
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

 

O Departamento de Orientación colaborará co equipo Covidna identificación 

das necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa 

atención.O centro educativo axustarátodas asindicacións e comunicaciónspara 

que sexan comprendidas polo alumnado con necesidades educativas 

especiais. 

 

Xestión dos diferentes espazos: 

Aula de PT 

- Todo o alumandolevará a máscara.  

-  A mestra especialista acudirá á aula do alumnado para trasladaloá aula de 

PT e posteriormente para voltar á aula ordinaria. 

- O número de alumnado apoiadonas aulas axustarase á necesidade de 

respectar as distancias de seguridade en todo momento. Isto implica que 

habitualmente o número de alumnos/as na aula será de 3, podendochegar a 6 

no caso de apoios para a realización de exames escritos. 

- Os grupos de apoio serán estables e, na medida do posible, pertenceránao 

mesmo grupo clase. 

- Será obrigatoria a hixiene de mansnas entradas e saídas da aula 

- No inicio da clase adicaranseuns minutos a lembrar as normas de hixiene e 

seguridade e a importancia das mesmas. 

- Cada alumno ou alumna contará cun apartado coseu material funxible 

específico da aula (rotuladores de pizarra, borrador…), que só utilizará e 

manexará el ouela 

- Priorizarase a utilización deste material individual, pero cando sexa necesaria 

a utilización de material compartido, desinfectarasesempredespois da súa 

utilización. 

- Os últimos 5 minutos de clase utilizaranse para desinfectar cadeiras e mesas, 

e ventilarase 

simultaneamente. 

 

Departamento de Orientación 

- Todas aspersoas que entren no departamento levarán máscara 

- Será obrigatoria a hixiene de mansnas entradas e saídas do departamento. 

- As reunións coa orientadora serán principalmente de tipo presencial, tendo en 

conta que as temáticas tratadas poden ser moi específicas e dun alto nivel de 

complexidade. O Departamento de Orientación conta cun espazo físico 

suficiente para manter a distancia recomendada polas autoridades sanitarias. 

- As familias poderán solicitar cita chamando ao teléfono do centro ou 

dirixíndose ao correo: orientaciontrasancos@gmail.com. Cando se concrete a 

cita, acordarase tamén a modalidade na que se levará a cabo tendo en conta o 

tema a tratar e a disponibilidade e medios (telefónica, telemática ou presencial) 
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- Tal e como recolle o protocolo publicado pola Consellería, non será posible a 

atención presencial coincidido cos horarios de entrada/saída nin con 

intercambios de clase ou recreos. 

- Todo o material que sexa utilizado para realizar probas psicopedagóxicas 

será debidamente 

desinfectado despois da súa utilización. 

- No momento de saídadalgún membro da comunidade educativa do 

Departamento de Orientación,adicaranseuns minutos á desinfección da mesa e 

da cadeira coa dotación de desinfección existente no departamento 

(panosdesbotables e solución desinfectante).Realizarase a necesaria 

ventilación. 

 

Apoios por parte dos membros do departamento nas aulas ordinarias 

Seguiranse as indicaciónspropostas polos estamentos pertinentes sobre a 

idoneidade de realizar estetipo de apoios e, se fose posible, levaranse a cabo 

tendo en conta todas as medidas de seguridade ehixiene. 



ANEXO PROTOCOLOS – ED. FÍSICA 

A. Aula. 

B. Ximnasio. 

C. Pista de deportes. 

D. Pavillón do concello. 

E. Normas respecto ao material didáctico. 

A. PROTOCOLO NA AULA 

1. As normas sinaladas polo centro. 

2. As mochilas colgadas das cadeiras. 

B. PROTOCOLO NO XIMNASIO 

1. Clases: non haberá desprazamentos. Realízanse exercicios no sitio e con 

máscara. 

