o recreo. 

 

Tamén hai que ventilar 5 minutos no caso de aulas compartidas cando un novo grupo se incor-

pore a ese espazo. 

Cando un profesional preste asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito 

consecutivo (orientador/a, profesor/a especialista ou calquera outro) desinfectaranse as super-

ficies utilizadas e ventilarase a aula ou a sala polo menos 5 minutos logo de cada sesión. 
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3.6 Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empreguen para o secado de mans ou para 

o cumprimento da “etiqueta respiratoria”, as máscaras e as luvas deben ser refugados en pa-

peleiras ou colectores con bolsa, protexidos con tapa e accionados con pedal. Hai unha en cada 

aula, nos baños e nos espazos comúns. 

Todo o material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, panos...) 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 a papeleira onde se depositen os panos ou outros produ-

tos 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 e ventila-

ción 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 cen-

tro educativo. 

 

 

4. Material de protección 

 

4.1 Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 

O rexistro, inventario e almacenamento do material de protección levarao a cabo un dos con-

serxes do centro. En caso de ausencia puntual do conserxe, as administrativas encargaranse 

da recepción dos produtos. 

O membro 2 do equipo Covid cotexará de forma mensual que o inventario está correcto. 

Cando o conserxe detecte que no almacén queda menos de 1/3 de calquera material notifica-

rallo á secretaria do centro. 

O centro estará dotado do seguinte material de protección: 

• Dispensadores de xel hidroalcólico nos accesos ao centro, en todas as aulas e espazos 

comúns. 

• Dispensadores de xabón en todos os baños. 
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• Cartelería Covid, con información xeral das medidas de prevención, en todas as aulas, 

espazos comúns e accesos ao centro. 

• Mamparas de protección nos despachos de orientación, xefatura de estudos e titorías. 

• Pantallas protectoras: a disposición do profesorado que as solicite e para o alumnado 

con necesidades especiais nos que se aconselle o seu uso. 

• Produto desinfectante viricida en todas as aulas e espazos comúns. 

• Papel desbotable e papeleiras con tapa e pedal en todas as aulas, baños e salas de uso 

común. 

• Máscaras cirúrxicas e FFP2 dispoñibles na Secretaría do centro e en Vicedirección. 

• Máscaras FFP2 e batas desbotables dispoñibles en Vicedirección, para a Sala Covid. 

 

4.2 Determinación do sistema de compras do material de protección 

Contactarase con distintas empresas de subministración de material de protección para solicitar 

presupostos. O equipo directivo autorizará o de menos importe tendo en conta a relación cali-

dade-prezo xunto co orzamento e necesidades do centro educativo 

Informarase á Comisión Económica e ao Consello Escolar das compras realizadas. 

A persoa encargada da realización de compra de material de protección será a secretaria do 

centro en colaboración co membro número 2 do equipo Covid. 

 

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

O persoal de limpeza e os conserxes serán os encargados de repoñer o material que sexa 

necesario. 

No caso de que un docente detecte que non hai material de prevención nalgún dos espazos 

notificarao á conserxería para que o repoñan de xeito inmediato. 
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5. Xestión dos gromos 

 

5.1 Medidas 

Cando un alumno/a presente síntomas compatibles coa Covid-19 estando no centro educativo: 

febre superior a de 37.5, tose seca, dificultade respiratoria, fatiga severa, cansanzo, dor mus-

cular, falta de olfacto ou gusto, diarrea... tomaranse as seguintes medidas. 

• Illarase no Espazo Covid (espazo ventilado dotado con xel hidroalcólico, panos desbo-

tables, papeleira con tapa e pedal e máscaras cirúrxicas). 

• Colocaráselle unha máscara cirúrxica ao alumno/a e á persoa acompañante. De forma 

excepcional e no caso específico de que o alumno/a teña unha exención para o uso da 

máscara por xustificación médica, a persoa acompañante usará máscara FFP2 ademais 

de pantalla facial e unha bata desbotable. Se non houber máscara FFP2, pode usarse 

unha máscara cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da utilización da pantalla. A persoa 

que utiliza a FFP2 deberá estar formada na utilización dos equipos de protección indivi-

dual e no seu refugallo. 

• Avisarase á familia, que deberá presentarse no centro á maior brevidade posible para 

levalo ao domicilio. 

• A familia debe solicitar consulta telefónica co seu pediatra, se non a houber para ese 

día, contactar co PAC ou co teléfono de referencia do SERGAS e seguir as indicacións 

dos sanitarios. 

• A familia debe contactar co centro educativo cando coñeza o resultado das probas rea-

lizadas. 

