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INTRODUCIÓN

O  inicio  do  curso  2020/2021  prevé  un  escenario  de  seguridade  adaptada  que,  segundo    a  evolución  na  nova
normalidade, poderá desenvolverse con tres posibles escenarios:

 Escenario 1: NORMALIDADE ADAPTADA
 Escenario 2: DISTANCIAMENTO
 Escenario 3: PECHE DE INSTALACIÓNS


Cada escenario activarase en función das normas para previr o contaxio da Covid-19 que se adopten polas autoridades
estatais ou autonómicas competentes na materia.

Este documento está en revisión permanente en función da evolución dos feitos e da nova información de que se
dispoña respecto da enfermidade e das instrucións que se reciban das autoridades sanitarias competentes.
Responsabilidade da comunidade



Id. Medidas de prevención básica

2. Membros do equipo COVID

Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso de desvío a un
teléfono móbil)

881930170

Membro 1 Manuel Rei Romeu Cargo Director

Tarefas asignadas − Coordinación do Equipo
− Interlocución coa Administración
− Comunicación coa comunidade educativa
− Xestión dos abrochos 
− Elaboración do Plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021.
− Informar ao Consello escolar sobre as medidas adopatadas e a evolución dos 

distintos  escenarios posibles.

Membro 2 Raquel Formoso Carreira Cargo Vicedirectora

Tarefas asignadas − Interlocución coa Administración
− Comunicación coa comunidade educativa
− Xestión dos abrochos 
− Elaboración do Plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021.
− Elaboración dunha relación de todo o alumnado e do persoal do centro, agrupado 

por aula e co profesor asinado á mesma, na que figure un ou varios números de 
teléfono de contacto e o enderezo para, de ser o caso, poder trasladalo ás 
autoridades sanitarias.

Membro 3 Mª Dolores Vizoso San Claudio Cargo PES Departamento Bioloxía e
Xeoloxía

Tarefas asignadas

− Comunicación coa comunidade educativa
− Coordinación da distribución e control de material sanitario
− Xestión dos abrochos 
− Elaboración do Plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021.

3. Centro de saúde de referencia

Centro Fontenla Maristany (praza de España 19) Teléfono 981336633

Contacto Pablo Cal Martínez
Romina Vázquez Golpe

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

Destinarase como espazo de illamento COVID a sala de pais/nais do vestíbulo, cerca dos servizos. Este espazo
inclúe  mesa,  cadeiras,  ventilación  natural  e  elementos  de  protección  xel  hidro  alcohólico,  panos  desbotables,
papeleiras con tapa e máscaras de protección.



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

ESO e BACHARELATO

1º de ESO 62

2º de ESO 84

3º de ESO 85

4º de ESO 87

1º BACH 208

2º BACH 214

CICLOS FORMATIVOS

1º CM Operacións de laboratorio 20

2º CM Operacións de laboratorio 18

1º CS Química e Saúde Ambiental. 22

2º CS Química Ambiental 21

ADULTOS

ESA I/II 10

ESA III/IV 16

1º BACH. 16

2º BACH. 27

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

O Centro conta con 90 profesores, 5 membros de persoal de limpeza, 4 conserxes e 4 membros de persoal de 
administración.

103

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

Etapa Dadas as características do Centro, non hai grupos estables
de convivencia.

Nivel Grupo

8. Medidas  específicas  para  grupos  estables  de  convivencia (con  inclusión  de  medidas  que  xa  figuren  no
protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo)

Dadas as características do Centro Centro non hai grupos estables de convivencia.

9. Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible, as
ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID para
comunicar incidencia e ausencias)

As canles de comunicación a utilizar serán o teléfono e/ou correo electrónico, sen prexuízo daquelas outras que
estableza o equipo COVID-19 no desenvolvemento das súas funcións.

10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado)

As ausencias do persoal e do alumnado serán rexistradas a través do parte de faltas do Xade e formulario do
profesorado.



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

A persoa coordinadora do equipo  COVID-19 contactará  coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo, 
seguindo as instrucións descritas no punto correspondente á Xestión dos abrochos.

Id. Medidas xerais de protección individual

12. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico que
sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado)

De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros nas interaccións entre as persoas
no centro educativo.
A distancia que se manterá entre postos escolares será a máxima que permita a aula, para a aplicación do criterio
de  medición,  a  distancia  considerarase  desde  o  centro  das  cadeiras.  3.  Se  o  tamaño da  aula  non permite  as
distancias previstas nos parágrafos anteriores adoptaranse algunha das seguintes medidas:

− Retirarase o mobiliario non indispensable que diminúa a superficie útil da aula para tentar obter o máximo
distanciamento posible. 

