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INTRODUCIÓN
O presente protocolo foi realizando seguindo as directrices da
Consellería de Educación e Sanidade. Inclúe as recomendacións e as medidas
de prevención fronte a Covid-19 para a realización das distintas actividades
no noso centro.
Este documento non é un documento pechado senón que vai estar suxeito a
modificacións a medida que avance o curso, co fin de adaptarse a situación
real da pandemia.
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PRINCIPIOS SANITARIOS BÁSICOS
1 > Centro educativo
IES Porto do Son
As laxes, 18
15970 – Porto do Son
881 866 707
643 881 990

2 > Membros do equipo COVID
Corinne Son – Coordinadora
Raquel Creo Mayo
Alberto Santos Blanco

3 > Centro de saúde de referencia
Centro de saúde de Porto do Son
Persona de contacto:CarmenLires | Paula de Blas
Teléfono: 981 854 062

4 > Determinación do espazo de illamento COVID
Antigo vestiario do persoal de limpeza. Espazo situado no primeiro andar
duns 6 metros cadrados, accesible por escaleiras e ascensor. Como
elementos de protección, conta cunha fiestra para facilitar a ventilación,
dispensadores de xel hidroalcohólico, caixas de panos desbotables, luvas
dun so uso e papeleira con tapa accionable por pedal.

5 > Alumnado por nivel e etapa educativa
Nivel educativo Alumnado
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1º ESO

59

2º ESO

81

3º ESO

73

4º ESO

61

1º BACH

53

2º BACH

44

CICLO

22

6 > Cadro de persoal do centro educativo
Persoal docente
51

Persoal non docente
7
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7 > Canles de comunicación
Como canle de comunicación principal para a xestión de aspectos
relacionados coa COVID - sintomatoloxías compatibles, ausencias do
persoal non docente e do profesorado derivadas da aparición de
sospeitas de contaxio e para a comunicación das familias co equipo
COVID – utilizarase o teléfono do centro, sinalado no punto 1, indicando
que se trata dun asunto COVID para que sexa tratado directamente por
un membro deste equipo.

8 > Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do
alumnado
Utilizarase o XADE como elemento de rexistro das ausencias do
alumnado. En cada sesión de traballo realizarase un control de
asistencia que valorará a asistencia de todo o alumnado ou detectará
as posibles ausencias, que serán confirmadas a través dunha chamada
aos domicilios do alumando.
No caso de que ausencia sexa derivada dunha situación de COVID
(sospeita,
contacto
próximo,
cuarentena
ou
illamento)
cumprimentarase un rexistro propio, ao tempo que se poñerá en marcha
o protocolo de información deses casos, a través da aplicación
informática.
No caso do profesorado, levarase un control das ausencias a través do
libro de rexistro da sala de profesores. Diante dunha ausencia
inxustificada, procederase á chamada ao profesor/a en cuestión para
que concrete os motivos da súa ausencia e descartar algunha relación
coa COVID.

9 > Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades
sanitarias e educativas
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Utilizarase a canle informática “EDUCOVID”.
No caso de comunicación ao centro educativo por parte do seu persoal
ou de algún alumno/a da aparición dun caso confirmado, o equipo COVID
do centro incluirá a información dos contactos estreitos do afectado/a,
entre eles o compañeiros/as de aula, os mais próximos dentro da mesma
e o profesorado que imparte clase nese grupo, os compañeiros/as do
transporte e do comedor escolar, os compañeiros do transporte
particular no que viaxan varios nenos do centro, así como aquela
información sobre outros contactos vinculados ao centro educativo que
poidan achegar voluntariamente os pais, nais ou titores/as legais. O
rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os
das actividades extraescolares terán que ser recollidos polo SERGAS.
A mesma información será remitida cando o CSC, o SERGAS ou a
xefatura territorial da consellería de Sanidade solicite información no
caso de que exista casos sospeitosos por sintomatoloxía compatible
con COVID 19 que estean a ser investigados ou nos que existan indicios
de que teñan xurdido no centro educativo.
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MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
10 > Croques da situación dos pupitres nas aulas
Nas aulas, os pupitres están dispostos de xeito individual, orientados
no mesmo sentido e respectando a distancia de seguridade de 1,5
metros entre os centros das cadeiras. No caso de aulas de desdobre,
laboratorios, talleres, aula de informática, reducirase o número de
usuarios simultáneos, deixando un espazo libre entre un alumno e outro
para garantir a distancia de seguridade mínima de 1,5 metros. Cada
alumno ocupará sempre o mesmo pupitre/posto de traballo. Inclúese un
borrador xenérico da situación e distribución dos pupitres dunha aula
tipo do noso centro no Anexo I.

11 > Identificación de espazos ou salas para asignar a grupos cando
non se dan as distancias mínimas
Nalgunhas aulas, será totalmente imposible respectar as distancias
mínimas e o centro tampouco dispón dos espazos ou salas suficientes
para asignar aos grupos.
Asía a todo, existe a previsión de converter certas aulas en espazos
docentes, se fora o caso de ser necesarias aulas dun maior tamaño.
Entre eses espazos podemos nomear a aula de Música, o Salón de
Actos, a Aula de Xogos e a Biblioteca. Tamén se apuntou a posibilidade
de utilizar os espazos de Educación Física, Ximnasio e Pavillón cuberto,
aínda que se deixaron nun segundo plano polas condicións acústicas
deficitarias que presentan ámbalas dúas aulas específicas.

12 > Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e
AL,departamento de orientación ou aulas especiais do centro
No caso de que o profesorado de PT e de AL deba traballar co alumnado
na aula de apoio, recoméndanse tres pautas fundamentais:
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Manter a distancia de seguridade co alumnado.
Utilización de pantallas de seguridade.
No despacho de orientación, colocación de biombo de
metacrilato.
Manter unha correcta ventilación da aula. Débese garantir a
ventilación durante toda a xornada escolar, co fin de favorecer a
renovación do aire no seu interior (mantendo se é posible as
portas e xanelas abertas durante toda a xornada escolar).
Establecer unha zona limpa de traballo para cada unha das
persoas que ocupan de maneira habitual dita dependencia, de
forma que sexan os/ as únicos/ as que poidan acceder ás
mesmas. Dita zona pode ser desde a propia mesa de traballo ata
un espazo especifico dentro da propia aula onde poidan realizar
o seu traballo ordinario sen alumnado, tendo a garantía de que
devandito espazo queda libre de posibles infeccións indirectas.
En caso de ser necesario habilitarase algún sistema que ille
devanditos espazos do resto da dependencia como por exemplo,
o uso de biombos.
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13 > Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias
Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a
páxina web do centro e do servizo de mensaxes que facilita Abalar Móbil.
Na medida do posible, as reunións de titorías realizaranse por teléfono
ou vía telemática. No caso excepcional de presencia física, os titores
legais solicitaran previamente acordar unha data co titor do grupo ou
con un membro do equipo directivo, tanto para limitar o aforo como para
controlar a presencia de persoas alleas ao centro.
De celebrarse algunha reunión, levarase a cabo na sala específica
dedicada as titorías situada a carón da secretaría, cun aforo máximo
dun membro da familia en cada sesión. Levarase a cabo unha ventilación
previa da sala de reunión e, de ser posible, esta ventilación natural
manterase durante o tempo que dure a xuntanza. Posteriormente, e
con previsión á ocupación posterior da mesma sala, volverase a ventilar
o espazo, durante un tempo mínimo de 15’. Os/as asistentes á titoría
deberán levar posta unha máscara de protección e garantir a distancia
de seguridade máxima que permita o espazo, sempre superior aos 2
metros. Dispoñerase na sala dos produtos necesarios para a limpeza
de mans e/ou dispensadores de xel hidroalcohólico.