• Se o alumno/a estiver grave, o centro educativo avisará o 061 e a continuación á familia. 

• Se coincidise no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa Covid-19, ese 

segundo caso permanecerá ao aire libre no exterior do centro ou illado nunha das salas 

de titoría, que contan como a Sala Covid con ventilación, produto viricida, xel hidroalcó-

lico, panos desbotables e papeleiras de tapa e pedal. 

O persoal docente ou non docente que presente síntomas debe abandonar o centro e poñerse 

en contacto co seu médico de atención primaria/mutua ou 061. 
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5.2 Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa 

O responsable da comunicación das incidencias á autoridade sanitaria e educativa será o coordi-

nador/a do equipo Covid. En caso de ausencia deste, será substituído polo directora do centro ou 

polo membro número 2 do equipo Covid. 
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6. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

6.1 Procedemento de solicitudes 

Cando un traballador se encontre dentro dun grupo vulnerable dos recollidos no Anexo XI do 

Protocolo de Adaptación ao contexto Covid 19 (versión 1-09-2021) e queira o recoñecemento 

da condición de persoa especialmente sensible, debe presentar ante a directora do centro unha 

solicitude seguindo o modelo do Anexo XI que esta remitirá á Inspección Médica da Xefatura 

Territorial. 

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 traballa-

dores 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. 

Nos casos que sexa necesario a dirección do centro tramitará a solicitude de persoal substituto 

na aplicación persoalcentros reflectindo no apartado observacións a casuística. 

 

 

7. Medidas de carácter organizativo 

 

7.1 Entradas e saídas 

Entrada: O acceso ao centro realizarase por dúas entradas a partir das 8.20 da mañá: 

ENTRADA PRINCIPAL: Accederá por este lugar o alumnado que vén en transporte escolar ou 

público. 

O transporte escolar estacionará na vía pública no espazo habilitado para tal fin, onde haberá 

un profesor/a de garda. O alumnado baixará escalonadamente, de xeito que cada bus esperará 

a abrir as portas ata que o anterior estea totalmente evacuado co fin de evitar aglomeracións. 

Os alumnos/as baixarán en ringleira e coa distancia de seguridade indicada e accederán pola 

rampla á entrada principal do centro. 
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ENTRADA LATERAL TRASEIRA (situada na rúa Uxío Novoneyra): Accederá por este lugar o 

alumnado que vén a pé ou en vehículo particular. 

Saída: A saída tamén será escalonada. Sairá ás 14.05 horas, o alumnado de 1º ESO e ás 14.10 

o resto do alumnado, de forma escalonada. 

Pola tarde o alumnado accederá do mesmo xeito a partir das 16.20 horas e saírá ás 18.05h 1º 

ESO e ás 18.10 horas, de forma escalonada, o resto do alumnado. 

 

 

 

 

7.2 Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo 

O centro conta cunha escaleiras de subida e outras de baixada, pero nos recreos e nas saídas, 

usaranse ambas co fin de axilizar os accesos, coa seguinte distribución. 
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O alumnado de 1º ESO, 3º ESO e 2º BACH Bacharelato usará a escaleira de subida e 2º ESO 

e 4º ESO e 1º BACH empregarán a escaleira de baixada, tanto para subir como baixar, nos 

períodos de lecer e na saída. 

O elevador limitarase a persoas que o necesiten por motivos de mobilidade. O aforo será dunha 

persoa. 

 

 

 

PLANOS CON FLUXOS 

 

 



 

 

 

Páxina 24 de 42 

Avda. Ernesto Che Guevara, 140 – Oleiros 

15179 A CORUÑA 
Tel.: 981 626344 – Fax: 981648595 
ies.maria.casares@edu.xunta.es 
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7.3 Cartelería e sinaléctica 

Nas entradas: infografías sobre as medidas xerais de prevención fronte á Covid-19.   

Nas aulas e corredores: carteis coas normas dentro da aula e o uso correcto da máscara. 

Nos aseos, sala de profesores, usos múltiples e departamentos indícase na porta o aforo. Den-

tro dos baños existen vinilos con indicacións para o correcto lavado de mans. 

Están marcados no chan os sentidos de circulación e as distancias de seguridade. 

O Espazo Covid conta con identificación na porta e cunha infografía sobre o protocolo de ac-

tuación en caso de sintomatoloxía compatible coa Covid. 

 

7.4 Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Está indicado no punto 7.1. 

 

7.5 Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos) 

Garda de transporte e entrada ao centro: 3 profesores + 1 conserxe. 

Entrada principal: 

Un profesor estará situado na parada dos buses para controlar a baixada, un dos conserxes na 

entrada principal, un profesor no relanzo do primeiro piso e outro no relanzo da segunda planta. 