− Sempre que sexa posible, utilizaranse aulas alternativas de especialidade que teñan maior dimensión, tales
como laboratorios, aulas de música ou similares. 

Se co previsto na  epígrafe  anterior  non puidese  manterse  a  distancia  de 1,5 metros,  logo  da  autorización  da
inspección educativa, optarase polas seguintes opcións:

− Semipresencialidade rotatoria, agás na educación secundaria obrigatoria. 
Pode ser precisa a modalidade de semipresencialidade rotatoria nos Ciclos Formativos no momento do
peche da matrícula.

− Instalación de anteparos ou separacións que garantan a protección individual do alumnado. Nos talleres
de  formación  profesional  e  ensinanzas  de  réxime  especial,  cando  proceda,  adoptaranse  medidas  de
seguridade usando pantallas de protección facial. 
Como norma xeral adóptase un sistema de colocación de anteparos que separan ao alumnado da parte
frontal da clase para manter as distancias de 1,5 m. Nalgunha aulas, ademais destes anteparos xerais de
separación, colócanse anteparos individuais que garantan a seguridade. (Aulas con anteparos 5, 6, 7, 10,
11, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35 e 36).
Así mesmo colocanse anteparos no laboratorio de Ciclo medio para separar as mesas enfrontadas.
Os pupitres deben estar colocados coa pata esquerda dianteira no cadrado de cor amarela que indica a
situación na que se manterá as distancias de seguridade.

− Desdobramentos do grupo de alumnos. Realizáronse desdobramentos nos seguintes grupos: 2º, 3º da ESO
e 1º e 2º de Bacharelato.

Envíase a Inspección educativa un informe das aulas no que se reflicte o estado actual da instalación dos elementos
de separación persoal (pendentes de subministro e instalación durante esta semana e a próxima).

13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos  (cando o tamaño da aula non permita as distancias
mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos)

Redistribución de aulas, escaleiras e corredores para adaptar ao Centro á nova situación: zonificación do Centro,
división deste  por etapas educativas e cumprimento da ratio na medida do posible.

− Aula de plástica, aula de música, aula de Ciclos.
− Sala de Usos Múltiples para os recreos no caso de mal tempo.
− Salón de Actos para a realización de exames e reunións de órganos colexiados.



14. Espazos  de  PT,  AL,  departamento  de  orientación  ou  aulas  especiais.  Modelo  cuestionario  de
avaliación  (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou aulas
especiais do centro e modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante
ao que figura no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia
para o curso 2020-2021)

Duplicouse o espazo do departamento de orientación para permitir a atención aos alumnos e ás familias gardando
todas as medidas de prevención, separándose a zona de traballo da zona de recepción.   

O modelo de cuestionario de avaliación pode consultarse no Anexo V.

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

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a comunicación por
teléfono ou videochamada. No  caso  de  ter  que  realizarse de xeito presencial,  cumpriranse estritamente as
medidas de prevención, distanciamento e aforos.

Utilizarase  como  mecanismo  de  comunicación  xeral  coas  familias  a páxina web do centro e a aplicación
Abalar móbil.

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

Para informar ás familias e a persoas alleas ao centro priorizarase a utilización da páxina web do Centro.

17. Uso da máscara no centro

O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do mantemento da distancia
interpersonal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico. 

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. 

Esta  obrigación  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. 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

Para informar e distribuir o plan entre a comunidade educativa usarase a páxina web, a aplicación Abalar móbil, o
claustro, o Consello Escolar, o correo electrónico e a CCP segundo sexa pertinente.



Id. Medidas de limpeza

19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente (non incluír
datos de carácter persoal)

Seguirase o seguinte procedemento de limpeza no Centro.

− Limpeza e desinfección de baños de profesores e do alumnado, 3 veces ao día, 2 veces na quenda de 
mañá e 1 na quenda de tarde. 

− Limpeza e desinfección de pomos, pasamáns, ascensor, bancos de corredores, portas de aula e de entrada 
e saída.

− Limpeza e desinfección de espazos de traballo: dirección, administración e conserxería
− Limpeza e desinfección de aulas de grupo, aulas de informática e desdobres.
− Limpeza de laboratorios e aulas específicas de bacharelato de artes
− Limpeza e desinfección de salas de profesores.
− Limpeza e desinfección de biblioteca, ximnasio, aula de usos múltiples, salón de actos, local da ANPA e 

vestiarios do persoal de limpeza.

Realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou 
a persoa traballadora que presentou síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo. 

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

O  persoal  de  limpeza  será  o  encargado  de  repoñer  xabón,  xel  hidroalcohólico,  líquido  hixienizante,  panos
desbotables nos aseos, aulas e demais espazos comúns. Vixiará que haxa existencias suficientes no centro e avisará
a Secretaria das compras cando se estean esgotando.
Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar
contactos accidentais.

20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal 
ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu 
traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal)

O centro dispón de 5 membros dentro do persoal de limpeza. Habitualmente son dunha persoa pola mañá, que fai
tarefas de mantemento e o resto pola tarde. A situación actual fai que a quenda de mañá sexa reforzada por outro
membro do persoal de limpeza, a parte das zonas habituais do seu traballo fará tarefas de desinfección. A xornada
de traballo do persoal de limpeza será a seguinte:

− Quenda de mañá: 2 persoas en horario de 8 a 15:30 horas.
− Quenda de tarde: 3 persoas en horario de 15:00 a 22:30 horas.

O persoal da quenda de tarde fará tamén tarefas de desinfección das aulas e de demais espazos dado que temos
ensino para adultos.

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

Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección obrigatorios para levar a cabo a súa labor: luvas
e a máscara. Aconséllase o emprego de elementos de protección ocular, ben sexan lentes ou pantalla.

− Cada un/ha terá o seu propio carro cos utensilios básicos.
− Na quenda de mañá e mentres haxa alumnado no centro, empregaranse distintivos de sinalización para

indicar a presenza de persoal de limpeza na dependencia que estea a ser desinfectada.



22. Cadro de control de limpeza dos aseos

En cada un dos aseos do centro haberá un cadro de control de limpeza semanal no cal se indicará a hora de limpeza
e asinará a persoa que a realiza. 
Ver Anexo VI.

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

En cada aula situarase un rexistro de ventilacións diarias que cubrirá o profesor/a que a utilice indicando a hora e o
tempo de ventilación.

Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 15 minutos ao
inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre que sexa posible entre clases, e coas medidas
de prevención de accidentes necesarias:

− Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior
tempo posible. 

− Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de recirculación do aire
interior. 

Cando  un  profesional  presta  asistencia  no  mesmo  espazo  con  diferentes  alumnos/as  de  xeito  consecutivo
(orientador/a, profesor/a especialista, ou calquera outro) ventilarase a aula ou sala polos menos 15 minutos logo de
cada sesión.
A primeira ventilación das aulas realizarana antes da entrada o conserxe e o persoal de limpeza e a última o persoal
de limpeza a quenda de tarde. 
Seguiranse as indicacións establecidas nas Recomendacións sobre a ventilación en centros educativos no contexto
de Covid 19 elaborado pola Consellería.
Ver Anexo VII.

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

− En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica de resto con bolsa e protexidos con tapa
onde se desbotarán os elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras).

− Os demais residuos separaranse nos contedores e caixas habilitados para papel, plásticos, pilas, etc.
− O espazo COVID contará cunha papeleira con bolsa, tapa e pedal e os seus residuos (panos desbotables,

máscaras…) serán tratados de xeito diferenciado polo persoal de limpeza.

Id. Material de protección

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

O equipo COVID en  colaboración  coa  secretaría  do  centro  encargarase  de  levar  un  rexistro  e  inventario  do
material de protección así como da súa compra, distribución, control de consumo.

26. Determinación do sistema de compras do material de protección

O equipo COVID en colaboración coa Secretaría do centro realizará unha compra inicial de  material  de
protección que constará de:

− Máscaras para o persoal  non docente e para outros traballadores que a soliciten,  xel hidroalcohólico,
desinfectante de superficies,  papeleira  con  tapa,  pantallas de protección  para  conserxería  e
administración.

En función do seu consumo semanal, determinarase as compras posteriores, seguindo o procedemento habitual de
compra cos distribuidores habituais de material funxible para o centro:

− Preséntase un informe de necesidade.
− Solicítase orzamento
− Resólvese a adxudicación.
− Realízase o pagamento, previa recepción do material e recibida a factura.