14 > Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro
(provedores, visitantes, persoal do concello....)
Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral a páxina web do
centro e a aplicación Abalar Móbil.

15 > Uso da máscara no centro
O alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a
obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os
espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de
seguridade. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de
recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario.
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A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as
persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade
respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola
súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de
autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de
conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da
máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a
ou da persoa obrigada. Dentro da información a subministrar ás familias
o alumnado e o persoal dos centros incluírase a formación precisa sobre
o uso correcto das máscaras, a súa duración ou necesidade de lavado
e os sistemas de conservación e gardado durante períodos breves de
non uso.
Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formación
sobre uso de máscaras.
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16 > Información e distribución do Plan entre a comunidade
educativa
Unha vez consensuados tódolos puntos que conforman o devandito plan,
procederase á súa exposición na paxina web do centro. Ademais,
realizarase un envío masivo do documento ás contas corporativas do
correo electrónico de todos os membros da comunidade educativa para
a súa difusión.

MEDIDAS DE LIMPEZA
17 > Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e
mobiliario a limpar de xeito frecuente
Persoal de limpeza:
3 limpadoras a xornada completa e 1 limpadora a media xornada.
Tarefas a realizar:
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Durante a xornada lectiva, farase unha limpeza polo menosunha
vez ao día, prestando especial atención nas zonas de uso común
e nas superficies de maior contacto nas que se realizarán
limpezas de forma frecuente.
No caso dos aseos farase unha limpeza dos mesmos, polo
menos3 veces ao día.
As medidas de limpeza estenderanse tamén a zonas privadas
dos traballadores.
Do mesmo xeito, realizarase unha limpeza e desinfección dos
postos de traballo compartidos, ao finalizar a xornada.
Colaborarase na ventilación das aulas.
Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia ou calquera
dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e
rexistrados polo Ministerio de Sanidade.
Logo de cada limpeza, desbotaranse de xeito seguro, os
materiais empregados e os equipos de protección usados,
procedéndose posteriormente ao lavado de mans.
Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, que serán limpadas e
desinfectadas polo menos unha vez ao día, de xeito que queden
limpas e cos materiais recollidos.
Xestionaranse os residuos no lugar adecuado.
Repoñerase o material COVID (xel hidroalcohólico, panos,
material desinfectante...) nos lugares onde sexa preciso.

Asignación de tarefas ao persoal de limpeza:
Persoal
de
limpeza
Limpadoras
1, 2 e 3

Tarefas diarias
- Limpeza e desinfección de aulas e zonas comúns 1
vez (repartindo o traballado por andares).
- Nas superficies de maior contacto (pasamanos,
manillas...) limpeza frecuente.
- Limpeza e desinfección dos aseos (correspondentes
ao reparto por andares) 2 veces despois dos
recreos (incluíndo ximnasio e pavillón) e 1 vez ao
finalizar a xornada.
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Limpadora 4

- Limpeza de papeleiras 1 vez e xestión dos residuos.
- Colaboración na ventilación das aulas.
- Reposición do material COVID.
- Limpeza e desinfección do ximnasio, taller do ciclo,
pavillón e aseos (1 vez).
- Reforzo en limpeza de aulas e zonas comúns o luns
pola tarde.

18 > Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia
semanal ou mensual de tarefas
Limpadora 1
Limpadora 2 e 3
Limpadora 4

Luns: 9:00h a 14:00h e de 15:00h a 19:30h
Martes a Venres: 9:00h a 16:00h.
Luns:10:00h a 14:00h e de 15:00h a 20:30h
Martes a Venres: 10:00h a 17:00h
Luns: 17:00h a 21:45h
Martes a Venres: 14:00h a 17:30h.

NOTA: O horario das limpadoras 1, 2 e 3 será rotativo en frecuencia
semanal.

19 > Material e proteccións para a realización das tarefas de
limpeza
O persoal de limpeza do IES conta co seguinte material de protección
para desenvolver os seus labores:









Máscaras de protección (o seu uso é obrigatorio).
Pantallas de protección plásticas (no caso de requirilas).
Luvas de protección.
Roupa de traballo.
Xeles hidroalcólicos.
Panos desbotables.
Produtos de limpeza específicos.
Desinfectantes con actividade virucida: Disolucións de lixivia
(1:50) e outros outros produtos virucidas como Sanytol, Descol
ou Compack Desinfectante Plus, autorizados polo Ministerio de
Sanidade:
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccaye
s/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf).

20 > Cadro de control de limpeza dos aseos

PLAN DE
ADAPTACIÓN
Á SITUACIÓN
COVID 19 NO
CURSO
2020-2021
P á x i n a | 11

No caso dos aseos, todos disporán de dispensadores de xel
hidroalcohóico na entrada e xabón e papel desbotable, cuxo subministro
será revisado con frecuencia, e farase unha limpeza dos mesmos, polo
menos 3 veces ao día. As fiestras e portas manteranse abertas ou
semiabertas sempre que sexa posible para ventilar.
O persoal responsable da limpeza cumprimentará unha ficha de control
da limpeza destes espazos. Ver Anexo II.

21 > Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas
Deben realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por
espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, nos recreos e
ao finalizar as clases, e sempre que sexa posible entre clases, sempre
que as condicións climatolóxicas o permitan. En caso contrario,
abriranse durante os recreos e cada profesor/a velará por unha
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adecuada ventilación. Existirá unha folla de control da ventilación en
cada aula na que, cada persoa que leve a cabo esta tarefa, rexistre na
mesma os datos exactos. Ver Anexo III.
Nas aulas compartidas por varios grupos de alumnado ventilarase polo
menos 15 minutos entre cada clase.

22 > Determinación dos espazos para a xestión de residuos
Os residuos xerados por motivos de hixiene, desinfección e control da
COVID-19 xestionaranse da seguinte maneira:







Empregaranse en tódalas aulas papeleiras con bolsa e tapa para
os panos desbotables e resto de material como máscaras, luvas,
etc.
O persoal de limpeza deberá vixiar a limpeza de papeleiras (con
bolsa), que serán limpadas e desinfectadas polo menos unha vez
ao día, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co
fin de evitar calquera contacto accidental.
As bolsas deben ser pechadas antes da súa extracción e
depositadas no contedor de fracción “restos”.
No caso de que un alumno/a ou persoa traballadora presente
síntomas mentres se atope no centro educativo, será preciso
illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos
usados por eles. Esta bolsa de lixo deberá ser extraída e
colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu
depósito na fracción resto. Logo, realizarase a debida limpeza
do espazo.

