
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1. Denominación do centro, enderezo e teléfonos. 

 

DATOS DO CENTRO 

CÓDIGO NOME 
15005002 IES Ramón Otero Pedrayo  

 

ENDEREZO C.P. LOCALIDADE CONCELLO  PROVINCIA 

Avda. Monelos 10A 15008 A Coruña A Coruña A Coruña 

 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

881960960 ies.otero.pedrayo.coruna@ edu.xunta.gal 

PÁXINA WEB 

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

 

2. Membros do equipo COVID e asignación de tarefas aos membros. 

 
 

EQUIPO COVID 
TELÉFONO DE CONTACTO 881 960 960 

 

María del Carmen Lorenzo Villar Xefa do departamento de BX 

Tarefas 
 

• Elaborar xunto co equipo directivo e os demais 
membros do  equipo covid un “Plan de adaptación 
á situación COVID-19 no curso 2020 - 2021” de 
conformidade co modelo que se xunta como 
Anexo V ao protocolo no que se determinan as 
concrecións de medidas para o centro educativo 
individualizado”. 

• Recibir información diaria das posibles incidencias 
respecto á aparición de sintomatoloxía compatible 
cunha infección por SARS-CoV2. 

• Dispoñer dun listado de todo o alumnado e do 
persoal do centro, por aula e co profesor asignado 
á mesma no que figure identificación persoal, 
números de teléfono de contacto e o enderezo 



 

para, de ser o caso, poder trasladalo ás autoridades 
sanitarias 

Juan José Bort Couceiro Xefe do departamento de Tecnoloxía 

Tarefas 

• Elaborar xunto co equipo directivo e os demais 
membros do  equipo covid un “Plan de adaptación 
á situación COVID-19 no curso 2020 - 2021” de 
conformidade co modelo que se xunta como 
Anexo V ao  protocolo no que se determinan as 
concrecións de medidas para o centro educativo 
individualizado”. 

• Recibir información diaria das posibles incidencias 
respecto á aparición de sintomatoloxía compatible 
cunha infección por SARS-CoV2. 

• Dispoñer dun listado de todo o alumnado e do 
persoal do centro, por aula e co profesor asignado 
á mesma no que figure identificación persoal, 
números de teléfono de contacto e o enderezo 
para, de ser o caso, poder trasladalo ás autoridades 
sanitarias 

Ana Isabel Fraga Couselo Xefa de Estudos 

Tarefas 

• Coordinadora do equipo COVID 
• Nomeamento dos restantes membros e suplentes 

do equipo COVID. 
• Elaborar xunto cos demais membros do equipo 

directivo e do equipo covid un “Plan de adaptación 
á situación COVID-19 no curso 2020 - 2021” de 
conformidade co modelo que se xunta como 
Anexo V ao protocolo no que se determinan as 
concrecións de medidas para o centro educativo 
individualizado” 

• Comunicación coa Administración para notificar 
posibles casos ou para identificar os contactos 
próximos a este.  

• Comunicación co centro de saúde 
• Colaborar co secretario do centro na 

contabilización, no inventariado do material de 
protección ,na distribución e na certificación dos 
consumos e gastos producidos. 
 

 

 

3. Centro de Saúde de referencia. 
 

CENTRO DE SAÚDE Elviña-Mesoiro TELÉFONO 981247688 



 

4. Determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de 
protección que inclúe. 

Ante a detección de síntomas compatibles coa infección por SARS-CoV2 nun alumno, durante a 

estancia no centro ou á chegada ao mesmo, este será illado nun espazo de uso individual. Foi 

designado para tal uso o primeiro local do corredor do primeiro andar situado á man dereita. Dito 

espazo está dotado das medidas de protección e hixiene indicadas no protocolo COVID (xel 

hidroalcohólico, panos desbotables e papeleira de pedal). Unha vez illado o alumno contactarase 

coa súa familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. 

Non deberán asistir ao centro aqueles estudantes, docentes ou outros profesionais que teñan 

síntomas compatibles co COVID-19, así como aqueles que tivesen contacto estreito con algunha 

persoa con síntomas. Tampouco acudirán ao centro aqueles que estean a espera de resultado de 

PCR por sospeita clínica. 

Se se sospeita que un alumno comeza a desenvolver síntomas haberá que avisar a unha persoa 

do equipo COVID quen avisará á familia.   

 

5. Número de alumnos por nivel e etapa educativa. (utilizar un cadro). 

NIVEL Número de alumnos Nº aulas 

1º ESO 113 6 

2º ESO 95 5 

3º ESO 68 4 

4º ESO 72 4 

 

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

 

DOCENTES 40 

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN 1 

PERSOAL DE CONSERXERÍA 2 

PERSOAL DE LIMPEZA 3 

 



 

7. 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. 

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID tanto persoal non docente coma o 
profesorado  e a persoa responsable do alumno contactará inmediatamente con algunha das 
persoas membros do equipo COVID  a través das seguintes vías. 

• Chamadas ao centro: 881 960 960 /881 960 962 

• Correo electrónico: ies.otero.pedrayo.coruna@edu.xunta.gal 

8. Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado. 

Ausencia de alumnado:  

As ausencias de alumnado son rexistradas nas plataformas XADE por parte do profesorado. 
Requírese, por parte das familias, a obrigatoriedade de informar do motivo da ausencia do alumno. 
De non ser así, o titor do grupo deberá chamar para informarse. O equipo COVID deberá recibir 
información do alumnado con sintomatoloxía por parte das familias ou dos profesores titores. 

 Ausencia de profesorado:  

O profesorado de garda deixará constancia no libro de gardas das ausencias do profesorado e 
posteriormente rexístraas en Xade a xefatura de estudos.  
Todos os membros do equipo COVID estarán informados do profesorado con sintomatoloxía COVID. 
  

9. Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades 
sanitarias e educativas a través da aplicación informática. 

No suposto de que se sospeite que un alumno comeza a desenvolver síntomas de COVID-19  
deberase avisar a un membro do Equipo COVID quen deberá contactar coa familia. O responsable 
legal deberá chamar ao seu centro de saúde para conseguir unha cita telefónica co seu pediatra 
para que avalie a necesidade dunha proba diagnóstica. De non ser posible nese día acudirá ao PAC 
para a valoración do médico de atención primaria. (7.2) 
No caso dun traballador do centro este acudirá ao seu médico. 
En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

No suposto da aparición dun caso, a persoa coordinadora ou outro memnbro do equipo COVID-

19 incluirá, por indicación das autoridades sanitarias, na aplicación informática a información 

prevista do eventual afectado, os que teñan consideración de contactos estreitos, os dos 

compañeiros afectados e do seu profesorado, así como de quen poida ser unha persoa próxima 

vencellada ao centro educativo.(7.3) 

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 



 

10. Croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito 
individual ou croques xenérico que sexa reproducible nos restantes 
espazos. Identificación da posición do profesorado. 

Cada grupo terá unha aula de referencia onde desenvolverán a meirande parte das actividades 
lectivas procurando grupos uniformes, sen desdobres de optativas na maioría dos casos(17.1). A  
disposición é en todas similar. Ao manter a distancia de 1,5 m de centro de cadeira  a centro de 
cadeira só caben 19 pupitres nas aulas do edificio principal e 20 nas do edificio anexo. Axúntase a 
distribución de optativas nos grupos onde aparecen sombreadas as materias onde os alumnos 
precisarán desprazarse. 

 

1º ESO 

1º A 1º B 1º C 1º D 1ºE 1ºF 
Relixión V.Éticos Val. Éticos Val. Éticos Relixión V. Éticos Val. Éticos Val. Éticos 

        

Afond. ING Afon.ING Afon. ING Afon.EF Afon.EF Afon.EF 

Francés Francés Francés Francés RE Francés RE Francés RE 

 

2º ESO 

2º A 2º B 2º C 2º D 2ºE 
Relixión Val.Éticos Val.Éticos Relixión Val. 

Éticos 
Relixión Val. 

Éticos 
Val. Éticos 

P.E.V.S. P.E.V.S. Igualdade Oratoria Oratoria 
Francés RE Francés RE Francés RE Francés RE Francés RE 

 

3º ESO 

3º A 3º B 3º C 3ºD 
Mat.Apl. Mat.Acad. Mat.Acad. Mat.Acad. 