2. Non se pode poñer nada no chan ou nos bancos. Haberá que ir ao vestiario a deixar 
a roupa utilizando os percheros. 

3. Se avisará en conserxería do uso do ximnasio evestiarios para súa limpeza. 

4. Os alumnos non tocarán portas e mobles. 

5. A porta de acceso permanecerá aberta. 

6. As portas dos vestiarios poden estar abertas xa que non se ve o interior dende fora. 

7. Os alumnos limparán as mans con xel hidroalcohólico ou auga e xabón nos 
vestiarios. 

8. Nos bancos grandes poden sentarse tres alumnos e nos bancos suecos dous. 

9. Cando sexa necesario ter dúas clases seguidas no ximnasio a profesora 
desinfectará os bancos antes da entrada do curso seguinte. 

C. PROTOCOLO NA PISTA DE DEPORTES 

O alumno chega a pista coa máscara posta e ocupará o lugar indicado en función da 

actividade a realizar. 

Unha vez estea organizada a tarefa a desenrolar a profesora avisará que xa poden 

quitar a máscara e gardala no peto. 



É obrigatorio levar un peto para gardar a máscara. 

Finalizada a clase, volverán a poñer a máscara para ir ao vestiario, a aula ou marchar. 

A distancia será de dous metros cando estea sen facer movementos e de tres metros, 

mínimo, cando estea realizando algún exercicio. 

As carreiras fanse sen ter diante ningún compañeiro, aínda que estea lonxe, 
tampouco. 

Non pode haber contacto físico xa que a distancia cos compañeiros sempre será de 
tres metros mínimo. 

Sen máscara non se pode gritar nen chamar a alguén que estea lonxe. 

No caso de non cumprir as normas o alumno será separado do resto da clase. 

No caso de ser moitos os alumnos que non sigan as regras pasaremos a usar 
máscara. 

Con vento non se fan actividades na pista ou utilízase máscara. 

D. PROTOCOLO NO PAVILLÓN 

1. Nos vestiarios utilízanse os percheros. 

2. Usaremos para o acceso a porta da esquerda. 

3. As entradas e saídas faranse sen coincidir co instituto As telleiras. 

4. Non se utilizan os servizos. 

5. Non se compartematerial. 

6. Levarase a cabo limpeza de mans co xel hidroalcohol que levará a profesora. 

7. O instituto utilizará durante dúas semanas a mesma zona do pavillón. 

8. Non se pode permanecer no vestíbulo. 

9. Son os profesores os que abren e pechan as portas. 

10. No pavillón non se poderán utilizar os vestiarios. 

E. NORMAS RESPECTO AO MATERIAL 

1. Os alumnos non collerán o material didáctico. 

2. A profesora levará o material a pista ou ao pavillón. No caso de necesitar axuda 
tomará medidas para que axude un alumno:proporcionará material de protección para 



que o alumno poida collelo (luvas ou similar). Por si houbera un contacto, por un erro, 
limpará, despois, as mans. 

3. Os alumnos non tocarán o material no desenrolo das actividades. O alumno 
esperará a que a profesora recoloque o material, e ao final da clase, esperarán a que 
a profesora o recolla. 

4. Pódense tocar os balóns medicinais ou de fútbol, co pe, nunca coas mans. 

5. Se lles proporcionará papel para agarrar o wave e levalo a pista ou ao pavillón. 

6. Para a práctica de deportes de raqueta, a profesora limpará os mangos ao repartir 
as raquetas e despois do seu uso, ao recollelas. 

7. Queda prohibido tocar a cabeza da raqueta. 

8. Cada alumno traerá o seu material. O departamento mercará o material necesario 
para repartilo ao inicio da avaliación. Un por alumno. Ao final da avaliación, os 
alumnos devolverán o material que lle foi entregado. Se non o teñen ou está rachado 
mercarán un igual ao que se lle prestou. 

9. A profesora levará desinfectante para limpar o material ao ser entregado e ao ser 
recollido. 

 



PROTOCOLO PARA O USO DO LABORATORIO 

DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

MEDIDAS ESPECÍFICAS

CURSO 2020/21



1. O laboratorio deberá ser ventilado antes do inicio da práctica e o remate da mesma. 

2. O número  de alumnos por práctica será reducido, para poder manter a distancia de 

seguridade. O alumnado deberá utilizar máscaras tanto na permanecia no laboratorio 

como nos desprazamentos  entre a aula e o labratorio.