Entrada lateral traseira: 

Un profesor na entrada de acceso ao centro, situada fronte ao ximnasio. 

Gardas de recreo: 4 profesores nos recreos de 20 minutos (3 fóra: 1 en cada espazo designado 

para cada un dos niveis,  e 1 nos baños da primeira planta). 

1 profesor no recreo de 40 minutos.  

 

 

8. Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

8.1 Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de co-

medor 

A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto do centro 
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educativo, sexan organizadas pola ANPA do centro ou polos concellos, está condicionada á 

presentación á dirección dun “Plan de actividades extraescolares” conxuntamente cun plan de 

continxencia que será revisado polo Consello Escolar para a súa aprobación. Segundo o 

ANEXO VI o plan de continxencia referirá cando menos os seguintes aspectos: 

a) limpeza e desinfección das salas, estancias, baños, zonas de tránsito, mobiliario ou útiles 

empregados.  

b) ventilación adecuada (antes, durante e despois). 

c) acudir sempre que sexa posible á mesma sala, instalación, aula ou espazo. 

d) Aforo máximo por actividade.  

e) grupos de actividades extraescolares estables e rexistro diario de asistencia (evitar novos 

membros, interacción entre grupos, ou si é posible , cambio de monitores/as).  

O rexistro diario será custodiado pola entidade e poderá serlle requirido polo Equipo Covid.  

As clases organizaranse de tal xeito que se poda facer unha saída e entrada escalonada e unha 

ventilación entre clases e, de cando menos 10 a 15 minutos por hora.  

Respectaranse na medida do posible os grupos de idade (curso ou ciclo) ou agruparanse por 

idades próximas.  

En actividades para ADULTOS o aforo será o permitido con carácter xeral polas autoridades 

sanitarias para xuntanzas segundo a situación epidemiolóxica da zona.  

Todas as medidas e pautas establecidas neste protocolo poden estar suxeitas a novas medidas 

establecidas polas autoridades sanitarias en función da evolución epidemiolóxica xerada pola 

pandemia, polo tanto son revisables para cumprir coa normativa de aplicación en cada mo-

mento.  

Os/as pais/nais/ titores legais firmarán unha declaración de responsabilidade (o inicio das acti-

vidades) na que se comprometan a valorar e respectar as seguintes pasos/normas:  

Realizar a enquisa de autoavaliación prevista neste “Protocolo de adaptación ao contexto da 

Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022” e non 

acudir á actividade de acordo co que a mesma estableza. 

Informar ao persoal monitor no caso que se de algunha das circunstancias previstas na enquisa 

de autoavaliación para o seu coñecemento e traslado ao centro educativo que o porá en coñe-

cemento do Equipo Covid.  
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Máscara obrigatoria durante as actividades para maiores de 6 anos e recomendable para me-

nores de 3 a 5 anos salvo nos casos de exención legalmente previstos e acreditados por informe 

sanitario. Os/as asistentes deberán traer cando menos unha segunda máscara de reposto nun 

estoxo axeitado. 

Non estará permitida a entrada a persoas alleas (pais/nais) nas actividades nin nas instalacións 

deportivas. Así como tampouco estará permitido estar na instalación fóra da hora de actividade. 

Tampouco estará permitida a presenza dos propios participantes cando non sexa a súa hora 

de actividade, nin sequera nas gradas, no caso de contar con estas.  

A persoa monitora sairá a recibir ao grupo cando a instalacións estea libre. 

Habilitarase unha PORTA DE ENTRADA e outra de SAÍDA para evitar a acumulación de per-

soas. No caso de non ser posible esta opción, primeiro efectuarase a saída e posteriormente a 

entrada do novo grupo. No exterior marcaranse zonas para esperar a entrada e/ou saída que 

garantan as distancias de seguridade. Para garantir un proceso áxil é precisa a máxima pun-

tualidade. 

Os espazos contarán con aseos asignados (con indicación e control de aforo segundo o previsto 

na lexislación vixente) que permita o lavado de mans con auga e xabón cando menos 40 se-

gundos cando estean visiblemente sucias. Contarán tamén con dispensadores de xel hidroal-

cohólico nas entradas e saídas.  

Delimitaranse zonas para que cada neno/a deixe os seus obxectos persoais como a mochila 

ou a botella de auga. Procurarase que este lugar sexa fixo durante todo o curso. Entregarase 

ao centro un plano de situación con estes lugares marcados para facilitar, en caso de ser nece-

sario, o seguimento epidemiolóxico.  