Val. Éticos Val. Éticos Relixión Val. Éticos Val. Éticos 

Francés CuCl Francés CuCl Francés Francés 

4º ESO 

4ºA  Acad. 
BX-FQ 

4ºB  Acad 
BX-FQ  

4ºCAcad. 
ECO-LAT 

4ºDAcad./Apli. 
ECO-LAT/ IAEE-TEC 

Val.Éticos Val.Éticos Relixión Val.Éticos Relixión Val.Éticos 

EPVA Cu.Científica EPVA EPVA 

FRA TIC MUS FRA TIC MUS 

 
Na aula de informática situada no soto só poderán ser empregados un total de 11 ordenadores. 
Croques aula 
 

11. Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas 
identificación de espazos ou salas para asignar a grupos. 

 

Será necesario para desdobrar un grupo de primeiro a utilización da aula de plástica na que caben 



 

un total de 20 alumnos. 

 

12. Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, 
departamento de orientación ou aulas especiais do centro.  

A atención ao alumnado con NEE realizarase en xeral nas aulas de PT, agás a intervención do 

especialista en AL que se desprazará á aula ordinaria. 

Na atención do alumnado con NEE recoméndase o uso de máscaras. No caso de que o 

alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non respectar a distancia 

de seguridade a especialista en PT ou AL valorará o emprego de pantallas/viseiras.( 24.2) 

Nas aulas de apoio PT1/PT2 é importante realizar unha ventilación de 15 minutos entre cada 

sesión, así como unha desinfección dos elementos empregados. Só pode entrar un máximo de 4/8  

alumnos en cada sesión.  

No departamento de orientación é importante realizar unha ventilación de 15 minutos tras cada 

reunión, respectaranse todas as medidas de prevención e hixiene, como máscara e utilización de 

xel hidroalcohólico para a hixiene de mans. Para reunións de máis de tres persoas buscarase un 

espazo alternativo máis amplo no que se poda asegurar a distancia interpersonal de seguridade. 

 

13. Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias. 
 

Evitaranse as titorías presenciais. As comunicacións dos titores coas familias terán lugar por vía 

telefónica ou por correo electrónico. As familias pedirán cita por medio de Abalar para que teña 

lugar no horario de atención a pais do docente. O titor confirmará por vía ABALAR a data e hora 

na que realizará a titoría.  

Cando a xuízo do profesor titor ou da dirección do centro fose necesaria unha reunión presencial, 

respectaranse todas as medidas de prevención e hixiene, como máscara e utilización de xel 

hidroalcohólico para a hixiene de mans. Para estas situacións excepcionais existe unha sala 

reservada que será ventilada e debidamente desinfectada polo profesor que a utilice, tras a 

reunión. 

 

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

 

Toda a información relacionada coa comunidade educativa será transmitida a través da páxina 

web do centro. Aquela información destacada comunicarase vía abalar móbil. Os titores legais 

deberán descargar dita aplicación. Ao inicio de curso daranse as instrucións do procedemento de 

descarga e utilización da mesma. 

Por regra xeral a comunicación co centro poderá realizarse vía telefónica ou a través do correo 



 

electrónico. 

 

15. Uso da máscara no centro. 
 

O uso da máscara é obrigatorio durante toda a xornada lectiva, aínda que se cumpra coa distancia 

de seguridade. O alumnado debe levar ao centro unha segunda máscara de recambio, así como un 

estoxo debidamente etiquetado específico para gardala en caso necesario. 

A imposibilidade do uso da máscara ou do xel hidroalcohólico deberá ser acreditado polo pediatra 

ou  facultativo da persoa afectada.(3.2) 

No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no 

exterior, de maneira individual, a máis de 2 m e que o uso da máscara imposibilite a práctica. 

 

16. Información e distribución do Plan entre a comunidade 
educativa. 

 

Do contido do  documento do Plan COVID, aprobado pola dirección do centro, informarase aos 

membros do Consello Escolar. Unha vez realizado dito trámite, publicarase o mesmo na páxina 

web do centro. Comunicarase dita publicación ás familias mediante abalar móbil. (10.4) 

 

 

MEDIDAS DE LIMPEZA 
17. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e 

mobiliario a limpar de xeito frecuente. 
 

• A limpeza xeral do centro farase unha vez ao día (4.1.1)  e porase especial atención nas zonas 

de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes como mesas, pasamáns, pomos 

de portas, billas nos baños, etc. 

• Durante a xornada lectiva realizarase limpeza de superficies de uso frecuente.   

• A limpeza de aseos farase dúas veces na xornada e teráse nos mesmos material de desinfección 

para ser utilizado polos usuarios voluntariamente. (4.1.1 e 4.1.3), 

• Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras  (4.1.8) 

 

18. Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia 
semanal ou mensual de tarefas.  

ACORDAR POLO SECRETARIO CO PERSOAL DE LIMPEZA 

 

 



 

 

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

• Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a 

cabo este labor, como son as luvas e a máscara. 

• Empregaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos 

desinfectantes virucidas autorizados polo Ministerio de Sanidade. 

• Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados 

desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

 

20. Cadro de control de limpeza dos aseos. 

En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás horas ás 

que se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo. Ver anexo de control de 

limpeza. 

21. Ventilacións das aulas 

A primeira ventilación do día realizarase ao inicio da xornada por espazo de 15 minutos e será 

realizada polo profesorado da primeira sesión. O resto de mañá este labor será responsabilidade 

do profesorado de cada aula, que antes de cada cambio de clase deberá facer a ventilación.  

A ventilación durante os recreos será responsabilidade dos profesores saínte e entrante. Deste 

xeito, o profesorado das sesións previas ao recreo, 2ª e 4ª sesión, deberán asegurar a ventilación 

ao inicio do recreo e o profesorado de sesión posterior ao recreo,  3ª e 5ª, anotarán no checklist.  

 

22. Determinación dos espazos para a xestión de residuos. 

En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada (con tapa e pedal), 

para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras). 

Cando unha persoa que presente síntomas compatibles co COVID use a papeleira da aula de 

confinamento, recollerase a bolsa de lixo na que se depositen os panos ou outros produtos usados 

por ela dentro dunha segunda bolsa de lixo con peche. 

Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na fracción resto 

(agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as recollidas 

separadas).  

 
MATERIAL DE PROTECCIÓN 
 



 

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

Corresponde ao equipo COVID en colaboración co secretario do centro o inventariado, a distribución 

e contabilidade do custo do material de protección e cartelería derivados da aplicación das medidas 

de prevención e hixiene. O inventariado e a contabilidade serán individualizables con respecto das 

restantes subministracións do centro. 

 

24. Determinación do sistema de compras do material de 
protección. 

Unha vez recibido o aprovisonamento inicial de máscaras por parte da consellería, corresponde 
ao centro educativo a adquisición de xel hidroalcohólico, dispensadores, panos desbotables, 
material de limpeza e desinfección, papeleiras e impresión de cartelería. 

A persoa que exerza a secretaría do centro será a responsable de procurar orzamentos e encargar 
os subministros. 

 

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

 
Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do centro das 
máscaras enviadas pola consellería. Os receptores deberán asinar nunha folla de rexistro a 
recepción do mesmo.(6.1) 
En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans e un 
difusor para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios. 
O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e de comunicar á secretaría a 
necesidade da adquisición do mesmo. 

 
XESTIÓN DOS GROMOS 

26. A determinación das medidas pode ser referida a xenérica do 
protocolo das consellerías, unha propia do centro ou unha remisión 
ao Plan de continxencia. 

A xestión de abrochos farase segundo o recollido na “Actualización das recomendacións 

sanitarias do comité clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da COVID 

19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021” nos apartados 

7 e 8. REVISAR 

 



 

27. Persoas que realizarán as comunicacións das incidencias á 
autoridade sanitaria e educativa. 

O responsable de realizar as comunicacións será a xefa de estudos e coordinadora do equipo 

COVID do centro, no caso de ausencia, calquera outro dos seus membros. Basicamente 

consistirá en incorporar os casos á aplicación educovid. 

 
XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

28. Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa xefatura 
territorial e de solicitude, de ser o caso de persoal substituto. 

 

REVISAR Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos 

centros de ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 a persoa solicitante 

do suposto de vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do centro o anexo 

debidamente cuberto xunto coa documentación que deba achegar. Esta documentación 

poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao correo do instituto: 

ies.otero.pedrayo.coruna@edu.xunta.gal. 

Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á xefatura 

territorial correspondente, en espera da resolución da mesma. 

Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros 

reflectindo no apartado observacións a casuística. 

 

MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO 
29. Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas 

con horarios de ser o caso. Regulación da entrada de acompañantes 

do alumnado. 
 