3. Ao entrar e saír do laboratorio deberán usar xel para a desinfección das mans.

4.  Ao inicio da práctica, o alumnado deberá ser informado sobre as medidas de hixiene

e contacto social que deberán seguir durante a realización da mesma. Cómpre 

lembrarlles que nunca poden estar encarados uns con outros. 

5. Favorecerase, cando sexa posible, a utilización de materiais desbotables.

6. Así mesmo,  o profesorado poderá axudarse de material informático para a 

realización de determinadas prácticas  se considera que deste xeito incrementa as 

medidas de hixiene.

7. Para a realización dalgunha práctica,  poderá ser necesario o uso de guantes para 

poder manter as medidas hixiénicas por mor da pandemia. 

8. Ao rematar a actividade, o material utilizado deberá hixienizarse. A material de vidrio 

deberá deixarse nos fregadeiro de cada mesa, sumerxido en auga con desinfectante.

9. Antes de sair do laboratorio adicáranse uns minutos á desinfección da zona de 

traballo e da cadeira coa dotación de desinfección existente no mesmo, como panos 

desbotables e solución desinfectante.





46Aproveitaranse os primeiros minutos para lembrar os protocolos dehixiene e 
contacto social e permitir que lave as mans se non o fixopreviamente.15.3. 
Evitarase o desprazamento do alumnado da aula aínda que sise permitirá 
levantarse para realizar pequenos estiramentos ouexercicios posturais que non 
impliquen moverse do posto escolar.16. Consideracións especiais doutro tipo de 
aulas16.1. Sen prexuízo da aplicación das normas do punto anterior nocaso de 
aulas de desdobre, talleres, laboratorios, aulas de musica,debuxo ou informática 
extremáranse os protocolos de limpeza portratarse de aulas de uso máis 
compartido.16.2. Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans 
nasentradas e saídas das mesmas.16.3. O material que sexa compartido, de 
acordo coa metodoloxíapropia de cada materia debe de ser desinfectado ao 
inicio daactividade e unha vez terminada a clase. Implicárase ao alumnadona 
concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns deuso 
privativo.Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais 
porsimulacións virtuais con medios informáticos co fin de diminuír oscontactos co
material.16.4. En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da 
aulaevitando a formación de grupos e minimizando o contacto con



1.





47materiais. En todo caso evitarase que os alumnos estén encarados aunha 
distancia inferior a 1 metro.16.5. No caso da clase de educación física os 
exercicios seránindividuais na medida do posible minimizando o uso de 
materiaisque teñan que ser usados por varios alumnos e procurando a 
súalimpeza e desinfección despois do seu uso. Realizaranse asmodificacións 
precisas na programación da materia e cando adistancia teña que ser inferior a 
1,5 metros usarase a máscara
2.



PROTOCOLO PARA O USO DOS LABORATORIOS DE FÍSICA E Q UÍMICA 
 
 
1º-Será obrigatorio o uso de máscaras tanto para a permanencia no laboratorio 
como para os desprazamentos entre a aula e o laboratorio. 
 
2º-Tanto á entrada como á saída será preciso desinfectar as  mans usando xel 
hidroalcohólico disposto  para tal fin. 
 
3º- Os alumnos só poderán tocar o material indicado polo profesor e 
permanecerán no seu sitio durante a realización das prácticas. 
 
4º-Os alumnos serán colocados nas mesas do laboratorio procurando, sempre 
que sexa posible, respectar a distancia de seguridade e nunca encarados uns 
con outros. 
 
5º-Dado que non se pode traballar en grupos, a realización de prácticas de 
forma individual só se poderá levar a cabo se se dispón de material suficiente 
para todos os alumnos. De non ser posible a práctica será realizada polo 
profesor e os alumnos limitaranse a observar, preguntar dúbidas e  tomar 
notas. 
 
6º-No caso de grupos numerosos, onde haxa desdobre na hora de laboratorio, 
a realización das prácticas levarase a cabo, coa metade dos alumnos do grupo, 
en dúas semanas sucesivas. 
 