MATERIAL DE PROTECCIÓN
23 > Rexistro e inventario do material do que dispón o centro
Ver Anexo IV e Anexo V.

24 > Determinación do sistema de compras do material de
protección
Pasos a seguir:
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1) Detección por calquera membro da comunidade educativa da
necesidade dalgún material de protección.
2) Posta en coñecemento dos responsables do Equipo COVID-19,
que valorarán dita necesidade.
3) Comunicación á Secretaría do centro.
4) Compra do material.
5) Rexistro na folla de gastos orixinados pola COVID-19.

25 > Procedemento de distribución e entrega de material e da súa
reposición
A consellería realizará un aprovisionamento inicial de elementos de
sinalización e máscaras de protección. Corresponde ao equipo formado
na COVID-19, en colaboración coa secretaría do centro, o inventario das
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mesmas e arbitrar un mecanismo de distribución que acredite a súa
entrega e o seu consumo para a actividade propia do centro.
Procedemento de distribución de material:
 Proporcionarase a cada membro do profesorado e do persoal non
docente dúas máscaras reutilizables. Ademais, en Conserxería
e Secretaría haberá caixas con máscaras hixiénicas e
quirúrxicas, para facilitalas no caso de que alguén a precise.
 Nas entradas e saídas, zonas comúns, aulas, departamentos e
despachos haberá dispensadores de xel hidroalcólico.
 Nos aseos haberá dispensadores de xabón e panos de papel
desbotable.
 Nas aulas haberá produtos de desinfección e panos desbotables
para a desinfección dos postos de traballo por parte do
alumnado nas aulas.
 Na Aula COVID, situada na planta +1, haberá máscaras
cirúrxicas, pantallas protectoras, xel hidroalcólico, produtos
desinfectantes, papeleira con tapa e pedal e termómetro.
Procedemento de reposición do material:
Será responsabilidade dos responsables do equipo COVID en
colaboración coa Secretaría do centro:
1) Levar un control do material de protección empregado e da
previsión da necesidade de reposición do material esgotado.
2) Revisar as necesidades de reposición de material e transmitilas
á Secretaría do centro.
3) Custodiar o material de protección e a comprobación do seu bo
estado.

XESTIÓN DOS GROMOS
26 > Determinación de medidas
Tras a aparición dun caso diagnóstico da COVID 19 seguíranse as
recomendacións da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que
no centro teña que estar illada unha parte do mesmo (aula ou grupo de
aulas), mantendo o funcionamento do resto da forma habitual, ou pechar
todo o centro educativo. No caso de aulas ou centro pechado
aplicaranse as normas de ensino a distancia nesas aulas.

PLAN DE
ADAPTACIÓN
Á SITUACIÓN
COVID 19 NO
CURSO
2020-2021
P á x i n a | 13

Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula,
nivel educativo ou centro realizarase un proceso de retorno a actividade
educativa ordinaria presencial. O Grupo de Coordinación e Seguimento
da Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno
e as medidas específicas que sexa preciso adoptar.

27 > Determinación das persoas que realizarán as comunicacións
A persoa encargada deste cometido é a coordinadora do equipo COVID,
Corinne Son, ou a persoa na que delegue, pertencente ó equipo COVID.
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XESTIÓN DOS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE
VULNERABILIDADE
30 > Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa xefatura
territorial e de solicitude, de ser o caso de persoal substituto
De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado
Español, os traballadores vulnerables para COVID-19 realizarán o seu
traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o
permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. O
servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá
avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á infección
por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención,
adaptación e protección necesarias, seguindo oestablecido no
Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos
laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2.
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REGULACIÓN DE CIRCULACIÓNS E DE ENTRADAS
E SAÍDAS
31 > Determinación das entradas e saídas
O obxectivo das seguintes medidas e a non aglomeración de persoas,
tanto a entrada como a saída dos centros, debendo en todo momento
garantir as medidas de distanciamento físico interpersoal.
No so centro, coa posibilidade de facer entradas e saídas por diferentes
zonas, esa parece a decisión máis coherente para evitar a saturación
de persoas no mesmo espazo. Mantéñense os horarios habituais do
centro, a excepción do alumnado do Ciclo Formativo, que terá un horario
específico.
Como normal xeral, non se permite a presenza de proxenitores no
centro educativo, agás cando esta presenza sexa requirida polo propio
centro ou concorran causas totalmente xustificadas.O centro
establecerá horarios específicos para a atención das familias non
coincidentes con horarios de entrada e saída nin con intercambios de
clase ou recreos.

32 > Determinación das portas de entrada e saída e das circulacións
no centro educativo
Optouse pola diferenciación das zonas de entrada/saída para cada un
dos cursos/etapas (secundaria, bacharelato ou FP), como medida máis
efectiva para evitar aglomeracións de estudantes. Neste sentido,
establécese o seguinte criterio xeral para as entradas e saídas do
centro:
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Os cursos 1º e 2º da ESO accederán ao centro educativo a
través da porta principal. Atravesarán o recibidor e chegarán ao
corredor de aulas, seguindo os sentidos de circulación
establecidos a través da sinalización do chan. Para a saída do
centro, utilizarán o mesmo sistema, invertendo o sentido de
circulación. Colocarase un dispensador de xel hidroalcohólico
nese punto de entrada e controlarase que todo o alumnado que
entre ou saia do centro faga uso do mesmo.
Os cursos 3º e 4º da ESO, accederán ao centro educativo
utilizando a porta que se atopa na planta -1, a través do acceso
dispoñible polo lateral do ximnasio. Desde ese acceso, dirixiranse
as súas respectivas aulas a través do corredor desa planta,
seguindo os sentidos de circulación establecidos a través da
sinalización do chan. Para a saída do centro, utilizarán o mesmo
sistema, invertendo o sentido de circulación. Colocarase un
dispensador de xel hidroalcohólico nese punto de entrada e
controlarase que todo o alumnado que entre ou saia do centro
faga uso do mesmo.
Os cursos 1º e 2º de Bacharelato, accederán ao centro
educativo utilizando a porta que se atopa na planta -2, ao lado
da aula de tecnoloxía. Desde ese punto, dirixiranse as súas
respectivas aulas a través do corredor desa planta, seguindo os
sentidos de circulación establecidos a través da sinalización do
chan. Para a saída do centro, utilizarán o mesmo sistema,
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Dentro do centro, durante as entradas e saídas, o profesorado de garda
velará polo cumprimento das normas relativas os desprazamentos do
alumnado (distancia de seguridade, non aglomeración, fluidez nos
movementos, utilización de máscara,...). Será necesario contar cun
número adecuado de profesores/as de garda en cada planta para
controlar este momento crítico.
Na porta principal do centro educativo, aquela que vai ser utilizada polos
cursos 1º e 2º da ESO, polo profesorado, polo persoal non docente e
polas persoas alleas ao centro educativo que teñan permiso para
acceder a el, habilitarase un lado de entrada e un lado para a saída, a
través da colocación duns carteis indicadores. Existirán dispensadores
de xel hidroalcohólico tanto na porta de entrada como na de saída e
controlarase que toda persoa que entre ou saia do centro faga uso do
mesmo.
En canto á circulación do alumnado polos corredores, inclúense os
seguintes criterios organizativos:
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invertendo o sentido de circulación. Colocarase un dispensador
de xel hidroalcohólico nese punto de entrada e controlarase que
todo o alumnado que entre ou saia do centro faga uso do mesmo.
O alumnado do Ciclo Formativo contará cun horario diferenciado
para o acceso ao centro educativo. Para a saída do centro, cando
esta coincida cos horarios do resto de grupos, utilizarán a saída
da planta -1.