Á entrada ao centro do alumnado que veñan a pé ou en transporte familiar farana do seguinte xeito: 
Medirase a temperatura a todo o alumnado, o que facilita a entrada graduada segundo o seguinte 
horario e distribución nas entradas: 
1º ESO - 8.35 h a 8.40 h. Accederán ao recinto escolar polo portalón do edificio principal e entrarán 
pola  porta situada enfronte do mesmo, subirán polas escaleiras ao primeiro andar. 
2º ESO - 8.40 h a 8.45 h. Entrarán ao recinto polo portalón do edificio principal, baixarán cara o 
pavillón e dende aí accederán ao centro subindo polas escaleiras cara a planta baixa. 
3º ESO - 8.35 h a 8.40 h. Entrarán polo portalón do edificio anexo e despois accederán a través da 
entrada lateral. 
4º ESO - 8.40 h a 8.45 h.  Entrarán polo portalón do anexo e despois accederan a través da porta 
principal deste edificio. 
Nestas entradas terá prioridade o alumnado que ven en transporte escolar, que non respectará esta 
distribución horaria e accederá ao centro segundo baixa do autobús pola entrada correspondente 
ao seu nivel. 



 

Á saída do centro ao remate da xornada escolar, tamén será graduada co fin de evitar 
aglomeracións, segundo o seguinte horario: 
1º ESO - 14.10 h 
2º ESO - 14.15 h 
3º ESO - 14.10 h 
4º ESO -  14.15 h 
Para saír das aulas de xeito ordenado sairán por filas de diante cara atrás empezando pola fila máis 
próxima á porta da aula. Nas saídas non se priorizará ao alumnado do transporte escolar. Estas 
saídas por niveis serán tamén graduadas por grupo empezando pola aula máis próxima á escaleira 
ou porta exterior e así sucesivamente. O alumnado hixienizará as mans antes de saír da aula e sairá 
do centro pola mesma porta pola que accedeu e circulará respectando as sinalizacións do chan.  
Tanto na saída como na entrada, non se poderán facer grupos nos patios. Circularase sempre en liña 
mantendo a distancia de seguridade. 
O alumnado usuario do servizo de comedor dirixirase á porta do mesmo situada no exterior do 
edificio principal. 
De igual xeito, o alumnado que empregue o transporte escolar, na saída, terá que dirixirse 
directamente ao autobús e sentarse no asento asignado para todo o curso.  
Non se poderá permanecer no exterior do recinto escolar facendo grupos de alumnos. 
Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións nos patios ou que xogue nos 
mesmos, polo que se regularán as saídas directamente ao exterior do recinto. Asemade, 
informarase ás familias da necesidade da responsabilidade persoal de non facer agrupamentos nos 
accesos ao centro escolar. 
A entrada e a saída do alumnado será vixiada polo profesorado correspondente para poder 
realizalas coas necesarias condicións de seguridade. 
As familias ou acompañantes do alumnado non poderá acceder ao centro a non ser que sexa 
requirida pola Dirección. 

 
 



 

30. Determinación das portas de entrada e saída, das circulacións 
no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc  

Para entrar, saír ou circular polo centro (tanto no interior coma no exterior) imos facelo pola 

nosa dereita, seguindo a sinalización horizontal das frechas en todo momento, e só se poderá 

pisar a liña de separación nos corredores nas zonas descontinuas para acceder ás aulas, aos 

baños ou ás escaleiras. 

Os planos de circulación figuran como anexo a este protocolo. 

 

31. 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 ubicación. 

 

Haberá cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos comúns. 

A información será a xeral relacionada coa covid e coas medidas de seguridade básicas. 

Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola 

dereita do mesmo. 

Nos baños colocaranse marcadores que determinen o punto de espera. 

Dentro dos baños haberá cartelería recordando o lavado de mans e a técnica correcta dese 

procedemento. 

 

32. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado 
transportado. 

O alumnado que chegue ao centro en transporte escolar accederá ao mesmo directamente. 
Accederá pola porta correspondente segundo o nivel educativo no que esté escolarizado. 
Circulará sempre seguindo a sinalización horizontal ata chegar a súa aula e procederá a sentarse 
no pupitre asignado.  
A saída faraa co resto do alumnado da aula. O alumnado de 1º ESO e 2º ESO saen do edificio 
principal pola mesma porta pola que realizan a entrada e dirixirase directamente ao autobús. O 
alumnado de 3º e 4º saen do edificio anexo polas portas asignadas para a entrada e dirixiranse 
ao portalón do edificio principal para ir cara o autobús. Nestes recorridos non se irá en grupo e 
manterase a distancia de seguridade de 1,5 m. 

 

33. Asignacións do profesorado encargado da vixilancia. 

 
Nos horarios do profesorado quedará reflectido que profesorado é o encargado da vixianza do 
alumnado.  En xeral, corresponde a cada profesor con clase cun grupo a vixilancia de dito grupo  e 
ao profesorado de garda a vixilancia dos accesos e das zonas comúns, corredores e aseos. 



 

As entradas serán vixiladas polo profesorado de garda na primeira sesión; de xeito que, en cada 
porta de acceso haberá un profesor  encargado da vixianza e toma de temperatura. 
O profesor que teña asignada a primeira clase da xornada agardará ao alumnado na aula dende 10 
minutos antes do comezo do horario lectivo. A medida que vaian chegando asegurarase de que 
limpan as mans co xel hidroalcohólico e de que collen o material necesario da súa taquilla sen 
permitir acumulacións. 

Establécense dous períodos de recreo de 15 minutos cada un. 

  1º recreo : 10.25 h a 10.40 h 
 2º recreo: 12. 20 h a 12.35 h 

No 1º período de recreo o alumnado de 1º ESO e 3º ESO irá ao patio aos espazos asignados e o 
alumnado de 2º e 4º permanecerá na aula onde poderá tomar a merenda. Analogamente, no 2º 
recreo irá ao patio o alumnado de 2º e 4º ocupando os espazos asignados e permanecerán na aula 
o resto. En todo caso, se as condicións meteorolóxicas non o permitisen o alumnado deberá 
permanecer na súa aula. 

Da vixilancia de cada grupo de alumando, xa sexa no patio ou na aula, corresponde ao profesorado 
co que teña clase nas sesións previa e posterior ao recreo  (7.5 min/prof aprox.) .  

No patio hai zonas separadas para cada grupo de alumnos co seu correspondente profesor. 
Da vixilancia das portas dos aseos ocuparase o profesorado con garda nas horas previas e 
posteriores aos recreos. 

As saídas serán vixiladas polo profesorado de garda na última sesión. 

 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

34. Previsións para a realización de actividades extraescolares fóra 
da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor. Deberán ser 
coordinadas co organizador do servizo. 

 
A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva posiblemente non se leven 
a cabo, ata que cambie a situación sanitaria, debido á imposibilidade por parte do centro e da 
ANPA de garantir o cumprimento das medidas esixidas no protocolo. 
O servizo de comedor articulará o seu propio protocolo de adaptación á situación COVID, que 
se incorpora como anexo. 
 

35. Determinacións para as xuntanzas de ANPA e Consello Escolar. 
 

• As actividades das ANPA celebraranse preferentemente por medios telemáticos. (12.3.) 

• Os Consellos Escolares celebraranse preferentemente por medios telemáticos (12.4.) 

 

36. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas 
familias. 

 

• A comunicación dos titores e titoras coas familias terá lugar por vía telefónica ou por correo 

electrónico. No caso de comunicación telefónica, as familias pedirán cita previa para que teña 

lugar no horario de atención a pais do  docente. O titor confirmará por vía ABALAR a data e 

hora na que recibirá a información. Cando a xuízo do profesora titor ou da dirección do centro 



 

fose necesaria unha reunión presencial, respectaranse todas as medidas de prevención e 

hixiene, como máscara e utilización de xel hidroalcohólico para a hixiene de mans. Para estas 

situacións excepcionais existe unha sala reservada que será ventilada e debidamente 

desinfectada polo profesor que a utilice, tras a reunión (12.5.) 

• O mecanismo de información xeral para as familias será a páxina web do centro e a plataforma 

ABALAR (12.6.) 

 

37. Normas para a realización de eventos. 
 
Debido á organización en grupos de convivencia estable e a situación do COVID19, este curso non 
se realizarán actividades e celebracións de centro que xuntaban a unha gran cantidade de xente. 
As reunións grupais presenciais reduciranse ao mínimo imprescindible, a estes efectos, é 
obrigatorio o uso da máscarae o mentemento da distacia de seguridade. O aforo do salón de actos 
é de 43 persoas. 