O uso da máscara responderá ao previsto neste “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-

19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022”. As persoas 

monitoras determinaran os momentos de respiro ou paradas para beber de xeito seguro e con 

garantía de distancia de seguridade. 

A organización das tarefas e exercicios será en función da normativa vixente. Inicialmente serán 

de forma individual ou en pequenos grupos, evitando o contacto.  

Evitarase compartir material e, se fose necesario, estará previamente hixienizado. Despois do 

uso volverase a hixienizalo e será obrigatorio o lavado de mans. As persoas adultas contarán 

co seu propio material e encargaranse de hixienizalo logo do seu uso.  
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A hixiene de mans, realizarase con auga xabonosa ou xel hidroalcohólico, e será obrigatoria 

despois de xogar, tocar material deportivo, de ir ó baño, esbirrar, tusir ... ou cando o determine 

a persoa monitora.  

Baixo ningún concepto poderán compartirse botellas de auga, que deberán estar claramente 

identificadas e situadas no sitio asignado a cada asistente xunto co resto de obxectos persoais.  

No caso de detectarse síntomas nunha persoa participante durante a actividade: a) No caso de 

menores de idade procederase ao illamento desta persoa no espazo habilitado para tal fin e de 

acordo con este “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso 2021-2022”. Os centros comunicarán as entidades organi-

zadoras cal é este espazo que, por razóns de operatividade, poderá ser diferente do utilizado 

durante o período lectivo (por exemplo en pavillóns polideportivos). No caso de ser un espazo 

diferenciado a entidade asegurará que se dispón dos elementos previstos neste “Protocolo de 

adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o 

curso 2021-2022” e que se cumpre o estipulado con carácter xeral para o acompañamento de 

persoas con síntomas compatibles coa Covid-19. A súa familia será informada inmediatamente 

e procederase de acordo co protocolo xeral segundo o plan de continxencia de cada centro.  

No caso de persoas maiores de idade, estas procederán de acordo co previsto con carácter 

xeral coas particularidades que o plan de continxencia de cada centro poida prever. Porán unha 

máscara cirúrxica, abandonarán a actividade e contactarán cos servizos sanitarios para seguir 

as súas indicacións. Contarase, en todo caso, cun plan de actuación claro derivado do plan de 

continxencia que todas as persoas monitorias coñecerán e no que se establezan as actuacións 

e pautas de comunicación e coordinación. Favorecerase a formación específica dos/as monito-

res/as na prevención e protección ante a Covid-19. 

 

Actividades complementarias e extraescolares nos centros educativos organizadas polo 

centro:  

1. Deben manterse os grupos de convivencia estable ou gardarse as distancias de seguridade 

previstas nos protocolos con carácter xeral.  

2. Cómpre priorizar as actividades no exterior pero evitando igualmente aglomeracións.  

3. Deberase levar rexistro das persoas que participan nestas actividades, así como o lugar que 
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ocupan, non podendo cambiar de compañeiros/as para limitar as interaccións e facilitar a loca-

lización de posibles contactos estreitos.  

4. É preciso extremar as medidas de hixiene e ventilación antes, durante e despois da activi-

dade.  

5. Cando a actividade implique saída do centro e visita a algún lugar deberá coñecerse con 

antelación o protocolo COVID da instalación e deberá ser asumida e explicada ao alumnado de 

acordo á súa idade.  

6. O número de profesorado acompañante debe ser tal que permita garantir as medidas de 

seguridade sanitarias nas visitas e saídas do centro educativo. Pódese tomar como referencia 

o establecido no ROC e axustalo á situación da actividade para garantir a seguridade sanitaria. 

7. Cando a actividade implique uso de transporte deberán extremarse as medidas de hixiene, 

por suposto será obrigatorio o uso de máscara e anotarase o lugar que ocupa o alumnado que 

será fixo nos dous sentidos do traxecto.  

8. Cando as actividades supoñan a entrada no centro de persoal alleo este deberá coñecer 

previamente e asumir na súa totalidade o protocolo COVID e o Plan de adaptación do centro e 

asinar o compromiso de realizar a enquisa de autoavaliación antes da actividade. En ningún 

caso acudirá se teñen síntomas de igual xeito que o persoal do centro. Tanto si se trata de 

actividades esporádicas como regulares o Equipo Covid estará informado en todo momento así 

como profesorado afectado e o PND que deba atendelo e levarase rexistro da súa presenza e 

interaccións.  

9. Estas persoas alleas extremarán a hixiene á entrada e saída do centro, gardarán o uso de 

máscara e distancia de seguridade.  