Estableceranse sentidos de circulación diferenciados en ambas
marxes do corredor de forma que indiquen a circulación pola
dereita, de forma individual e respectando a distancia de
seguridade
nas
filas.
Estas
circunstancias
serán
convenientemente
sinalizadas
mediante
cartelería
ou
dispositivos visuais tanto no chan como nos paramentos e
colocaranse barreiras de separación físicas (cinta de
balizamento) para diferenciar ambos sentidos.
A orde na circulación dos distintos grupos, evitando que se
mesturen en momentos de movementos masivos é primordial.
Estableceuse como modelo de circulación en cada un dos
andares, aquel establecido no plan de emerxencias do centro
polo cal, diante dunha situación que precise un desaloxamento
do alumnado, os grupos máis próximos as saídas son os que
comezan o movemento. Deben esperar, antes de iniciar o
movemento, a que a aula situada diante remate de evacuar a
todos os seus integrantes. É responsabilidade do profesor que
se atopan en cada aula respectar e facer cumprir estas
directrices. Ver Anexo VI.
Nos puntos nos que o alumnado teña que entrar nunha aula,
habilitaranse marcas no chan para poder atravesar o corredor
de xeito transversal, a modo de paso de peóns nas rúas. So se
permitirá a utilización deses pasos transversais ao alumnado
que precise entrar nunha aula que se atope ao outro lado do seu
sentido de circulación e, sempre, cando non interfira na
circulación de outros alumnos/as.
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No final de cada corredor, colocarase unha sinal pegada no chan
que indica cambio de sentido, a modo de rotonda, para obrigar
ao alumnado a seguir respectando o sentido de circulación.
Para o uso das escaleiras das diferentes plantas, tamén se
aplica o mesmo criterio de sentido de circulación, quedando
perfectamente definidas un lado das escaleiras para a subida e
outro para a baixada. Débese facer uso das mesmas ocupando
sempre o lado dereito, en filas de 1 e sen invadir o carril
contrario.
O uso do elevador quedará limitado áspersoas que o precisen por
motivos de mobilidade, que deberán usar máscara. Prohíbese o
uso compartido e o acompañamento dos usuarios do elevador
(agás no caso de coidadores/as).

33 > Colocación de cartelería e sinaléctica no centro
Colocarase cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras
e zonas de recreo que advirta sobre o respecto da distancia de
seguridade, sintomatoloxía do COVID 19, medidas de hixiene...así
mesmo a direccionabilidade dos corredores, entradas, saídas… estarán
sinalizadas mediante cartelería no chan e paredes).
Colocarase cartelería específica que lembre a formación sobre uso de
máscaras.
Na medida do posible evitarase a colocación de anuncios, traballos do
alumnado, murais, ou outro material nas paredes de corredores e aulas.

34 > Entrada e saída de alumnado transportado
Un punto crucial na xestión da circulación do alumnado nos momentos
de entrada e saída do centro son as decisións a tomar co alumnado
transportado. Neste sentido, precísase contar con profesorado de
garda de transporte suficiente. Este persoal asegurarase de que o
alumnado, unha vez baixe do autobús, se dirixa directamente ao centro,
sen dilacións na súa circulación, evitando aglomeracións e paradas, e
cumprindo, na medida do posible os criterios de distanciamento físico.
Cada usuario do transporte terá asignado o seu autobús, non sendo
posible facer cambios de vehículo. Dentro do mesmo, terá asignado un
asento determinado que se manterá durante o curso escolar.
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Unha vez que os alumnos /as baixen do autobús, achegaranse ao centro
respectando os carreiros asignados segundo os cursos. Así, o alumnado
de 1º e 2º da ESO desprazaranse polo carreiro de peóns pintado no
chan, entrando polo portal grande de acceso, ata entrar no centro. O
resto de cursos, pasarán pola porta lateral, en filas de 1, para baixar
pola pérgola ata a porta de entrada/saída que lle corresponde.
Ao remate das sesións lectivas, cada alumno/a dirixirase ao seu
transporte, evitando as aglomeracións. O profesorado de garda de
transporte organizará o acceso dos usuario/as aos diferentes vehículos,
asegurándose de que se cumpran as normas de distanciamento
adecuadas.
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35 > Profesorado encargado da vixilancia
Para a vixilancia e control do alumnado transportado haberá 2
profesores de garda no exterior. Despois, para a entrada nas plantas
dos cursos 1º-2º e 3º-4º, disporase 1 profesor de garda máis por
planta..

MEDIDAS RELATIVAS AS FAMILIAS E ANPAS
36 > Programa de madrugadores
O centro non participa no programa de madrugadores.

37 > Actividades extraescolares fora do horario lectivo
As actividades extraescolares fora do horario lectivo estarán
organizadas polas ANPAS ou o concello tendo en conta en todo
momento o protocolo COVID-19 e asumindo estas entidades as posibles
responsabilidades da aparición de casos de contaxio, derivados da
organización das mesmas. Nestas actividades cada alumno ocupará
sempre o mesmo sitio co fin de facilitar a trazabilidade de
contactos.Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con
grande afluencia de persoas. No caso de ter que realizarse cumpriranse
estritamente as medidas de prevención (usos obrigatorio de máscara)
e aforos (50 por cento da capacidade) sempre que se permita manter a
distancia de seguridade de 1,5 metros entre persoas.

38 > Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello
Escolar
As xuntanzas das ANPAs e Consello Escolar celebraranse,
preferentemente, por medios telemáticos, evitando en todo caso a
xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas. De non ser
posible esta alternativa seguiranse estas recomendacións:
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As xuntanzas que se desenvolvan estarán planificadas,
xustificadas e comunicadas con tempo suficiente ao equipo
directivo do centro. Na petición débese incluír a relación das
persoas asistentes, co fin de poder establecer o rastrexo en
caso dun potencial contaxio.
Establecerase un aforo máximo que permita manter entre as
persoas que se atopen no devandito espazo a distancia de
seguridade necesaria (2 metros).
Será obrigatorio o uso de máscara durante a celebración da
xuntanza.
Pódense poñer marcas no chan que indiquen a distancia de
seguridade que debe existir entre as persoas. •Evitar a
realización de reunións no devandito espazo cando se supere o
aforo máximo.
Poñerase información visualna porta da salade xuntanzas da
ANPA, indicando o seu aforo, así como as normas de seguridade
e de hixiene dentro dela.No caso de ter que manter unha reunión
cunha asistencia superior ao aforo máximo permitido,
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solicitarase ao equipo directivo un espazo que cumpra coas
medidas de distanciamento social
Débese garantir a ventilación (preferiblemente mediante
ventilación natural), mentres a dependencia estea a ser
utilizada, co fin de favorecer a renovación do aire no seu interior,
evitando o uso de aire acondicionadoou ventiladores.