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20201104_ventilacion_covid_final.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20201104_ventilacion_covid_final.pdf


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

MÁSCARAS HIXIÉNICAS:
− Todo o persoal e alumnado do centro debe levar as súas propias máscaras. Porén, o centro contará cunha

dotación de máscaras para atender posibles incidencias como roturas, perdas, contaminacións, etc., que
serán solicitadas en Conserxería, onde se levará un rexistro da entrega das mesmas.

XABÓN DE MANS:
− Todos os aseos, laboratorios e aulas específicas do bacharelato de arte disporán de xabón de mans así

como papel para secar as mans. As titoras e titores e profesorado usuario deberán informar da necesidade
da súa reposición e o persoal de conserxería e limpeza será o encargado da súa reposición

XEL HIDROALCOHÓLICO:
− Todas as  aulas e espazos comúns contarán cun bote de xel  hidroalcohólico para a hixiene diaria de

mans. As titoras e titores e profesorado usuario de aulas específicas deberán  informar  da
necesidade da súa reposición e o persoal de conserxería e limpeza será o encargado de repoñelo.

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES e DISPENSADORES DE PANOS DESBOTABLES: 
− Todas  as  aulas  e  espazos  comúns  contarán  cun  bote  de  líquido  desinfectante  de  superficies  e  un

dispensador de panos desbotables. As titoras e titores e profesorado usuario de aulas específicas deberán
informar da necesidade  da súa reposición e o persoal  de conserxería  e  limpeza será  o encargado de
repoñelo.

− O equipo COVID e colaboración coa Secretaría do centro levará un rexistro de reposición de material por
aulas e espazos.

Id. Xestión dos abrochos

28. Medidas  (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do
centro ou unha remisión ao plan de continxencia)

No contexto deste protocolo, defínese gromo ou abrocho como a aparición súbita dunha enfermidade epidémica
entre a poboación nun determinado lugar, sendo sinónimo de abrocho ou brote. 

Seguiranse as medidas descritas no protocolo da Consellería e que se refiren a continuación:

− Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas compatibles
con COVID-19,  así  como aqueles  que  se atopen  en illamento  por diagnóstico  de  COVID-19,  ou en
período  de  corentena  domiciliaria  por  ter  contacto  estreito  con  algunha  persoa  con  síntomas  ou
diagnosticada de COVID-19.  Tampouco acudirán ao centros as persoas en espera de resultado de PCR
por sospeita clínica. 

− Diante  dun suposto no que  unha persoa  ou alumno/a  da  que  se  sospeita  que  comeza a  desenvolver
síntomas compatibles con COVID-19, realizarse o seguinte protocolo.

1. O  profesor  ou  profesora  de  garda  levará  á  persoa  con  máscara  cirúrxica  (tanto  ao  que  iniciou
síntomas  como  á  persoa  que  quede  ao  seu  coidado)  ao  espazo  COVID  de  uso  individual,  e
contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. 

2. A persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para solicitar
consulta ou ao teléfono de referencia  do SERGAS e seguiranse  as súas  instrucións.  En caso de
presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

3. O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara,
e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un
profesional sanitario.  De confirmarse o positivo, o equipo Covid do centro escolar comunicarao ao
equipo Covid-escola do centro de saúde de referencia. 



− No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus tanto sexa do alumnado, profesorado
ou persoal  do centro,  a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 incluirá na aplicación
informática a información prevista do eventual  afectado/a;  os que teñan a consideración de contactos
estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as  e do seu profesorado, así como de quen poida ser unha
persoa próxima que estea vencellada ao centro educativo. A aplicación xerará unha alerta no Central de
Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como
contactos.  Cando  o  fluxo  de  información  proceda  da  autoridade  sanitaria  incorporarase  a  mesma
información.

− A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co seu
pediatra ou médico para que este avalíe a necesidade de solicitude dunha proba diagnóstica. 

− Tras a aparición dun caso confirmado da COVID 19 seguíranse as instrucións da Xefatura Territorial de
Sanidade. 

Escenarios no suposto de gromos.

A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou varias aulas, dun
nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na ”Guía de actuación ante la
aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e co “Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade
en materia de Saúde Pública en relación con illamentos e corentenas para a prevención e control da infección por
SARS-Co-V-2” publicada por Orde da Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos seguintes
supostos: 

− Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a calquera alumno,
ou  profesional  do  centro  educativo,  profesor  ou  outro  traballador  que  compartise  espazo  co  caso
confirmado a unha distancia <2 metros ao redor do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen
utilizar  a  máscara  os  contactos  serán  determinados  pola  autoridade  sanitaria  segundo  os  protocolos
vixentes en cada momento. 