 

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 
38. Establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no 

centro educativo, establecemento dun espazo de espera para o 
alumnado transportado. Criterios de ser o caso de priorización do 
alumnado para o uso do transporte. 

 

O alumnado usuario do servizo de transporte terá un sitio asignado no autobús para todo o curso. 

Non se poderá cambiar de sitio aínda que falte alumnado no servizo de transporte. 

É obrigatorio o uso de mascara. 

O alumnado que chega ao centro en transporte escolar accederá directamente ao centro .  

Os vehículos familiares que traen alumnado e non estean estacionados deberán permanecer só o 

tempo necesario nas proximidades do centro para favorecer o aceso directo do alumnado ao recinto 

escolar. 

 

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 
39. Establecemento de quendas para o uso de comedor. 

Determinación dos lugares ocupados polos comensais.  
 

O alumnado de comedor accederá ao servizo en dúas quendas que permitan manter a distancia de 
1,5 m de distancia no interior do comedor. 

Accederán pola porta do comedor situada cara o exterior do edificio principal. A primeira quenda 
destinarase ao alumnado de 1º e 3º e a 2ª quenda para o alumnado de 2º e 4º. 

O alumnado que non estea comendo estará ao cargo do monitor correspondente na zona do patio 
cuberto e manterá ao alumnado agrupado por aulas. 

En cada quenda, terán asignado sitio fixo que será comunicada á dirección do centro e ao equipo 



 

COVID mediante un plano de situación, xa que o comedor do centro está xestionado pola ANPA. 

Procurarase que o  alumnado da mesma aula estea situado na mesma zona. 

Entre pratos se fosen secuenciados usarase a máscara. 

Hai un protocolo específico de comedor elaborado JARDANAY, empresa concesionaria do servizo. 

 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 
40. 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 as normas de 
uso e limpeza. 

 

AULAS DE INFORMÁTICA 

Sen prexuízo da aplicación das normas xerais de protección, na Aula de Informática se 
establecerán unhas medidas específicas. 

• Hixiene de mans á entrada/saída da Aula de Informática.(16.2.) 

• Desinfección das superficies antes do inicio da clase.(16.3.) 

• O alumnado empregará o mesmo equipo durante todo o curso. Se por algunha 
circunstancia algún dos equipos deixara de estar operativo, na seguinte clase se proverá ao 
alumno dun equipo na súa mesma ubicación.(16.4.) 

AULA DE MÚSICA   

En principio, e xa que isto supón ir contra os principios xerais de conseguir a menor mobilidade 

do alumnado polos pasillos posible, cruces innecesarios e o uso de cada mesa por distinto 

alumnado dunha maneira frecuente, recoméndase que mentres as condicións sanitarias non o 

permitan, as clases de música se impartan na aula do propio alumnado. 

AULA DE PLÁSTICA 

A aula de plástica non poderá ser usada neste curso xa que foi necesario o seu emprego para un 

grupo de 1º ESO. 

AULAS DE PT  

O profesorado especialista de PT, xunto co departamento de orientación e con supervisión de 

xefatura de estudos, distribuirá os seu horario para a atención do alumnado para o que se precise 

apoio. 

Nas dúas aulas respectarase a distancia de 1,5 m e procurarase non  xuntar alumnado de distintos 

grupos. 

O profesor especialista de PT será o encargado de ir recoller á aula ao alumnado con necesidades 

de apoio para vixiar que manteñen as distancias de seguridade. 



 

 

AULAS DE DESDOBRE 

Para o desdobre debido á opcionalidade empregaranse as aulas de PT do 1º andar, as aula de 

informática , a biblioteca e a aula de música.  

 

41. Existirán determinacións específicas para a materia de 
educación física. 

PROTOCOLO ESPECÍFICO EDUCACIÓN FÍSICA 
Sen prexuízo da aplicación das normas xerais de protección, na clase de Educación Física se 
establecerán unhas medidas específicas. 
• Hixiene de mans á entrada/saída ao pavillón (16.2.) 
• O uso da máscara será obrigatorio no interior do pavillón.(16.5.) 
• Se a actividade se realiza no exterior e o uso da máscara imposibilita a súa práctica, o 
seu uso non é obrigatorio sempre e cando se garanta unha distancia mínima de 2m.(16.5.) 
• No caso de realizar algunha actividade na que se comparta o material o alumnado 
procederá á limpeza de mans ao inicio e ao remate da actividade.(16.3.) 
• Desinfección (16.3.) 
• No caso de ter que acudir ao aseo durante o transcurso da clase o alumnado deberá 
hixienizar as mans á entrada e a saída do mesmo.(19.1.) 
• O número máximo de alumnos/alumnas que poden usar simultaneamente o aseo será 
de (19.1.) 

- O alumnado esperará sentado no seu posto escolar na súa aula de referencia ata que o 
profesor/a de E.F. vaia a recollelos. 

- O profesor/a de E.F. indicará a saída ordenada e escalonada do grupo co que ten clase, de 
forma que se dirixa polas corredor e escaleiras máis pretas do pavillón seguindo as indicacións, 
en ringleira e mantendo a distanciamento entre o alumnado. 

- Ao entrar no pavillón deberán hixienizar as mans co xel hidroalcohólico. 

- Os alumnos/as baixarán co equipamento posto (roupa e calzado deportivo) xa que accederán 
directamente ás zonas individuais marcadas no frontal das espaldeiras e laterais respectivos 

nas que deixarán as súas pertenzas adecuadamente identificadas. 

- Baixarán cun neceser ou mochila de man no que traerán unha camiseta e toalla para aseo 

básico, máscara de reserva no seu estoxo, e opcionalmente unha botella de auga co seu nome. 

- Esperarán nestes puntos de referencia ata que todos os compañeiros/as da aula baixen e o 
profesor/a achegue as súas instrucións de inicio. 

- A máscara será de uso obrigatorio en todo o interior das instalacións e nos patios exteriores. 
Naqueles casos puntuais no que se estea traballando individualmente no exterior, mantendo 
unha separación maior de dous metros e as características da actividade física así o recomende, 
o profesor/a poderá permitir sacar a máscara durante o tempo imprescindible para a realización 
da mesma. 



 

- As portas do pavillón principais permanecerán abertas durante as clases. Así mesmo, sempre 
que a climatoloxía o permita permanecerán abertas as portas de emerxencia para favorecer a 
ventilación no mesmo. 

- O alumnado seguirás as pautas e indicacións do profesorado evitando o contacto físico. 
Manterá o distanciamento durante a sesión atendendo as circulacións, zonas de quendas e de 

traballo físico así como o uso individual do material deportivo. 

- O material de uso individual que o departamento preste ao alumnado durante a clase será 
desinfectado polo alumno baixo a supervisión do profesor/a e gardado convenientemente 
respectando quendas e distanciamento. Cando sexa imprescindible compartir algún tipo de 

material será convenientemente desinfectado antes e despois do seu uso. 

- Os alumnos/a só poderán usar os baños coa autorización do profesor/a e sempre respectando 

o distanciamento e o aforo máximo de dúas persoas no mesmo. 

- Os últimos minutos da sesión serán empregados para a volta a calma tras o traballo físico, 
estiramentos e uso dos vestiarios por quendas dirixidas polo profesor/as respectando o 
distanciamento e o aforo máximo de 5 persoas. 

- Nos vestiarios hai cinco postos marcados cun distanciamento mínimo de 1,5m nos cales os 
alumnos/as se situarán para facer o cambio e aseo básico, cando usen o lavabo manterán o 
distanciamento. Só poderán sacar a máscara cando estean lavando a cara. Ou cando vaian a 
cambiala pola de reserva. 

- Recoméndase cambiar sempre a máscara no vestiario por a de reserva, pois despois do 
exercicio físico posiblemente estea suada ou con restos das expiracións. 

- Unha vez os alumnos/as van saíndo do vestiario retornan ao seu posto no frontal ou lateral 
do pavillón, e esperarán ata que os compañeiros/as rematen e o profesor/a indique a saída. 

- Ao sonar o timbre, o profesor/a indicará o retorno escalonado, en ringleira e seguindo as 
indicacións polas escaleiras e corredores ata a súa aula. Os alumnos/as hixienizarán as mans 
igualmente á saída. 

- Nas sesións nas que coinciden dous grupos con seus respectivos profesores, o alumnado ten 
unha zona de inicio en cada metade do pavillón, esperarán ao comezo da clase nos seus postos, 
e seguirán as indicacións do seus profesores. Os espazos de traballo serán separados 
empregando as dúas metades do pavillón e os distintos patios exteriores sempre que a 

climatoloxía o permita. 