7º- O material de vidro desinfectarase lavándoo á temperatura adecuada no 
lavalouzas dispoñible no laboratorio de química. O material que non se poida 
lavar, así como as mesas de traballo e cadeiras desinfectaranse despois do 
seu uso, usando produtos adecuados. 



      MEDIDAS PREVENTIVAS NO CORO CO COVID   

Non vaias ao ensaio: se estás 
moi canso, tes febre ou tes 
síntomas de: falta de cheiro, 
sabor, etc

Utiliza a túa 
máscara

Evita facer 
grupos

Acostúmate a non tocar a cara

Accede á aula de 
ensaio 
individualmente 
respectando a 
distancia

Respecta a distancia de 
seguridade durante todo o 

ensaio

Utiliza o teu 
propio material

Lava as mans con auga e 
xabón, utiliza solución 

hidroalcólica
Non uses luvas

Trae só o necesario
Ventila antes e 
despois do 
ensaio

Deixa o espazo 
completamente limpo

Se te coidas, 
coidámonos!



PROTOCOLO COVID AULAS DE PLÁSTICA E DEBUXO TÉCNICO. 

CURSO 2020-21 

  

Dende o departamento de Artes Plásticas durante o curso 2020-21 tomaranse as seguintes 

medidas para evitar no posible a propagación da COVID- 19: 

 

Dado que a distancia interpersoal se seguridade ante esta pandemia debe ser de 1,5 m 

recolocouse o mobiliario das aulas, deste xeito na aula de plástica redúcense de 30 a 21 os postos de 

alumnos/as, e na aula de debuxo de 28 a 24.  

O alumnado deberá acudir ás clases do departamento de Artes Plásticas co seu propio 

material, sen posibilidade de compartilo con ningún compañeiro/a. O primeiro día de clase darase 

un listado do mesmo nas distintas materias. 

 Ao alumnado que non traia todos os materiais e instrumentos necesarios para o 

desenvolvemento da materia, non se lle poderá prestar nada, e traballará na medida do posible cos 

materiais cos que acuda ás clases. A reiteración tres veces desta conduta conlevará un 

apercibimento, xa que é un deber do alumnado acudir ao centro con dito material. Ademais xunto ao 

comportamento contará o 10% da nota como ven recollido na programación. Se por motivos 

económicos algún/ha alumno/a non puidese adquirir o material, previa solicitude da familia, o 

departamento poderá prestarllo ata o remate de curso. 

 Priorizarase o traballo individual. 

 No caso de que se empreguen técnicas húmidas o alumnado traerá unha botella de auga e un 

recipiente con tapa como paleta. Todos os materiais empregados gardaranse nese recipiente ou 

noutro que aporte o alumnado para lavalos ao chegar á casa, non se realizará a súa limpeza na aula. 

  Non se realizarán exposicións de traballos fisicamente. Na aula virtual das materias do 

departamento habilitaranse uns corchos virtuais para este fin, e así poder compartir as nosas 

creacións de xeito seguro. 

 Dado que estas aulas dispoñen de piletas e auga corrente, cando por motivos de necesidade 

se empreguen so poderá estar un alumno/a nelas ao mesmo tempo, procedendo á desinfección das 

billas con cada uso. Coma sempre disporase de xabón e papel de mans desbotable. 

 Excepcionalmente en EPVA 4º ESO para a impartición dalgunhas actividades como a de 

gravado, dado que é un grupo pouco numerosos e se necesitan materiais e ferramentas da dotación 

da aula, con cada uso do material deberá procederse a desinfección do mesmo antes e despois do 

seu uso por cada alumno/a, Nesta actividade empregaranse luvas desbotables. 

 A entrada e saída ás aulas realizarase pola orde da lista do grupo ou pola orde na que os 

alumnos estean colocados nas filas, no caso de ser diferente á anterior. Durante a sesión o alumnado 

non poderá saír da aula salvo caso de necesidade xustificada.  

 Estas normas complementarán ás establecidas polo centro de carácter xeral sen prexuízo das 

mesmas. 