39 > Previsión de realización de titorías e comunicacións coas
familias
Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas
familias daráselle prioridade á 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, xa comentadas no punto 15.
Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a
páxina web do centro e a aplicación de mensaxería Abalar Móbil.

40 > Normas para a realización de eventos
Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia
de persoas. No caso de ter que realizarse cumpriranse estritamente
as medidas de prevención (usos obrigatorio de máscara) e aforos (50
por cento da capacidade) sempre que se permita manter a distancia de
seguridade de 1,5 metros entre persoas.

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO
41 > Entradas e saídas do transporte
No centro, os vehículos de transporte non entran no recinto escolar.
Dispoñen dunha zona específica para a recollida e deixada de alumnado,
nunha ampla explanada adxacente ao IES. Neste sentido, non é preciso
establecer quendas nin espazo de espera xa que, os autobuses chegan
de xeito escalonado. O alumnado que fai uso do transporte escolar,
seguindo as instrucións do profesorado de garda de transporte,
procederá a inmediata entrada no centro, seguindo os criterios de
seguridade establecidos (distancia interpersoal, utilización de máscara,
evitar aglomeracións) para utilizar unha ou outra porta de entrada,
definidas no punto 32.
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Para a recollida do alumnado á saída da xornada escolar, seguiranse as
recomendacións e normas de seguridade comentadas. Cada alumno/a
terá asignado o seu transporte, quedando prohibido o cambio de
autobús en ningunha circunstancia. Dentro do mesmo, o uso da
máscara e obrigatorio e quedarán asignadas as prazas que lle
corresponde a cada usuario, non sendo posible o cambio de sitio durante
o curso escolar. O equipo COVID deseñará un esquema de cada un dos
autobuses que fan o servizo de transporte clarificando a praza que
ocupa cada alumno/a con vistas a dispor da información precisa para un
posible rastrexo de contaxios.
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Con carácter xeral cando se establezan limitacións de capacidade dos
vehículos quedan suspendidas as autorizacións de carácter excepcional
cando non sexa posible transportar a todo o alumnado con dereito
lexítimo ao transporte (máis de 2 km).
No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para
o traslado de todo o alumnado o criterio de prioridade é o de maior
distancia de residencia ao centro educativo, tendo en conta que a
administración adoptara as medidas para que o transporte se realice
en condicións de seguridade.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS
ESPAZOS
42 > Previsións para aulas especiais
No caso de aulas de desdobre, talleres, laboratorios, aulas de musica,
debuxo ou informática extremáranse os protocolos de limpeza por
tratarse de aulas de uso máis compartido. É obrigatoria a hixiene de
mans nas entradas e saídas 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. Implicárase ao alumnado na concienciación social que
ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo.
Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais por
simulacións virtuais con medios informáticos co fin de diminuír os
contactos co material.
En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando
a formación de grupos e minimizando o contacto con materiais. En todo
caso evitarase que o alumnado estea encarado a unha distancia inferior
a 1,5 metros. Nos casos de utilización de instrumentos de vento
(especialmente no caso de frauta) nas clases de música ou nos
exercicios de canto a distancia interpersonal elevarase a 3 metros.

43 > Previsións para a materia de Educación Física
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Como norma xeral, o uso da máscara será obrigatorio agás que as
sesións se realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2
metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a
práctica.
Dispoñemos no noso centro de 2 espazos cubertos específicos para o
desenvolvemento da materia, así como un espazo aberto e amplas zonas
nas que poder desenvolver adecuadamente a materia. Procurarase, na
medida do posible, o desenvolvemento das sesións no exterior,
aproveitando tanto a pista exterior, coma o patio e as zonas do exterior
do centro, cunha contorna natural aberta e ampla (praia e monte).
Neste sentido, informarase aos pais/nais e/ou titores legais desta
circunstancia ao principio do curso. Cando non sexa posible esta
posibilidade e haxa que utilizar as instalacións interiores, asegurarase
unha boa ventilación, abrindo unha das portas que dan ao exterior.
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Salvo excepcións, seleccionaranse contidos nos que non sexa preciso o
manexo de material compartido ou, de ser imprescindible, este sexa o
menor posible. Procederase nesta situación, a unha desinfección do
mesmo despois de cada uso. Escolleranse preferentemente as
modalidades, propostas e dinámicas individuais e prescindiranse
daquelas actividades e tarefas que impliquen o agrupamento masivo de
alumnado. De calquera xeito, evitarase manexar en 2 sesións
consecutivas os mesmos contidos, asegurando deste xeito que hai un
tempo entre a utilización do mesmo tipo de material permitindo así unha
limpeza e desinfección máis efectiva.
O ximnasio interior presenta unhas dimensións suficientes para
desenvolver a materia cun grupo respectando as distancias de
seguridade. Procurarase, neste espazo, marcar unha serie de postos
de traballo individual nos que se van dispoñer estacións de traballo e
prepararanse bolsas de equipamento persoal que serán asignados ao
alumnado. O uso, mantemento e limpeza do material contido nesta bolsa
individual será responsabilidade do alumnado ao que se lle asigne.
Permanecerá depositado no almacén do ximnasio, ao que non poderán
acceder os nenos/as, nun espazo delimitado. Unha vez rematada a
sesión, procederase á desinfección do mesmo, cunha dilución de lixivia
nunha concentración de 1:50. Realizada esa tarefa, pasarase o material
ás diferentes baldas de almacenamento.
No pavillón danse unhas condicións de ventilación e dimensións
adecuadas para o desenvolvemento da materia con garantías de non
contaxio. Estableceranse zonas de traballo persoal, en forma de
carreiros, que permitan a non interacción entre compañeiros/as. Neste
espazo tamén se levaran a cabo diferentes modalidades deportivas, de
espazo non compartido e de participación alternativa, que serán os de
primeira selección para abordar este tipo de contidos.
En ámbolos dous espazos interiores, establecerase un sistema de
circulación do alumnado, diferenciando portas de entrada e saídas. Nese
sentido, cando un grupo entre na instalación non pode haber ningún
outro grupo na mesma. Para asegurar ese criterio de seguridade, o
profesor de EF de cada grupo acompañará ao grupo co que acaba de ter
clase e levarao ata a súa aula (atención ao sistema de circulación de
alumnado polos corredores e a especificación das portas de acceso
segundo curso). A continuación, pasará a recoller aos alumnos/as do
seguinte grupo co que teña clase, que esperarán na súa clase, sentados
no seu posto ata que o/a profesor/a indique que se inicie o
desprazamento ata a instalación, respectando os criterios de
seguridade (máscara, distanciamento físico, sentido de circulación nos
corredores, utilización das portas de entrada/saída asignadas,...)
A hixiene de mans será un detalle que se coidará de maneira especial,
polas características da materia. Existiran dispensadores de xel
hidroalcohólico nas dúas instalacións interiores e será obrigatorio o seu
uso tanto na entrada como na saída das instalacións.
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44 > Cambios de aula
Na medida do posible, mediante a asignación de grupos ou de horarios,
a norma xeral é que o alumnado non cambiará de clase agás nos
supostos excepcionais.
Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante
os cambios de clase. No caso de ter que trasladarse a outra aula,
avisarase ao profesor anterior para que finalice a súa clase 5 minutos
antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do
alumnado (atender as particularidades descritas no punto anterior para
as sesións de Educación Física).
A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de
seguridade. Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula en
ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade, evitándose a
formación de aglomeracións de alumnado.
Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por
completo o grupo anterior antes de entrar. Entrarase gardando a
distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado durante a
espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou
mesas e cadeiras.