− As persoas que teñan diagnóstico confirmado terán obriga de illamento durante 10 días. As persoas que
teñan a consideración de contactos estreitos da persoa  cun diagnóstico confirmado deberán  entrar  en
corentena, estando illados nos seus domicilios e suspenderán, mentres dure esta, a asistencia ao centro por
un  período  de  10  días,  e  sempre  de  acordo  coas  indicacións  das  autoridades  sanitarias.  O  restante
alumnado da  aula que  non teña a  consideración  de contacto  estreito  poderá  continuar coa  asistencia
presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselle unha proba de COVID nun prazo non superior a
48 horas para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por COVID-19. 

− En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e niveis educativos
afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da totalidade das persoas que
conforman unha aula, das que conforman un nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo ou, de
ser o caso,  da totalidade das persoas  que integran un centro educativo. A medida será proposta pola
Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia.

− A aparición  dun  contaxio  sospeitoso  con  posterior confirmación  implicará  por  parte  da   autoridade
sanitaria a obriga de entrada en illamento de polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada
en  corentena  de  14  días  a  todas  as  persoas  que  teñan  a  consideración  de  contacto  próximo  de
conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias.

− A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de Continxencia ante peches
aprobado  pola  Resolución  conxunta,  do  2  de  novembro  de  2020,  da  Secretaría  Xeral  Técnica  e  da
Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se aproba o Plan de Continxencia ante
peches de aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario
sostidos  con  fondos  públicos  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  para  o  curso  2020-2021,  que
desenvolve as medidas previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Os centros deberán
incorporar  a  sistemática  prevista  no  plan  de  continxencia,  naquelas  cuestións  que  son  da  súa
responsabilidade, ao seu propio Plan de Continxencia, previsto no Anexo VI.

− 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 e o comunicará ao centro. 



29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben determinarse
a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo
desempeñado e non incluír nome)

No exercicio  da  súa  condición  de  persoa  coordinadora  do  equipo  COVID,  a  persoa  titular  da  dirección  é  a
encargada  de  manter  a  comunicación  dende  o  centro  educativo  cos  diferentes  órganos  da  Consellería  de
Educación, e, de ser o caso da Consellería de Sanidade, do Sergas ou co Grupo de Coordinación de Seguimento da
Pandemia. Correspóndelle así mesmo a comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado. 

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

30. Procedemento  de  solicitudes  (canle  de  petición  das  solicitudes  de  comunicación  coa  xefatura  territorial  e  de
solicitude, de ser o caso, de persoal substituto)

Xestión das peticións nos supostos de vulnerabilidade.

Cando  un/unha  traballador/a  se  atope dentro dun grupo vulnerable dos sinalados anteriormente, deberanse seguir
os seguintes pasos:  

1. A  persoa  interesada  na  declaración  de  persoal  sensible  por causas de saúde, deberá dirixir a súa
solicitude á dirección do centro educativo onde presta os seus servizos, na que exprese que concorren as
causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e susceptible  de  ser  considerado  persoal
sensible  (anexo  III  deste protocolo). 

2. A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se indiquen as tarefas e
condicionantes  específicos  do posto  de   traballo,   e   determinación   das   medidas   de  protección
existentes. Porase a disposición das direccións un modelo de informe simplificado no Portal da dirección
(anexo IV). 

3. A  dirección  do  centro  educativo  remitirá  cada  día  en  que existan  solicitudes  unha  relación  das
peticións  de  valoración  da sensibilidade  do/a  traballador/a  e  do  posto,  xunto  cos  informes emitidos,
á  Inspección  Médica  Educativa  da  Xefatura  Territorial  da Consellería  de  Educación  do  ámbito
provincial  onde  radique  o  dito centro de traballo. 

4. A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará  mediante  correo  electrónico
ao/á  traballador/a  a documentación  acreditativa  da  súa  situación  que  resulte  procedente para
resolver  a  adaptación  do  posto  de  traballo  ou  a  declaración  de persoal como sensible. Coa  análise
da devandita  documentación  e  da  relativa  aos  posibles riscos  existentes  no  centro  de  traballo  da
persoa  solicitante,  o facultativo emitirá informe. 