10. As persoas que accedan a centros de xeito regular en virtude de convenios, tales como 

persoal da ONCE ou outras entidades que apoien o proceso de ensino-aprendizaxe na atención 

á diversidade, deberán asinar a declaración responsable que asina o alumnado, coñecer e asu-

mir o protocolo do centro e extremar as precaucións nas súas interaccións co resto da comuni-

dade educativa.  

11. No caso de acceso ao centro de persoas alleas ao persoal deberán estar sempre acompa-

ñadas de persoal do centro.  

12. Posto que en diversas actividades educativo-culturais colaboran concellos, por exemplo, en 
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visitas guiadas (museos, etc.) ou en actividades deportivas, a partir dunha lexislación que esta-

blece o dobre uso das instalacións vinculadas aos centros, regulado mediante convenios, cada 

centro educativo no que teñan lugar ditas actividades trasladará ao concello de referencia este 

protocolo a efectos de coñecemento e coordinación das medidas preventivas.  

13. Os responsables de verificar todo o procedemento serán os membros do Equipo Covid. 

 

8.2 Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 

As reunións ou actividades da ANPA celebraranse preferentemente por medios telemáticos evi-

tando en todo caso a xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas. 

Os Consellos Escolares celebráranse tamén, preferentemente, de xeito telemático. 

 

8.3 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 ou videochamada. Porén cando a xuízo do titor/a ou da dirección do 

centro sexa preciso a titoría presencial realizarase esta coas debidas medidas de protección 

nos espazos dedicados a tal fin. 

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro. Para 

a información particular: o teléfono, o correo electrónico ou a aplicación Sixa familias. 

 

8.4 Normas para a realización de eventos 

Os eventos e celebracións que teñan lugar nos centros educativos realizaranse sempre que se 

poida ao aire libre e acorde ás condicións de aforo e distancia vixentes nese momento. 

 

9. Medidas para o alumnado transportado 

 

9.1 Medidas 

O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano 

autonómico competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do em-
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prego de máscara. No caso do uso de taxis ou VTC poderanse ocupar todas as prazas, ocu-

pando en último lugar a que está a carón do condutor. Os/as acompañantes da empresa de 

transporte aos que lle corresponda a vixilancia do alumnado, cando resulte obrigatorio, velarán 

por que todos os ocupantes do vehículo leven posta a máscara durante todo o traxecto e que 

cada usuario/a ocupe o seu asento en todo momento. 

Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para unha mellor trazabili-

dade dos contactos, salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades sanitarias 

determinen un uso máis restritivo do mesmo. 

Con carácter xeral cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos quedan sus-

pendidas 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. 

Os autobuses deixarán o alumnado na vía pública na zona habilitada para ese fin. Baixarán de 

xeito escalonado, sen iniciar a evacuación dun bus ata que o anterior non estea completamente 

baleiro. Os alumnos farán ringleira mantendo a distancia de seguridade e dirixiranse pola ram-

pla esquerda do edificio ata a entrada principal do centro. 

 Na entrada desinfectarán as mans e accederán pola escaleira correspondente ata a aula. 

 

 

10. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

10.1 Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... 

Nas aulas de uso compartido extremaranse os protocolos de limpeza: 

• Hixiene de mans na entrada das mesmas. 

• O material que sexa compartido de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe 

de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase 

• En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de 

grupos e minimizando o contacto con materiais. 
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• No caso de utilización de instrumentos de vento (especialmente no caso de frauta) nas 

clases de música ou nos exercicios de canto, a distancia interpersoal elevarase a tres 

metros. 

 

10.2 Educación física 

En Educación Física o uso da máscara será obrigatorio agás que se realice no exterior, de 

maneira individual, a máis de 2 metros. Recoméndase non usar FFP2 para a clase de Educa-

ción Física. 

Cando se compartan materiais procurarase a súa limpeza e desinfección despois do seu uso 

ou a realización de hixiene de mans.  

Coidarase especialmente o uso da máscara nos ximnasios ou polideportivos pechados con 

ventilación reducida. 

Tanto no pavillón como no ximnasio o alumnado ten marcado un lugar para deixar as mochilas. 

Dentro dos dous espazos teñen que manter a distancia de seguridade e están abertas, sempre 

que é posible, as portas. 

Non se utilizan os vestiarios e só poden ir ao baño co permiso do profesorado 

Nas entradas dos espazos pechados teñen xel hidroalcólico e  produto viricida. Tamén hai papel 

e papeleiras con tapa e pedal. 

 

 

10.3 Cambio de aula 

Mediante a asignación de grupos, a norma xeral é que o alumnado cambie o menos posible de 

aula, agás nos supostos excepcionais. 

Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de materia. 