- Para o uso dos vestiarios empregarase os minutos necesarios na parte final da sesión para 

atender as quendas necesarias. 

- En calquera circunstancia, de acceso, traballo durante a clase, uso dos vestiarios, saída non 

poderán ter contacto a alumnado de distinto grupo. 

- A segunda e cuarta hora os alumnos irán, respectando circulacións e distanciamento, a súa 



 

aula de grupo co profesor/a de EF, deixarán o neceser ou mochila de man e atenderán as 

quendas e espazos de recreo. 

- A sexta hora, ou octava do martes, o alumnado poderá baixar coa mochila xa que cando toque 

o timbre irán cara as saída do centro, seguindo as indicacións do profesorado. 

 

42. Regularase o proceso de cambio de aula ou a visita á aula 
especial ou espazos de uso educativo. 

Os cambios de aula por mor da opcionalidade ou materia con espazo específico (educación 

física,  tic,  reforzo, PT etc.) realizarase de un en un e gardando as distancias de 1,5 metros. 

Cando haxa un cambio de aula o alumnado  agardará na aula de referencia  polo profesor co 

que ten clase na seguinte hora, que acudirá con eles a súa nova aula. 

 

43. As persoas responsables da biblioteca establecerán unhas 
normas de uso acomodadas as xerais establecidas no protocolo. 

PROTOCOLO ESPECÍFICO BIBLIOTECA 

Sen prexuízo da aplicación das normas xerais de protección, na Biblioteca  estableceranse 

unhas medidas específicas (18.1.) Responsable de biblioteca 

· A Biblioteca non pode exceder en ningún momento o 50% do seu aforo (16 

alumnos/alumnas). En todo caso, unicamente permanecerá na Biblioteca o alumnado que 

estea utilizando o servizo de préstamo ou facendo labores puntuais de consulta. (18.1.) 

·  Hixiene de mans antes e despois da estancia na sala.(18.1.) 

· O alumnado non manipulará os libros dos andeis. Solicitará ao persoal da Biblioteca o libro 

que quere consultar ou levar en préstamo e este llelo proporcionará.(18.1.) 

·  Estarán sinalizadas as mesas e cadeiras que poden ser utilizados. (18.2.) 

· Estarán marcadas as sinalizacións para unha correcta circulación na Biblioteca, cunha porta 

de entrada e unha de saída. 

· O usuario/usuaria da Biblioteca hixienizará o posto utilizado antes e despois do seu uso. 

(18.2) 

·  Manterase sempre unha distancia mínima de seguridade de 1,5 m. (18.2.) 

·  O material de préstamo que sexa devolto deberá permanecer en caixas identificadas e 

illadas un mínimo de 4 horas antes de volver aos andeis. (18.3.) 



 

·  Non estará permitido o uso de xogos de mesa, ordenadores (18.3.) 

O servizo de préstamo está distribuído do seguinte xeito: 

- 1º e 3º , luns, mércores e venres no 1º recreo. 
- 2º e 4º , martes e xoves no 2º recreo 

 

44. Poderanse asignar grupos de aseos a alumnado de etapas 
educativas con carácter exclusivo en atención á realidade do centro. 

 
O alumnado usará os aseos situados no mesmo andar no que se atopa a súa aula de referencia. 

 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 
 

45. 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 pormenorizadamente no plan con asignación de espazos a 

grupos ou niveis e coas previsións propias para os grupos. 
 

Establécense dous períodos de recreo de 15 minutos cada un. 
  1º recreo : 10.25 h a 10.40 h 

 2º recreo: 12. 20 h a 12.35 h 

No 1º período de recreo o alumnado de 1º ESO e 3º ESO irá ao patio aos espazos asignados e o 
alumnado de 2º e 4º permanecerá na aula onde poderá tomar a merenda. Analogamente, no 2º 
recreo irá ao patio o alumnado de 2º e 4º ocupando os espazos asignados e permanecerán na aula 
o resto. En todo caso, se as condicións meteorolóxicas non o permitisen o alumnado deberá 
permanecer na súa aula. 

Da vixilancia de cada grupo de alumando, xa sexa no patio ou na aula, corresponde ao profesorado 
co que teña clase nas sesións previa e posterior ao recreo  (7.5 min/prof aprox.) .  
No patio hai zonas separadas para cada grupo de alumnos co seu correspondente profesor. 

Da vixilancia das portas dos aseos ocuparase o profesorado con garda nas horas previas e 
posteriores aos recreos. 

Durante os períodos do recreo o alumnado poderá tomar a súa merenda e ir aos aseos onde o aforo 
será controlado polo profesorado de garda.  

 

Segundo como estruturemos recreos asignaremos espazos. 
 

46. Nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do 
profesorado de vixilancia. Existirá un cadro que defina os horarios dos 
grupos de convivencia estable. 

 
O cadro de gardas figura como anexo a este protocolo. 
 



 

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 
47. O equipo COVID, en colaboración co departamento de 

orientación establecerá as medidas concretas en relación coa 
diferente tipoloxía de alumnado con NEE. 

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

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

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

como pode ser o uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, establecendo 

grupos de convivencia estable formados polo alumnado do mesmo aula. Neste caso limitaranse 

as interaccións dos grupos.  

O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso 

de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non respectar a 

distancia de seguridade. 

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

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

momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras 

esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre 

marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 

Inicialmente non é necesario reservar un aseo no centro para o alumnado NEE. 

O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de 

protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 

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

ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado de 

necesidades educativas especiales. 

 

48. Particulizaranse 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. 

 

Segundo o establecido no protocolo da Xunta, apartado 24.1 “Na atención ao alumnado con 

necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras dentro e fóra da aula cando 

non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de non poder facer uso da mesma 

optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual…”, 24.3 “No caso de que o 

alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas entradas, saídas, 

traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de 

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

antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao 



 

desenvolvemento da súa autonomía.” 

O alumnado do noso centro con NEE, é autónomo, e pode usar a mascarilla, non necesitando 

de coidadores. Este alumnado permanece en varios momentos da xornada nunha aula coa PT, 

e cúmprense distancias de seguridade. 

A tarefa mais importante consistiría en que os seus titores e a propia PT, reforcen de xeito 

regular con estes alumnos as medidas hixiénicas derivadas do Covid, e fagan un seguemento 

personalizado sobre o seu cumprimento.



 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 
49. 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. 

Dado que o número máximo de persoas que poden estar a un tempo na sala do profesorado será 

de 8 e 3 nos ordenadores habilitarase o salón de actos para que o profesorado poida permanecer 

no mesmo. 

Ambos espazos será desinfectados dúas veces por día a cargo do servizo de limpeza. Cando se 

abandone un sitio na sala profesores ou no salón de actos deberanse desinfectar as superficies 

de contacto, cadeira e mesa. 

Antes de comezar o uso do ordenador, o usuario deberá hixienizar as mans con xel 

hidroalcohólico e ao remate limpará a superficie do teclado, do rato e da pantalla con xel 

desinfectante. 

O profesorado deberá  evitar no posible o uso de fotocopias. 

Os locais deberán estar continuamente ventilados, mesmo con ventás abertas permanentemente 

se o tempo o permite. 

Para evitar que se rompan as distancias colocaranse as cadeiras a unha distancia que respecte as 

normas COVID, non podendo cambialas de lugar. 

Na porta da sala de profesorado porase información visual relativa ao afora e as medidas de 

hixiene e seguridade. 

Fomentarase que o profesorado ocupe outras dependencias do centro coma departamentos. 

Evitar as visitas do alumnado á sala do profesorado, buscando alternativas ás resolucións de 

dúbidas ou entrega de tarefas. 

Despois de  usar o teléfono da sala débese desinfectar o mesmo.. 

Ao remate da xornada as mesas deben quedar totalmente libres de libros e papeis para proceder 

a súa desinfección. 

Os bolsos e carteiras deberían estar gardadas en casilleiros ou colgadas en percheiros. 

Nos aseos do profesorado e persoal non docente ou en despachos pechados e pequenos non 

deben coincidir máis de tres persoas. 

 

50. 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. 
 
Fomentaranse as reunións telemáticas dos órganos colexiados. 

 
 



 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 
51. 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 
frote 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. 
 

Dende comezo do curso os membros do equipo COVID-19 asisten a todas as actividades 

propostas polas Consellerías de Educación e Sanidade  para a súa formación. 

Así mesmo todo o profesorado participara na formación de cursos sobre o manexo de utilidades 

informáticas útiles no ensino non presencial. 