 

 

 

 

   Asdo:  M.ª Beatriz Lamigueiro Mourente 

    Xefa do departamento 



ANEXO PROTOCOLO-NORMAS TALLERES ELECTRÓNICA. PROTOCOLO 

COVID-19 

Desde el departamento de electrónica se proponen las siguientes normas para 
el protocolo Covid-19 : 

1- Será obligatorio el uso de mascarilla en los talleres. 

2.- Cuando suene el timbre de las 8:30 horas, los alumnos esperarán en el 
patio ( nunca en el pasillo), una vez que entre el profesor, entrará un alumno, 
se lavará las manos y se sentará en el puesto que se le ha asignado y a 
continuación entrará el siguiente. 

3.- Estos mismos pasos se seguirán cuando suene el timbre después de los 
recreos, o cuando se venga de otro aula diferente al taller 1 y taller 2. 

4.- No se permitirá la estancia de los alumnos en los pasillos de los talleres. 

5.- Cuando se acaben las clases en los talleres, cada alumno y cada profesor 

limpiará su puesto, para que quede limpio para los usos posteriores. 

6.- Antes de salir del taller los alumnos y profesores tendrán que lavarse las 
manos. Este proceso se hará igual que a la entrada al taller, ( un alumno se 
lavará las manos y saldrá del taller, y a continuación lo hará otro y así 

sucesivamente...) 

7.- Los alumnos estarán obligados a traer un destornillador de estrella, otro 
plano y se les asignarán unas herramientas específicas que no se podrán 

compartir sin la previa desinfección. 

8.- Se mantendrán una distancia de 1,5 metros entre los alumnos. 

9.- A estas normas podrán añadírsele otras si así lo consideran los miembros 

del departamento o de dirección. 

Narón, 1 de Septiembre de 2020. 

 



MEDIDAS COVID TALLER TECNOLOXÍA 

 O alumnado só acudirá ao taller para realizar actividades prácticas. As clases 
teóricas desenvolveranse na aula de referencia do grupo. 

 Realizarase a hixiene de mans nas entradas e saídas da aula. Pode ser con xel 
hidroalcohólico ou auga e xabón, xa que o taller conta con billas. 

 O uso de máscara será obligatorio en todo momento. 
 Implicárase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos 

elementos comúns de uso. 
 A principio de curso explicaráselles aos alumnos e alumnas todas as normas e 

protocolos a seguir no taller. 
 Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e 

recomendacións a seguir e dotarase o taller de carteis informativos para 
recordar as normas de hixiene. 

 A principio de curso e ao iniciar cada actividade explicaráselles aos alumnos e 
alumnas todas as normas e protocolos a seguir no taller. 

 Evitarase que do alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1 metro. 
Se o número de alumnos o permite, sempre que a distancia entre eles supere o 
1,5m poderán facerse grupos de traballo. Destro destes grupos, cada membro 
terá unha tarefa asignada e se evitará que compartan ferramentas ou 
materiais. 

 O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a 
realización da práctica supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser 
hixienizados despois de cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo. 
Para este fin, as ferramentas utilizadas colocaranse nun lugar diferenciado á 
espera de ser desinfectadas. 

 

MEDIDAS COVID AULA INFORMÁTICA 

  Realizarase a hixiene de mans nas entradas e saídas da aula con xel 
hidroalcohólico. 

 O uso de máscara será obligatorio en todo momento. 
 Implicárase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos 

elementos comúns de uso. 
 A principio de curso explicaráselles aos alumnos e alumnas todas as normas e 

protocolos a seguir na aula de informática. 
 Dotaranse as aulas de informática de carteis informativos para recordar as 

normas de hixiene. 
 Evitaranse as tarefas en grupo e compartir equipo. 
 Cada alumno terá un posto asignado que non poderá cambiar durante todo o 

curso. 
 Os equipos deberán ser ser hixienizados despois de cada actividade para o 

seu uso polo seguinte grupo (especialmete o teclado e o rato). 
 Poderánse utilizar outras medidas complementarias como protexer os teclados 

con algún tipo de plástico ou film para mellorar a limpeza e hixiene. 

 