No caso de ter que trasladarse a outra aula a saída será ordenada e continua, de 1 en 1, dei-

xando a distancia de seguridade. Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula en rin-

gleira de 1 e gardando a distancia de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións. 

Se houber outro grupo na nova aula, agardarase antes de entrar a que saia por completo pola 

porta traseira da aula -se a hai- o grupo anterior. Entrarase gardando a distancia e evitando que 

se formen agrupacións de alumnado durante a espera. A aula ventilarase durante 5 minutos e 

o grupo entrante hixienizará mesas e cadeiras. 
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10.4 Biblioteca 

O aforo na biblioteca será dun 50% dos postos dispoñibles, segundo corresponde ao nivel da 

fase 3. No caso de aumentar o número de contaxios e cambiar á fase 2, o aforo será dun terzo 

da capacidade total. Na fase 1, pecharase a biblioteca para uso en sala, manténdose aberta só 

para os préstamos e as devolucións.  

Os usuarios deberán esperar na porta da biblioteca ata que o profesor encargado lles asigne 

un posto. Cada usuario deberá hixienizar o seu posto antes de sentar. Á entrada da biblioteca 

hai un dispensador de xel hixienizante a disposición dos usuarios.  

Os postos que poden ser ocupados estarán debidamente sinalados.  

Para solicitar préstamos ou para realizar devolucións, os usuarios deberán esperar na porta da 

biblioteca para poder acceder de un en un. O material devolto depositarase nunha caixa na que 

deberá estar en corentena un mínimo de catro horas.  

A biblioteca poderá ser usada, se for preciso, como aula para algunha materia optativa. Os 

postos que se poden ocupar estarán debidamente sinalados. Neste caso, antes de entrar será 

preciso hixienizar as mans e, como no resto das aulas, desinfectar o posto.  

Os ordenadores só poderán usarse se os alumnos/as están supervisados por un profesor/a que 

se asegurará da limpeza posterior dos teclados e dos postos utilizados. 

Os alumnos non poderán acceder aos libros colocados nos andeis. 

 

10.5 Aseos 

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

O número máximo estará indicado na porta. 

O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 

Todos os aseos disporán de cartelería sobre o correcto lavado de mans, xabón, panos desbo-

tables e papeleiras de tapa e pedal. 

Durante os recreos haberá profesorado de garda vixiando o aforo dos aseos e garantindo que 

se cumpra a distancia nas ringleiras de espera.  

En horario de clase, como norma xeral, non está permitido que o alumnado vaia ao aseo, para 

evitar o contacto con alumnado doutros niveis e asegurar unha máis rápida trazabilidade dos 

contactos. 

En caso de ser preciso ir ao baño ao entrar, saír ou durante as clases, só se poderán usar os 

da planta baixa, controlados polos conserxes. 
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Os aseos de profesores da primeira planta estarán destinados ao alumnado con NEE que pre-

cisen ser acompañados. 

O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro unicamente poderá usar os 

aseos máis próximos á entrada do centro. 

O profesorado pode empregar os aseos da planta baixa ou da segunda planta. 

 

 

11. Medidas especiais para os recreos 

 

11.1 Horarios e espazos 

Estableceranse horarios diferenciados para os recreos, co fin de manter a distancia de seguri-

dade. 

O alumnado de ESO terá dous recreos de 20 minutos (de 10.10 a 10.30 e de 12.10 a 12.30h). 

O de Bacharelato e FP Básica terá un só recreo de 40 minutos (De 11.00 a 11.40h). 

Os alumnos/as baixarán ao recreo, de xeito ordenado seguindo a seguinte distribución:  

O alumnado de 1º ESO, 3º ESO usará a escaleira de subida e 2º ESO e 4º ESO empregarán a 

escaleira de baixada, tanto para subir como baixar. 

O elevador limitarase a persoas que o necesiten por motivos de mobilidade. O aforo será dunha 

persoa. 

Cada nivel ocupará un espazo do patio e non se poderá mesturar con alumnado doutro nivel 

1º ESO Pista posterior traseira e soportais. 

2º ESO  Pista próxima á entrada lateral traseira e soportais. 

3º ESO Planta dianteira do edificio e soportal esquerdo. 

4º ESO Planta dianteira do edificio e soportal dereito. 

1º BACHARELATO Planta dianteira do edificio e soportal esquerdo. 

2º BACHARELATO Planta dianteira do edificio e soportal dereito. 

FPBásica Planta dianteira do edificio e soportal dereito. 
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O alumnado de Bacharelato ou de FP, maior de idade ou que teña permiso familiar, poderá saír 

do centro.  

No caso do alumnado que sae do centro, entrará entre as 11.35 por onde saíu, e subirá á aula. 