Nas primeiras semanas de setembro procederase a matricular ao alumnado en todos los cursos 

da aula virtual e iniciarase a formación do mesmo no uso da plataforma. 

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene 

fronte á covid-19 . 

 

52. 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. 

 
Difundirase toda a información e comunicacións relativas á prevención e a distribución de 
medidas da Conselllería de Sanidade a través da páxina web do centro. 
Facilitarase o acceso á documentación de interese. 
 

53. O plan determinará o profesorado que, en función do seu 
coñecemento e experiencia, será o encargado de coordinar a 
implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas asesoras 
de 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. 

O coordinador do equipo TIC será o responsable do traballo de mantemento da aula virtual. 



 

Unificarase a denominación dos cursos para unha rápida identificación do grupo e materia por parte 
do alumnado. O resto de funcións (comunicación coa UAC, coa responsable Abalar de zona, divulgar 
accións de formación...) tamén forman parte das tarefas do equipo TIC e do secretario do centro. 

 

54. 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. 
Normas xerais 

● Se por parte dunha familia non se tivese entregado a principio de curso a declaración 

responsable que figura no Anexo II, poderase impedir o acceso do alumno ao centro 

educativo e avisarase ao pai, nai, titor legal. 

● Para entrar, saír ou circular polo centro (tanto no interior coma no exterior) imos facelo 

pola nosa dereita, seguindo a sinalización horizontal das frechas en todo momento e só se 

poderá pisar a liña de separación nos corredores nas zonas descontinuas para acceder ás 

aulas, aos baños ou ás escaleiras. 

● Uso obrigatorio de máscara no centro, tanto nas aulas como nos corredores, baños, patio 

de recreo, zona de comedor e calquera espazo común. Os alumnos deberán traer gardada 

unha 2ª máscara nun estoxo rotulado individualmente con nome e apelidos, curso e 

grupo.   

● Todos debemos de gardar as distancia mínima de 1,5 metros en todo momento. 

● O alumnado no poderá manipular as chaves da luz, as ventás, persianas, ordenador e 

canón, non deberá abrir nin pechar as portas. 

● O alumnado terá asignado un pupitre identificado co seu nome. Ocupará sempre un sitio 

fixo na aula. Debe evitar os desprazamentos pola aula sen autorización expresa do 

profesor. 

● O incumprimento do uso da máscara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o 

incumprimento das instrucións do profesorado en aplicación do protocolo de adaptación 

a situación COVID-19 terán a consideración de faltas leves incluídas no artigo 42  letras a), 

b) e d) do Decreto 8/2015, polo que se desenvolve a Lei 4/2011.  

● Cando acuda ao aseo ou vestiario deberá respectar o aforo do mesmo e agardará o seu 

turno mantendo a distancia de seguridade de 1,5 m. 

● Os cambios de aula por mor da optatividade ou materia con espazo específico (educación 



 

física,  tic,  reforzo, PT etc.) realizarase de un en un e gardando as distancias de 1,5 metros. 

Cando haxa un cambio de aula o alumnado  agardará na aula de referencia polo profesor 

co que ten clase na seguinte hora, que acudirá con eles a súa nova aula. 

Actuacións de hixiene e prevención: 
 
Xerais. 

 
● Antes de saír para o IES todos os membros da comunidade educativa deberemos facer a 

auto enquisa diaria segundo o modelo que se adxunta. 

● Non se poderá acudir ao Centro ante a presenza de calquera síntoma ou ante a presenza 

de síntomas nalgún convivinte. 

● O Equipo Covid do Centro establece como canle de comunicación co persoal do centro, 

familias e alumnado o medio telefónico (881 960 960 ou 881 960 962) ou a través do 

correo electrónico do centro ies.otero.pedrayo.coruna@edu.xunta.gal Indicar que os 

membros do equipo Covid están obrigados ao segredo profesional.  

● Calquera persoa membro da Comunidade Educativa ou persoal alleo  deberá hixienizar as 

mans con solución hidroalcohólica á entrada e a saída do Centro.  

● Nas aulas e nos espazos de uso común está colocada a cartelería coas medidas de hixiene 

e prevención necesarias.  

● Dotáronse todas as aulas, aseos, pavillón, sala de illamento, despachos, conserxería e zona 

de administración con xel hidroalcohólico, panos desbotables, desinfectantes virucidas e 

papeleiras de pedal  con tapa. 

● As familias e docentes incidirán na importancia das medidas de prevención para a 

transmisión da infección, destacando as seguintes:  

- Obriga de usar a máscara no centro, no transporte e no servizo de comedor. 

- Correcto uso da máscara 

- Evitar tocar ollos, nariz e boca 

- Hixiene de mans frecuente e meticuloso, con auga e xabón ou xel hidroalcohólico. 

- Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha 

papeleira, ou ben facelo contra a flexura do cóbado, afastándose da xente. 

- Hixiene de mans despois de tocar secrecións respiratorias, antes e despois de comer, 

usar os aseos ou tocar material que necesariamente teña que ser compartido. 

● Non se pode compartir material escolar nin doutro tipo (máscara, panos, móbiles, 

bolígrafos, libros...).  

mailto:ies.otero.pedrayo.coruna@edu.xunta.gal


 

Para o persoal docente e non docente: 
 

● Ante a presenza dun síntoma da auto enquisa ou ante a sospeita de infección de algún 

membro convivinte no domicilio familiar calquera membro da comunidade educativa non 

deberá acudir ao centro e deberá poñerse en contacto co seu Centro de Saúde e notificalo 

ese mesmo día ao teléfono do Centro para ter constancia o Equipo Covid e Xefatura de 

Estudos. Ata que o convivinte sexa valorado positivo ou negativo polos profesionais 

sanitarios non se poderá acudir ao Centro.  

● Se o caso de sospeita dalgún convivinte é negativo o persoal incorporarase ao Centro nese 

mesmo día. 

● Se o caso de sospeita de algún convivinte é confirmado positivo o persoal non poderá 

acudir ao Centro ata ter unha PCR negativa. Recordar que dado que se considera ao 

persoal do Centro como imprescindible, non deberá gardar corentena dende o momento 

de ter unha PCR negativa.  

● Se o caso sospeitoso xurde no Centro abandonarase o Centro poñéndose en contacto co 

Centro de Saúde. As medidas a tomar polas autoridades sanitarias serán comunicadas por 

estas  ao Equipo Covid.  

● Cada caso confirmado será notificado polas autoridades sanitarias ao equipo COVID e 

solicitaranlles ao centro o rexistro dos contactos estreitos en EduCovid . 

● Para o desenvolvemento diario da actividade presencial debemos ter en conta os 

seguintes aspectos: 

● Na entrada/saída ao Centro o profesorado e persoal non docente hixienizará as mans. 

● Na sala do profesorado, antes de comezar o uso do ordenador, o usuario deberá hixienizar 

as mans con xel hidroalcohólico e ao remate limpará a superficie do teclado, do rato e da 

pantalla con xel desinfectante. 

● O número máximo de persoas que poden estar a un tempo na sala do profesorado será 

de 8 e 3 nos ordenadores. Habilitouse o salón de actos para o seu uso como sala de 

profesores alternativa.  

● Nos aseos do profesorado e persoal non docente ou en despachos pechados e pequenos 

non deben coincidir máis de tres persoas. 

● Nas aulas só o profesorado e persoal non docente poderá manipular as chaves da luz, as 

ventás, persianas, ordenador e canón, e en xeral calquera outro elemento de uso común. 

Se o alumnado usa o rotulador do encerado debe desinfectarse antes e despois de cambiar 



 

de usuario. Se se empregan xices por parte do alumnado, daráselles un pequeno anaco de 

uso individual que se tirará despois de ser empregado. O borrador da aula será 

unicamente empregado polo profesor. 

● O profesorado de primeira hora será o encargado de abrir as fiestras da aula ao comezo 

da xornada para ventilar a aula durante polo menos 15 minutos. 

● O profesorado velará para que o alumnado permaneza no seu sitio durante as clases e nos 

cambios de clase que terá un posto fixo durante o curso escolar. Haberá que facer especial 

incidencia en que os alumnos non poden abandonar o seu pupitre e polo tanto non poden 

saír aos corredores. 

● Se se cambia a actividade lectiva da aula de referencia para outra non habitual do grupo, 

hai que hixienizar a nova situación por parte do grupo entrante e do profesor entrante 

antes de iniciar a actividade. 

● Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos de xeito 

consecutivo (orientador, profesor especialista, ou calquera outro) desinfectaranse as 

superficies usadas e ventilarase a aula ou sala polos menos 15 minutos logo de cada 

sesión.  

● Ao finalizar cada clase, hai que deixar as ventás abertas o maior tempo posible.  

● O profesorado de última hora da xornada velará para que o alumno recolla todo o 

material. 

● O profesorado disporá a cargo dos recursos do centro dunha dotación de material de 

hixiene para o seu uso individual. 

● O material empregado para limpar e desinfectar calquera instrumento de traballo no 

centro deberá desbotarse nunha papeleira que teña bolsa plástica e logo hixienizaranse 

as mans. 

● Evitaranse as titorías presenciais. A comunicación dos titores e titoras coas familias terán 

lugar  por vía telefónica ou por correo electrónico. No caso de comunicación telefónica, as 

familias pedirán cita previa para que teña lugar no horario de atención a pais do  docente. 

O titor comunicará vía ABALAR móbil data e hora na que recibirá a información. Cando a 

xuízo do profesor titor ou da dirección do centro fose necesaria unha reunión presencial, 

respectaranse todas as medidas de prevención e hixiene, como máscara e utilización de 

xel hidroalcohólico para a hixiene de mans. Para estas situacións excepcionais existe unha 

sala reservada que será ventilada e debidamente desinfectada polo profesor que a utilice, 



 

tras a reunión.  

● Os consellos escolares, comisións de coordinación e claustros, faranse preferentemente 

por vía  telemática.  

● Aproveitaranse os primeiros minutos de clase para lembrar as normas de hixiene no 

centro durante as dúas primeiras semanas de curso. 

● En setembro, o profesorado titor identificará no seu grupo ao alumnado que teña falta de 

recursos informáticos no seu fogar (ordenador e conexión a internet) e notificarano ao 

equipo directivo. 

● Ao principio de curso, na primeira semana, os titores deberán asegurar que todos os seus 

titorados teñan unha conta de correo electrónico. Dende Xefatura de Estudos 

confeccionarase unha listaxe dos alumnos onde figure dirección de correo electrónico, 

número de teléfono do alumno e número de teléfono da súa nai/pai ou titor. 

● O profesorado debe ter cursos dispoñibles na aula virtual. Unha vez detectadas as 

carencias tecnolóxicas do  alumnado para afrontar o curso 2020-21 é preciso avaliar cales 

son as principais deficiencias e traballar en cada materia nese sentido con entrega de 

traballos a través da aula virtual e non en cadernos ou en papel. 

● Pódense propoñer e incluír nas programacións as actividades complementarias que se 

estimen oportunas pero a súa realización estará supeditada ás circunstancias sanitarias do 

momento. 

● En tanto non haxa unhas circunstancias máis favorables, unicamente utilizará a Aula de 

Informática o grupo de TIC de 4º de ESO e IAEE de 4º ESO. Haberá que facer unha limpeza 

previa e posterior dos ordenadores por parte do grupo e do profesor responsable do grupo 

nese momento. 

● O persoal de limpeza deberá empregar con carácter obrigatorio ademais da máscara, as 

luvas e en xeral a limpeza dos espazos xerais farase unha vez ao día  e porase especial 

atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes con 

especial atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de manipulación. 

● A limpeza de aseos farase dúas veces ao día, e terán nos mesmos material de desinfección 

para ser utilizado polos usuarios voluntariamente. Ademais debe terse especial atención 

a mesas, pasamáns, pomos de portas, billas nos baños, etc.  

● Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, cos materiais recollidos. 

● Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados 



 

desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

● Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na 

fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez 

efectuadas as recollidas separadas). 

Alumnado: 
 
● Ante a presenza dun síntoma da auto enquisa (Anexo 1) ou ante a sospeita de infección 

de algún membro convivinte no domicilio familiar calquera alumno non deberá acudir ao 

centro e deberá poñerse en contacto co seu Centro de Saúde e notificalo ese mesmo día 

ao teléfono do centro para ter constancia o Equipo Covid e Xefatura de Estudos. Ata que 

o alumno ou o convivinte sexa valorado positivo ou negativo polos profesionais sanitarios 

o alumno non poderá acudir ao Centro.  

● Se o caso de sospeita dalgún convivinte é negativo o alumno incorporarase ao Centro ao 

día seguinte. 

● Se o caso de sospeita de algún convivinte é confirmado positivo o alumno non poderá 

acudir ao centro ata que remate o período de corentena fixado polo persoal sanitario. 

● Se o caso sospeitoso xurde no Centro avisarase ás familias para que veñan o máis rápido 

posible a recoller ao alumno. As familias deben contactar inmediatamente co centro de 

saúde ou co pediatra. As medidas a tomar polos profesionais sanitarios serán comunicadas 

ao Equipo Covid. 

● Ante calquera caso confirmado e tras recibir a alerta das autoridades sanitarias un 

membro do equipo COVID deberá introducir en EduCovid os seguintes datos: 

- Compañeiros da aula 

- Contactos máis próximos na aula 

- Profesorado do grupo 

- Contacto do transporte escolar / transporte privado 

- Información adicional aportado polas familias: actividades extraescolares, 

contactos con amigos, … 

● As medidas a adoptar serán comunicadas polas autoridades sanitarias ao equipo COVID. 

● En calquera caso, debemos seguir as instrucións sanitarias recomendadas polos 

profesionais. 

● Indicar que todas as faltas de alumnado por estes motivos, non precisan xustificante 

médico, xustificaranse a través das familias, sendo imprescindible a  notificación ao Centro 



 

dos casos de sospeita de infección. 

● Para entrar, saír ou circular polo centro (tanto no interior coma no exterior) imos facelo 

pola nosa dereita, seguindo a sinalización horizontal das frechas en todo momento e so 

poderse pisar a liña de separación dos corredores nas zonas descontinuas para acceder ás 

aulas, aos baños ou ás escaleiras. 

● Unha vez que os alumno entren ao centro dirixiranse ás aulas onde deberán hixienizar as 

mans con solución hidroalcohólica ao entrar na aula, á volta do baño, á saída e a entrada 

do  recreo e á saída do centro.  

● O alumnado terá un posto fixo durante o curso escolar na aula, no comedor, no pavillón e 

no transporte e en ningún momento poderán abandonar o seu pupitre nin saír aos 

corredores nos intercambios de clase. Este feito de non cumprirse será sancionado 

diariamente.  

● Uso obrigatorio de máscara no centro, tanto en clase, baños ou no patio de recreo 

(espazos comúns). Tamén e obrigatorio o seu uso no transporte escolar. Os alumnos 

deberán traer gardada unha 2ª máscara nun estoxo rotulado individualmente con nome e 

apelidos. Aconséllase unha máscara cirúrxica xa que é obrigatoria ante un caso de 

illamento no Centro.  

● Todos debemos de gardar a distancia mínima de 1,5 metros en todo momento. 

● Non se pode compartir material escolar nin doutro tipo (máscara, panos, móbiles, 

bolígrafos, libros...). O seu material deberá estar gardado en contedores como estoxos ou 

semellantes e todo rotulado co seu nome. 

● Cando remata a xornada escolar, non se pode deixar ningún material na aula. 

● O alumnado colaborará na desinfección da súa aula ao remate da última hora da xornada, 

coa orientación e supervisión do profesorado que estea con eles nese momento e 

recordándolles que debe hixienizar as mans no momento da saída. 

● Evitar tocar ollos, nariz e boca. 

● Tusir ou esbirrar nun pano de papel que logo se desbota na papeleira ou na flexura do 

cóbado, afastándose da xente. 

● Nos recreos, haberá un espazo no exterior do recinto para cada nivel da ESO e que será 

rotatorio.  

● Na biblioteca só poderán estar un máximo de 16 alumnos á vez, gardando as distancias de 

seguridade. Ao entrar e ao saír da mesma haberá que hixienizar as mans. O servizo da 



 

biblioteca só funcionará cando haxa un profesor de garda presente. Todos os libros 

devoltos deberán permanecer  illados en confinamento durante 4 horas. 

● Non están permitidos os xogos de mesa nin o uso de ordenadores polo alumnado na 

Biblioteca  mentres a dirección non indique o contrario. 

● Non se poden tocar ventás, persianas, portas ou chaves da luz e non se poden tocar 

tampouco nin o ordenador, canón, mando nin a mesa do profesor. 

● No comedor hai que manter a máscara ata o momento de comer e unha vez finalizado o 

xantar, hai que volver poñela.  