45 > Uso da biblioteca
O espazo da biblioteca utilizarase como Sala de Profesores auxiliar, dado
que a existente non permite a permanencia dun número elevado de
persoas.
A biblioteca manterá o servizo de préstamo de libros e será atendida
para ese fin durante os períodos de lecer. A persoa responsable da
biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de acceso á
biblioteca, se fose posible mediante petición previa. O alumnado debe
hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala.
Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento
das aulas ordinarias.

46 > Uso dos aseos
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Os aseos dos centros educativos son unha das zonas máis concorridas
e visitadas polos membros da comunidade educativa (a práctica
totalidade do alumnado, profesorado e resto de persoal do centro pasa
ao menos unha vez ó día por alí) e polo tanto son espazos
potencialmente perigosos.
O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a
un terzo do seu aforo (1 persoa). O alumnado deberá hixienizar as mans
á entrada e á saída do mesmo. Estudiarase a implantación dun sistema
de sinalización visual, nos momentos nos que os aseos se atopen
ocupados.
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Os alumnos utilizarán unicamente os aseos correspondentes á planta
onde están as súas aulas, deste xeito será máis fácil, se hai un contaxio,
seguir a cadea de contaxios
Durante o recreo un profesor vixiará que se cumpra estritamente o
aforo dos aseos. Durante as sesións, o profesorado de garda terá
especial coidado na revisión do uso dos baños

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS
47 > Horario e uso dos espazos durante os recreos
Quedan definidos os seguintes espazos para o tempo de lecer:







O ximnasio de Educación Física.
O pavillón polideportivo.
A pista exterior polideportiva.
O patio de formigón do lado sur.
O espazo aberto do lado oeste.
As aulas.

Non todos os espazos se van usar simultaneamente. Dependerá das
condicións meteorolóxicas a selección dun ou doutros, entendendo que
se optará sempre, por usar espazos abertos e exteriores. Establécese
o seguinte sistema de utilización dos espazos do tempo de lecer:

48 > Asignación do profesorado de vixilancia
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Deseñouse un sistema de vixilancia do alumnado nos recreos, segundo
os diferentes espazos que van ser usados. Encargaranse de facer
cumprir as recomendacións de hixiene e distanciamento promovidas nos
protocolos.
Sinálanse no cadro anterior a distribución do profesorado de garda nos
diferentes espazos e condicións meteorolóxicas. Engádese ao cadro, un
profesor/a máis, que estará encargado da vixilancia do corredor do andar
-2.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA
LABORATORIOS E TALLERES

O

USO

DE

49 > Laboratorios e talleres de FP
As actividades desenvolvidas no laboratorio favorecen o traballo
cooperativo, o que supón unha diminución da distancia de seguridade,
ademais de ter que compartir materiais e o desprazamento continuo do
alumnado no laboratorio
En principio, e para non xerar perigos innecesarios, se non se pode
garantir a distancia de seguridade no laboratorio é preferible que as
actividades prácticas se realicen na aula, mediante a visualización de
vídeos que representen a práctica, experiencias online ou incluso a
realización da práctica por parte do profesor, sempre que sexa posible.
En caso excepcional da utilización do laboratorio, o alumnado debe
respectar a distancia de seguridade. Á hora de asignar mesa de traballo
a un grupo de alumnos, establecerase de tal maneira que utilicen
sempre a mesma disposición, estando prohibido que o alumnado poda
cambiarse de sitio baixo ningún concepto.
Para evitar aglomeracións nas portas dos laboratorios, o profesorado
será o encargado de recoller ó grupo de alumnos na clase e acompañalos
ó laboratorio.
O alumnado só levará ó laboratorio o estritamente necesario (non levar
mochila, libros…) unha vez no laboratorio non se poderá volver á clase a
buscar o esquecido.
A hixiene de mans do alumnado realizarase na entrada e saída do
laboratorio. Cando o alumnado entre no laboratorio procederá a
desinfectar o mobiliario que vai a utilizar (mesas, cadeiras,...)
Sempre que se poida, non compartirán material ou instrumentos. Si é
inevitable a uso compartido dos mesmos, deben ser desinfectados
despois de cada uso.
No caso do taller de bicicletas do Ciclo Formativo, será preciso
considerar unha serie de medidas. O alumnado será debidamente
informado ao inicio da actividade das recomendación a seguir durante
as clases:
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Uso obrigatorio da masca en aula, taller e práctica.
Uso de luvas de látex na práctica de taller mecánico.
Establecemento dun percorrido de taller: Porta corredor-Porta
ximnasio.
Limítase o aforo do taller a 5 persoas (profesor incluído)
O material de práctica repartirase ao inicio de curso, cada
alumno terá asignado:
o Bicicleta.
o Espazo de prácticas e taller.
o Material
de
reposto:
pneumático,
parches,
desmontables,...

Material de lavado-engraxe: esponxa, brocha, trapo,
desengraxante, deterxente, aceite (o profesor será o
encargado de repoñelo).
A zona de lavado estará sinalizada e non haberá máis de 11
persoas na mesma.
A zona de práctica mecánica será no ximnasio e estará
perfectamente delimitada.
Nos vestiarios estarán ao mesmo tempo 5 persoas. So se usará
para aseo, nunca para ducha.
O alumnado virá cambiado da casa para o inicio da práctica.
Todo material usado no taller será hixienizado polo propio
alumnado.
Como práctica de taller 2 alumnos limparan e recollerán o taller
ao finalizar a práctica.
O alumnado terá que aportar individualmente a seguinte
ferramenta:
o Desaparafusador.
o Alicates punta fina.
o Chaves hexagonais.
o Chaves torx.
o Chaves fixas.
o Tronchacadenas.
o Adaptador válvula.
o Desmontables.
o Mochila.
o Casco.
o Culote.
o Luvas
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO CON
NEE
50 > Medidas concretas relacionadas coa tipoloxía do alumnado
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 biombos así como a
protección colectiva, establecendo grupos de convivencia estable
formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula. Neste caso
limitaranse as interaccións dos grupos.
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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 necesidades educativas
especiais.
No centro hai un alumno con problemas de mobilidade, que fai uso,
durante toda a xornada, dunha cadeira de rodas eléctrica. Tamén ten
afectada a mobilidade do tren superior. Para este alumno, considéranse
as seguintes medidas:
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Entrada no centro pola porta principal. Desde alí dirixirase
directamente ao elevador desa planta.
Uso do dispensador de xel colocado na porta do elevador. Está
situado a unha altura accesible para a cadeira de rodas. Nas
aulas ordinarias e aulas especiais existirán dispensadores
manuais colocados a unha altura accesible ás súas condicións.
Posibilidade de flexibilizar o uso da máscara. Do mesmo xeito,
precisa axuda á hora de colocala e retirala. Estas tarefas serán
feitas pola coidadora, de seren precisas.