 

11.2 Profesorado de vixilancia 

PROFESORADO DE VIXILANCIA: 

Na hora de entrada: 2 profesores. 

Na hora de saída: 2 profesores. 

No 1º recreo: 4 profesores. 

No 2º recreo: 4 profesores. 

No recreo de Bacharelato e FP Básica:  1 profesor. 

 

 

12. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

12.1 Emprego do equipamento 

Extremaranse os protocolos de limpeza: 

• Hixiene de mans á entrada. 

• Desinfección da mesa e da cadeira co equipo de desinfección existente na aula. 

• Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e recomen-

dacións a seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis informativos. 

• Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible 

poida desenvolver as actividades. 

• Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do 

alumnado, se os houber, 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. 
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13. Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

13.1 Medidas 

O alumnado con NEE terá prioridade nas entradas e saídas do centro educativo. Cando sexa 

necesario será acompañado por persoal do centro educativo. 

Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das más-

caras dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso 

de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección 

individual como pode ser o uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, es-

tablecendo grupos de convivencia estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente 

e aula. Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos. 

Nos casos no que o alumnado non leve máscara e non se poida manter a distancia interpersoal 

poderíase indicar o uso por parte do profesorado de máscara cirúrxica ademais dunha pantalla 

ou viseira, en función da avaliación do risco de cada caso polo Servizo de prevención de riscos 

laborais. 

No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas 

entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans 

que se incrementará ata un mínimo de 5 veces ao día, nos momentos de entrada ao centro, 

cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de 

comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa 

autonomía. 

O alumnado que deba ser acompañado ao aseo empregará o de profesoras ou profesores si-

tuados na primeira planta. Nestes aseos intensificarase a limpeza como medida de prevención 

de riscos. 

O alumnado con NEE contará cun documento de adaptación específico que elaborará o depar-

tamento de Orientación en colaboración co pediatra. Este documento formará parte do Plan de 

Atención Individualizado previsto no Protocolo de Atención Educativa a Urxencias Sanitarias e 

Enfermidade Crónica. ANEXO IX. 

No caso dunha escolarización combinada, coidarase adoptar as mesmas medidas co fin de 

facilitar a comprensión das mesmas por parte deste alumnado. 

O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado 

que ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con ne-

cesidades educativas especiai 
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13.2 Medidas e tarefas. Seguimento 

O Equipo de Orientación encargarase de transmitir ao Equipo Covid as necesidades educativas 

e de benestar do alumnado de NEE na actual situación de pandemia e proporcionará asesora-

mento pedagóxico aos docentes para axustar a súa práctica educativa a cada caso. 

Así mesmo, estará en contacto coas familias -en coordinación co titor/a- e coa coidadora e fará 

un seguimento de cada alumno/a para adaptar as medidas ás circunstancias e particularidades 

que vaian xurdindo. 

 

 

14. Previsións específicas para o profesorado 

 

14.1 Medidas 

O profesorado debe manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de 

protección, ademais de inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pan-

demia e o beneficio común do cumprimento das normas. 

Realizará en cada cambio de aula a hixienización de mans con xel hidroalcólico e limpará a súa 

mesa e cadeira e o material de profesorado de uso non individual (mando, teclado, rato...). O 

material de limpeza e desinfección será subministrado polo centro educativo. 

O profesorado debe cumprir tamén coas medidas de ventilación das aulas e só el pode mani-

pular ventás, persianas, interruptores e pomos de portas. 

As reunións realizaranse cumprindo as normas de protección e o aforo dos locais. Cando non 

sexa posible deste xeito, usaranse medios telemáticos. 

A sala de profesorado e os departamentos terán na porta un cartel indicando o aforo permitido 

para manter a distancia de seguridade. Será necesario hixienizar o lugar que se ocupe en cada 

cambio de profesor/a e dos elementos de uso común como teclados, pantallas, microondas, 

cafeteira. 

 

14.2 Órganos colexiados 

Os órganos colexiados, segundo o disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de 

Réxime Xurídico do Sector Público, poderanse constituír, convocar, celebrar a súas sesións, 

adoptar acordos e remitir actas a distancia sempre que as sesións non poidan ser presenciais. 
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Nas sesións que se celebren a distancia debe garantirse a identidade dos membros que parti-

cipen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos considérase 

validamente emitido o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia ou o emitido por 

correo electrónico. 

 

 

15. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

15.1 Formación en educación en saúde 

Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as medi-

das de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte á COVID-19, para facer do alumnado 

axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, estas actividades 

débense incluír de maneira transversal nos programas e actividades de educación e promoción 

da saúde que xa viñan desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se poida traballar 

a saúde de forma integral. 