Familia 
 
● No caso de que antes de saír da casa se detecte no alumnado sintomatoloxía compatible 

coa COVID-19 (ANEXO I) o alumnado non acudirá ao centro e a familia contactará 

inmediatamente co centro de saúde e con algún membro do equipo COVID do IES Ramón 

Otero Pedrayo. No caso desta ausencia non se reclamará ningún xustificante médico, será 

suficiente coa xustificación aportada pola familia que fará chegar en canto lle sexa posible 

ao titor.  

● A medición da temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa COVID-19 

(ANEXO I) será realizada no seo da familia de forma diaria antes de acudir ao centro 

escolar. 

● No caso de que algunha persoa do núcleo familiar sexa sospeitosa de padecer a COVID-19 

o alumno ou a alumna que convivan con ela non poderán acudir ao centro e deberá 

comunicarse esta situación ao centro educativo. 

● O alumnado na situación anterior poderá reincorporarse cando o resultado da proba PCR 

do membro da familia sexa negativa.  

● No caso de que haxa algunha sospeita de padecer a COVID-19 no ámbito familiar a 

situación deberá poñerse en coñecemento do centro.  

● É obrigatorio o uso de máscara no centro, tanto para o alumnado como para calquera 

persoa que acceda ao centro. 

● Os titores legais deberán cerciorarse de que os alumnos traen gardada unha 2ª máscara 

nun estoxo rotulado individualmente con nome e apelidos. Aconséllase unha máscara 

cirúrxica xa que é obrigatoria ante un caso de illamento no Centro.  

● Os responsables legais do alumnado deben asegurarse de que teñan todo o seu material 

en contedores propios como estoxos ou semellantes etiquetados co seu nome. 



 

 

● O mecanismo de información xeral para as familias será a páxina web do centro e ABALAR 

móbil. 

● No caso de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como consecuencia de 

patoloxías, será o médico ou pediatra quen determine os criterios sanitarios que rexerán 

a asistencia a clase ou a escolarización domiciliaria. 

● As ausencias a clase derivadas da aplicación dos protocolos Covid19 consideraranse 

sempre xustificadas. 

● Evitaranse as titorías presenciais. A comunicación dos titores e titoras coas familias terán 

lugar por vía telefónica ou por correo electrónico. No caso de comunicación telefónica, as 

familias pedirán cita previa para que teña lugar no horario de atención a pais do  docente. 

O titor comunicará vía ABALAR móbil data e hora na que recibirá a información. Cando a 

xuízo do profesora/a titor/a ou da dirección do centro fose necesaria unha reunión 

presencial, respectaranse todas as medidas de prevención e hixiene, como máscara e 

utilización de xel hidroalcohólico para a hixiene de mans. Para estas situacións 

excepcionais existe unha sala reservada que será ventilada e debidamente desinfectada 

polo profesor que a utilice, tras a reunión. Se as circunstancias obrigan a unha reunión 

presencial, tomaranse as medidas para que sexan posibles para celebrala. 

● Salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, ou cando a 

presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a entrada dos proxenitores no 

centro educativo. En todo caso, as familias, se a presencialidade fose imprescindible, 

accederán ao centro en horario non coincidente con entradas, saídas ou recreos tras 

previa solicitude de cita. 

● Na páxina web do centro haberá un espazo específico para notificar calquera novidade 

con respecto a este tema. 

 

55. 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 paxina web do 
centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas. 

 
Este plan de adaptación á situación COVID tras ser presentado aos membros do Consello Escolar 



 

será publicado na páxina web do centro. Comunicarase ás familias a súa publicación a través da 
aplicación abalar móbil. 

 
 

  



 

 
 
ANEXO I. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 
Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas clínicos de sospeita 
de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas solicite consulta no seu centro de 

saúde. 

 
Presentou nas últimas dúas semanas? SI NON 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC   

Tose seca   

Dificultade respiratoria   

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)   

Dor muscular   

Falta de olfacto   

Falta de gusto   

Diarrea   

 
Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron. 
 
 

Presentou nas últimas dúas semanas? SI NON 

CONVIVIU nas últimas 
2 semanas? 

cunha persoa COVID-19 confirmado? 

  

cunha persoa en illamento por 
sospeita de infección pola COVID-
19? 

  

 

 

  



 

ANEXO II 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  



 

 



CONTROL DE LIMPEZA BAÑOS                                                     
 
SEMANA: ___ de__________ao ___ de___________ 

 

 

Luns Martes Mércores Xoves 

Hora:  Hora: Hora: Hora: 

    
Hora: Hora: Hora: Hora: 
    

Hora: Hora: Hora: Hora: 
    
Hora: Hora: Hora: Hora: 

    
Hora: Hora: Hora: Hora: 
    

Hora: Hora: Hora: Hora: 
    

 

  



CONTROL DE LIMPEZA BAÑOS                                                     
 
SEMANA: ___ de__________ao ___ de___________ 

 

 

Luns Martes Mércores Xoves 

Hora:  Hora: Hora: Hora: 
    

Hora: Hora: Hora: Hora: 
    
Hora: Hora: Hora: Hora: 

    
Hora: Hora: Hora: Hora: 
    
Hora: Hora: Hora: Hora: 
    
Hora: Hora: Hora: Hora: 
    

 
 

 

 

 
 

FALTA A FOLLA DE REXISTRO DE ENTREGA DE MÁSCARAS E FIRMA DE 

RECEPCIÓN AO INICIO DO CURSO. 



 



 



 



 



Horas LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

1ª Isabel Porvén Esther Rodríguez Ángeles Méndez Jose Carlos Suárez Antonio Fernández

Antonio Fernández Antonio Fernández Ánxeles Minguillón Sandra Noya Gala Curros

José Carlos Suárez Esperanza Aram. Mª Cillas Rodríguez Mª Cillas Rodríguez Susana Ferreira

Esther Rodríguez Antón Amil Ana Isabel Fraga Laura Janeiro Ana Casal

2ª Paula Torreiro Sonia García José Balsa Fernando Neira Ángeles Méndez

Isabel López Guillermina Souto Antonio Ramos Mª de la Fe Vega Patricia Barreiro

Natalia González Mª de la Fe Vega Patricia Barreiro Antón Amil Uxía García

Gustavo Piñeiro Laura Janeiro Sara Cotelo

3ª Ánxeles Minguillón Patricia Barreiro Gala Curros Antonio Ramos Mª Cillas Rodríguez

Isabel Porvén Laura Janeiro Paula Torreiro Mª Cillas Rodríguez Nuria Pallas

Paula Torreiro Juan Rivas Ana Isabel Fraga José Balsa Lourdes Raposo

Gala Curros Ana Casal Gustavo Piñeiro Pilar Iglesias Isabel López
4ª Mª Cillas Rodríguez Uxía García Paula Torreiro José Balsa Antonio Ramos

Maca Lorenzo Jorge Domínguez Mª de la Fe Vega Gala Curros Nuria Pallas
Juan Rivas Natalia González Laura Janeiro Antonio Fernández Sonia García

Jorge Domínguez Isabel Porvén Lourdes raposo Paula Torreiro Esperanza Aram.
5ª Isabel López Esperanza Aram. Aitor Insunza Aitor Insunza Juan Bort

Isabel Porvén Ana Casal Sandra Noya Gala Curros Lourdes Raposo
Lourdes Raposo Maca Lorenzo Sonia García Juan Rivas Guillermina Souto

Antón Amil Isabel López Antonio Fernández Lola García
6ª Esther Rodríguez Lola de Lara Lola de Lara Ana Casal Mª de la Fe Vega

Sandra Noya Isabel Porvén Esperanza Aram. Jorge Domínguez José Carlos Suárez
Juan Rivas Sara Cotelo Ana Isabel Fraga Esther Rodríguez Almudena Bermúd.

Patricia Barreiro Guillermina Souto
7ª Guillermina Souto

Sonia García
Fernando Neira

Sandra Noya
8ª Susana Ferreira

Mª de la Fe Vega
Paula Torreiro

Entradas

1º Isabel Porvén Esther Rodríguez Ángeles Méndez Laura Janeiro Antonio Fernández
2º Antonio Fernández Antono Fernández Ánxeles Minguillón Sandra Noya Gala Curros

3º
José Carlos Suárez Esperanza Aram. Mª Cillas Rodríguez Mª Cillas Rodríguez Susana Ferreira

4º Esther Rodríguez Antón Amil Ana Isabel Fraga José Carlos Suárez Ana Casal

Tarde 1ª Sandra Noya
2º Sonia García 29/10/2020
3º Fernando Neira
4º Guillermina Souto
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