51 > Medidas para o persoal docente e coidadora
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 no respectar a distancia de
seguridade.
No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o
acompañamento deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no
momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de
entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño,
tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que
sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa
autonomía.

.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO

52 > Reunións de profesorado, sala de profesores e departamentos
Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no
cumprimento das medidas de protección, ademais, de acordo coas
capacidades do grupo, aproveitarase calquera contido para inculcar no
alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o
beneficio común do cumprimento das normas.
O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene
composto por panos desbotables, solución desinfectante e xel
hidroalcohólico para o seu uso individual, que usará en cada cambio de
aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do
profesorado de uso non individual que teña utilizado en cada unha das
aulas. O material de limpeza e desinfección será subministrado polo
centro educativo.
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En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene
das súas mans e do material de uso docente, do cumprimento das
medidas de ventilación e de lembrar as medidas hixiénicas e de
seguridade ao alumnado.
Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de
protección e o aforo dos locais, cando non sexa posible deste xeito
usaranse medios telemáticos.
O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas de profesores
e departamentos que permita cumprir a distancia de seguridade de 1,5
metros, marcando os espazos susceptibles de utilización e lembrando
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a necesidade de hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio de
profesor/a e dos elementos de uso común como teclados, pantallas ou
maquinas expendedoras .
Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa
posible, o recurso á reunión non presencial mediante vídeochamada ou
teléfono. Se non fose posible, as medidas específicas quedan reflectidas
no apartado 15.

53 > Reunión dos órganos colexiados
De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de
outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público os órganos colexiados
poderanse constituír, convocar, celebrar a súas sesións, adoptar
acordos e remitir actas a distancia, agás nos supostos nos que o seu
regulamento interno recolla expresa e excepcionalmente o contrario e
que, de ser este o caso, poderá revisarse e realizar as modificacións e
adaptacións oportunas.
Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade
dos membros que participen, o contido das súas manifestacións e o
sentido do seu voto. A estes efectos considérase validamente emitido
o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia ou o emitido por
correo electrónico.
Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir
prazos perentorios, as convocatorias serán remitidas aos membros do
órgano colexiado a través de medios electrónicos, facendo constar na
mesma a orde do día, a documentación da mesma e un documento no
que se poida formalizar para cada un dos puntos por separado o senso
das votacións.

O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos
de actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde
implantadas no centro educativo chegan e son comprendidas por toda
a comunidade educativa.
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54 > Educación en saúde







Proporcionarase información e facilitarase a adquisición
dehabilidades sobre as medidas de prevención e hixiene
aostraballadores/as do centro educativo, que á súa vez
facilitarán acomunicación ao resto da comunidade educativa.
Comunicarase (incluída a publicación na web) a información
atodas as familias, mantendo unha canle dispoñible para a
solución dedúbidas que poidan xurdir.
Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que
fomente o cumprimento e comprensión das medidas de
prevención ehixiene. Coidarase que esta información sexa
actualizada no caso de que cambien as indicacións das
autoridades sanitarias.

55 > Difusión da información das medidas de prevención
Deseñaranse e implementaránse actividades de educación para a saúde
que inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma
fronte a COVID-19, para facer do alumnado axentes activos na mellora
da saúde da comunidade educativa. 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.
A tal efecto, desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e
promover hábitos de vida activa e saudable nos centros educativos a
través dun gran abano de programas como son o Plan Proxecta e
Contratos Programa, entre outros. Igualmente, promoveranse accións
como a oferta da materia de libre configuración autonómica “Promoción
de estilos de vida saudables” na etapa secundaria obrigatoria. Estas e
outras actuacións desenvolveranse desde unha perspectiva
interdisciplinar e baixo as dúas liñas marcadas:
a. Hábitos de alimentación saudable.
b. Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao longo
da vida.
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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 educativos sobre as medidas
xerais de prevención e protección. Dentro da oferta formativa do Plan
de formación do profesorado para o curso 2020/2021 incluiranse
cursos impartidos por profesionais sanitarios.

56 > Aulas virtuais e ensino a distancia
A Consellería de Educación, Universidade e FP facilita a todos os centros
educativos unha Aula Virtual, a través do enderezo:

O acceso á mesma estará na páxina web do centro educativo.
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https://www.edu.xunta.gal/centros/ieson/aulavirtual2

No caso do noso centro, tamén se formalizará a creación e preparación
das diferentes aulas de Google Classroom. Esta ferramenta ven sendo
utilizada polo noso alumnado desde fai anos e, a partir do 2º curso da
ESO, aquel está totalmente familiarizados co seu uso.
As aulas virtuais utilizaranse para o alumnado que parcialmente estea
en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade
presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de
formación a distancia que poida por en funcionamento a consellería.
Durante o mes de setembro, antes da asistencia do alumnado ás aulas,
crearanse os “cursos” dentro das aulas virtuais, e así como os usuarios
para o alumnado e profesorado. Realizaranse as reunións oportunas
para informar ao profesorado dos seus usuarios, do modo de ensinar
aos alumnos/as a inscribirse nos cursos, e da formación dispoñible (os
coordinadores TIC poderán crear modelos básicos que sexan
homoxéneos para a totalidade dos cursos e que faciliten o labor do
profesorado con menor experiencia no uso). Porase a disposición do
profesorado uns videotutoriais para a realización das tarefas de primeira
posta en funcionamento da aula virtual.
Durante os primeiros días de clase, en setembro, os/as titores/as de
cada un dos grupos, facilitarán ao alumnado a inscrición na aula virtual
así como que se matriculen en cada un dos cursos dos que forman
parte. Cando sexa posible usarase a aula de informática do centro para
estas tarefas.
Todo o profesorado, 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.
Dedicará o tempo que precise na aula de informática para afianzar as
destrezas do alumnado no uso do seu curso virtual.
A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesorado e alumnado) terán
que estar plenamente operativos e funcionando ao finalizar o mes 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.
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No mes de setembro, os/as titores/as identificaran ao 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 o
notificarán ao equipo directivo. O equipo directivo realizará unha listaxe
deste alumnado e as súas necesidades no caso dun eventual paso ao
ensino a distancia.
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 problemas tecnolóxicos
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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.
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 institucionais. 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 Platega.
Un curso titorizado de ensino mixto con contidos específicos
para o profesorado de educación infantil, primaria, secundaria,
FP, ensinanzas de réxime especial , adultos e educación especial.
Unha formación en centros prioritaria centrada nas seguintes
liñas:
o Integración didáctica das TIC.
o Deseño e desenvolvemento curricular no marco dun
modelo competencial.