O Departamento de Orientación traballará de forma coordinada cos titores/ras para que a través 

do Plan de Acción Titorial leven a cabo actividades formativas relacionadas coas normas sani-

tarias, cos hábitos saudables (descanso, alimentación, deporte) ou con outros temas como a 

educación emocional ou a xestión da ansiedade). 

 

15.2 Difusión das medidas de prevención e protección 

O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as me-

didas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos chegan 

e son comprendidas por toda a comunidade educativa. 

Comunicarase a información a todas as familias a través da páxina web e/ou outros medios. 

A través do teléfono ou correo do centro poden consultarse as dúbidas que poidan xurdir. 

Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e com-

prensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información sexa actuali-

zada no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias. 
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A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de profesionais no 

centro ou mediante fórmulas de teleformación, a formación suficiente para os centros educati-

vos sobre as medidas xerais de prevención e protección. 

 

15.3 Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais 

O acceso á aula virtual está na páxina web do centro. 

A profesora Dolores Feijoo, do departamento de Tecnoloxía, será a encargada das aulas vir-

tuais e o seu mantemento, 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 con-

xunto do persoal docente e dos contidos existentes. 

Ao inicio de curso escolar crearanse os “cursos” dentro das aulas virtuais, así como os usuarios 

para o alumnado e profesorado. Existen na propia aula uns videotitoriais para a realización das 

tarefas de primeira posta en funcionamento dos cursos e un foro de dúbidas para facilitar o 

labor do profesorado con menor experiencia. 

Todos os profesores/as, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado coñece 

o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que 

realizar o ensino a distancia. 

A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesorado e alumnado) terán que estar plenamente 

operativos e funcionando a fins de setembro. É recomendable que os/as do alumnos/as estean 

familiarizados coa contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual. 

Crearase tamén un usuario na aula virtual para o/a inspector/a do centro con permiso de acceso 

a todos os cursos virtuais e facilitaráselle a dito/a inspector o seu usuario e clave. 

A principio de curso, os/as titores/as identificaran o alumnado que, por mor da falta de recursos 

ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino 

a distancia, e notificarano ao equipo directivo. 

Continuarase coa oferta de formación en aulas virtuais. As persoas asesoras Abalar de zona e 

da UAC (Unidade de Atención a Centros) prestarán especial atención para a atención dos pro-

blemas tecnolóxicos que poidan xurdir. Para fornecer de contidos á aula virtual o profesorado 

poderá usar os dispoñibles no espazo Abalar, os que figuran na web do Ministerio, ou calquera 

outro dispoñible. 
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Entre estes recursos inclúese a oferta dunha actividade de formación de 15 horas que permita 

iniciarse e afondar no aproveitamento didáctico das aulas virtuais e outras ferramentas institu-

cionais. Estes cursos desenvolveranse na propia aula virtual de cada centro e incluirá contidos 

axustados ás características e necesidades dos diferentes contextos. 

En consecuencia, ofertarase para todo o profesorado: 

 Un curso de Introdución ao ensino mixto que estará dispoñible en formato aberto en Pla-

tega. 

 Un curso titorizado de ensino mixto con contidos específicos para o profesorado de edu-

cación infantil, primaria, secundaria, FP, ensinanzas de réxime especial , adultos e edu-

cación especial. 

 Unha formación en centros prioritaria centrada nas seguintes liñas: 

- integración didáctica das TIC. 

-deseño e desenvolvemento curricular no marco dun modelo competencial. 

As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de 

ensino a distancia. 

Incluirase na programación o modo de prover o dereito á educación ao alumnado que non 

poida seguir a ensinanza telemática. Tamén se incluirán os mecanismos que o profesorado 

adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado. 

 

15.4 Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” 

Informarase o alumnado, a través de titorías: 

Das normas de organización, funcionamento e convivencia do centro.  

Das normas de prevención, hixiene e protección fronte á Covid-19. 

Do funcionamento da aula virtual. 

De que as “Normas Básicas de prevención da Covid”, o “Plan de Adaptación á situación Covi-

19” e o “Plan de Continxencia” poden consultarse na páxina web do centro. 

Informarase ás familias de que poden consultar o documentos anteriores na páxina web do 

centro. 

Os titores informarán as familias sobre o uso dos medios de comunicación telemática, así como 

do funcionamento da aula virtual. 
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15.5 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 mem-

bro da comunidade educativa. Será obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas 

canles que o centro considere oportunas. 

Este documento pode ser modificado e actualizado se as circunstancias así o esixen. 

 