57 > Normas específicas relativas a metodoloxías na aula e
programacións
As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se
seguirá no caso de ensino a distancia.
Incluirase na programación o modo de proveer 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.
Nas Instrucións de Inicio de Curso aprobadas por resolución da
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa determinaranse as medidas a adoptar no suposto no que o
alumnado teña que recibir ensino a distancia.
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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.
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ANEXOS
Anexo IV:

Inventario material COVID-19
O inventario seguinte corresponde ao Material para a prevención do contaxio do COVID-19 dispoñible
no centro con data 23/09/2020.
Este Anexo IV compleméntase co Anexo V (Localización do Material COVID-19), e o Rexistro de
Contabilidade dos Gastos derivados da COVID-19, que están contabilizados na Secretaría do centro

MATERIAL
Sinalización (vinilos: frechas de dirección, rotondas e bandas)
Mamparas de protección de metacrilato
Mascaras hixiénicas (caixas de 50 unidades)
Mascaras reutilizables (paquetes de 5 unidades)
Mascaras cirúrxicas (paquete de 50 unidades)

CANTIDADE
165
5
15
112
2

Pantallas protectoras

20

Dispensadores automáticos de xel hidroalcólico

26

Papeleiras con tapa e pedal

56

Termómetro infravermellos

2

Máquina de ozono

1

Xel hidroalcólico (garrafas 5 L)

12

Dispensadores de papel de mans

12

Dispensadores papel WC

16

Dispensadores de xabón

12

Bobinas de papel mans

85

Bobinas de papel WC

110

Bobinas de papel desbotable

110

Desinfectante Sanytol (botes de 750 mL)

84

Compack Desinfectante Plus (Garrafa 4 L para diluir)

1

Descol desinfectante (garrafa 5 L)

7

Produtos limpeza xeral

Varios

Guantes de nitrilo (caixas de 100 unidades)

7

Guantes de látex (caixas de 100 unidades)

3

NOTA: Algunhas mascaras hixiénicas foron subministradas pola Xunta de Galicia e o Concello de
Porto do Son (xuño 2020). A Xunta de Galicia tamén subministrou unha partida de mascaras
reutilizables (setembro 2020) composta por 112 paquetes de 5 mascaras.
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ANEXOS
Anexo V:

Localización do material COVID-19
1. DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE XEL HIDROALCÓLICO:
PISO

SITUACIÓN

ACCESO

UDS

Ao rematar as escaleiras

Aseos profesores, aula informática, aula radio, aula
COVID-19

1

Na Aula COVID-19

Aula COVID-19

1

Na Aula TIC

Aula TIC

1

No entrada oficinas

Secretaría, Sala de pais, Vicedirección, Dirección e
Xefatura de Estudos

1

Na sala de profesores

Sala de profesores

1

Na porta principal

Entrada

1

Na porta principal

Saída

1

Ao lado da porta da cafetería

Salón de actos e cafetería

1

Ao lado do ascensor – Altura
adaptada (Samuel)

Ascensor para acceso aos outros pisos

1

Na entrada biblioteca

Biblioteca, orientación e aula de reforzo

1

Na entrada dos aseos

Aseos e aulas planta 0

1

Na aula específica

Aula específica

1

No ximnasio

Ximnasio

1

No taller ciclo

Taller ciclo

1

Ao lado do ascensor

Departamentos e acceso ao ximnasio

1

Na porta ao exterior

Entrada/Saída

1

Na entrada dos aseos

Aseos, aula idiomas, aula informática, aula ciclo e
aulas planta -1

1

Na entrada dos aseos

Aseos, aula debuxo, aula música e aulas planta -2

1

No Laboratorio de Bioloxía

Laboratorio Bioloxía

1

No Laboratorio de Física

Laboratorio de Física

1

No Laboratorio de Química

Laboratorio Química

1

No Taller de Tecnoloxía 1

Taller Tecno 1

1

No Taller de Tecnoloxía 2

Taller Tecno 2

1

Na porta ao exterior (talleres)

Entrada/Saída

1

PAVILLÓN

No Pavillón

Pavillón

1

SECRETARÍA

Sen colocar

Sen colocar

1

+1

0

-1

-2

NOTA: Tódalas aulas contarán no seu interior cun dispensador de xel hidroalcólico.
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2. DISPENSADORES DE XABÓN:
PISO
+1

SITUACIÓN

UNIDADES

Aseos profesores

2

0

Aseos 1º e 2º ESO

2

-1

Aseos 3º e 4º ESO e Aseos ximnasio

4

-2

Aseos 1º e 2º BACH

2

Aseos pavillón

2

PAVILLÓN

12

3. DISPENSADORES DE PAPEL DE MANS:
PISO
+1

SITUACIÓN

UNIDADES

Aseos profesores

2

0

Aseos 1º e 2º ESO

2

-1

Aseos 3º e 4º ESO e Aseos ximnasio

4

-2

Aseos 1º e 2º BACH

2

Aseos pavillón

2

PAVILLÓN

12

4. DISPENSADORES DE PAPEL WC:
PISO
+1

SITUACIÓN

UNIDADES

Aseos profesores

4

0

Aseos 1º e 2º ESO

2

-1

Aseos 3º e 4º ESO e Aseos ximnasio

4

-2

Aseos 1º e 2º BACH

4

Aseos pavillón

2

PAVILLÓN

16
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5. PAPELEIRAS CON TAPA E PEDAL:
PISO
+1

SITUACIÓN

UNIDADES

Aula COVID-19 (1), Aula TIC (1), Aula Apoio (1), Aseos Profesores (2),
Aula Radio (1).

6

0

Aulas 1º e 2º ESO (7), Aula Desdoble (2), Aula Específica (1), Biblioteca
(1), Salón de Actos (1), Sala de Profesores (1), Aseos 1º e 2º ESO (2).

15

-1

Aulas 3º e 4º de ESO (8) e Ciclo (1), Aulas Desdoble (2), Aula Idiomas (1),
Aula TIC (1), Aseos 3º e 4º ESO (2), Ximnasio (1), Aseos Ximnasio (2).

18

-2

Aulas 1º e 2º BACH (5), Talleres Tecnoloxía (2), Laboratorios (3), Aula
Debuxo (1), Aula Maker (1), Aseos 1º e 2º Bach (2).

14

PAVILLÓN

Entrada (1) e Aseos (2).

3
56

6. MAMPARAS PROTECTORAS: Conserxería (3), Biblioteca (1) e Orientación (1).
7. MASCARILLAS: Aula COVID-19 (2 caixas de mascaras cirúrxicas), Conserxería (1 caixa de mascaras
hixiénicas), Secretaría (1 caixa de mascaras hixiénicas) e o resto gardadas no Almacén de Limpeza na
Planta -1.

8. PANTALLAS PROTECTORAS: Aula COVID-19 (10), Aula Específica (5), Secretaría (5).
9. TERMÓMETROS INFRAVERMELLOS: Secretaría e Aula COVID-19.
10. MÁQUINA DE OZONO: Secretaría.
11. PRODUTOS LIMPEZA E DESINFECCIÓN: Almacén Limpeza na Planta -1.
12. SINALIZACIÓN: Distribuídos por todo o centro: vinilos no chan (frechas e rotondas) e nas
paredes (bandas). Ademais de cartelería A3 polos taboeiros de todo o centro (cartelería da Xunta de
Galicia que foi impresa e plastificada no centro).
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