5. A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un  informe  preventivo  adicional  de
carácter  complementario ao Servizo de Prevención de Riscos laborais da Consellería de Educación, quen,
a súa vez, o recadará do servizo sanitario preventivo contratado. A  actuación  do  servizo  sanitario  non
suporá  a  necesidade  de desprazamento nin do/da traballador/a nin do facultativo e realizarase a través da
análise da documentación que aquel/a lle achegue. 
Resulta  obrigatorio  para  o/a  traballador/a  achegar  toda  a documentación requirida polo servizo
sanitario nun prazo máximo de 3 días  hábiles;no  caso  contrario,entenderase  que  desiste  da  súa
petición. 
O  acceso  á  información  médica  de  carácter  persoal  limitarase  ao persoal  médico  e  ás  autoridades
sanitarias  que  leven  a  cabo  a vixilancia da saúde dos traballadores. 

6. Mentres  se  tramita  o  informe  da  Inspección  Médica,   o/a traballador/a terá a obriga de acudir
presencialmente ao centro. 

7. No  que  se  refire  ao  informe  que  emitirá  o  servizo  sanitario, deberá establecer algunha das seguintes
medidas: 
a) Establecer  que  non  concorre  especial  sensibilidade  no/na traballador/a  e  que  haberá  que seguir
mantendo  as  medidas  de prevención establecidas  no presente protocolo e que polo  tanto  pode realizar
a súa actividade presencialmente de conformidade co previsto no anexo II. 
b) Se hai algunha circunstancia no posto de traballo que poida elevar o risco  na  saúde  da  persoa
traballadora,  realizará  un  informe  de adaptación de posto no que se lle indiquen ao responsable da
dirección do  centro  as  medidas  de  prevención, adaptación  e  protección  que  se deban  adoptar.  Estas
medidas  poderán  consistir  na  adaptación  do posto  de  traballo,  dotación  dunha  protección  adecuada



que  evite  o contacto ou de recolocación a outras funcións exentas de risco, tendo en conta as pautas
incluídas no anexo II. 
c) Como  última  medida  e,  unha  vez  acreditada  a  imposibilidade  de realizar as medidas do punto
anterior, o facultativo emitirá informe en que  indique  a  imposibilidade  de  adaptación  do  posto  de
traballo  e  a imposibilidade  de  aplicar  unha  protección  adecuada  que  evite  o 
contaxio  ou  recolocación  a  outras  funcións  exentas  de  risco  e,  polo tanto,  considerarase  ao/a
traballador/a  como  especialmente  sensible para os efectos da tramitación, de ser o caso, da incapacidade
laboral. 
Para  efectos  do  estudo  das  circunstancias  concorrentes  para  a declaración  dun/ha  traballador/a
como  especialmente  sensible, realizarase  o  estudo  das  patoloxías  do  traballador  en  relación  co  seu
posto  de  traballo,  avaliando  especificamente  o  risco  que  supoñen  as súas funcións en relación coas
súas doenzas. Cómpre  destacar  que  se  as  circunstancias  do  posto  de  traballo  non variaron respecto á
situación previa da pandemia do coronavirus, non existe  no/a  traballador/a  maior  sensibilidade  que  a
que  existía  con anterioridade. 

A canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial  e de solicitude, de ser o caso, de
persoal substituto será a utilizada habitualmente

Id. Medidas de carácter organizativo

31. Entradas e saídas  (determinación  das  entradas  e  saídas,  organización  das  mesmas  con  horarios  de  ser  o  caso.
Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha
copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas educativas; no caso de non
dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo
—)

Situación das aulas do alumnado.  

Co fin  de  separar  fisicamente  en  distintas  zonas  ao  alumnado,  por  etapas  educativas,  establécese  a  seguinte
organización (consultar rutas de acceso nos planos anexos):

1 ESO e 2 ESO
Aulas 32, 33, 34, 35 36, 38 e aula de música que ocupan a parte esquerda do segundo andar. O alumnado terá
acceso exclusivo pola escaleira B. A ruta de entrada e saída será pola entrada principal, corredor esquerdo da
planta baixa e escaleira B, tal e como figuran nos planos.

3 ESO e 4 ESO
Aulas 22, 25, 27, 28, 29 , 30, 31 que ocupan a parte dereita do segundo andar. O alumnado terá acceso exclusivo
pola escaleira E. A ruta de entrada e saída será polo portón do aparcadoiro da rúa Cervantes, porta de acceso fronte
ao ximnasio e escaleira E.

1 Bacharelato
Aulas 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20 e 21, que ocupan a parte esquerda do primeiro andar e o lateral con vistas á Rúa
Compostela.  
O alumnado da zona central do primeiro andar (aulas 10, 11, 12, 13) terá acceso exclusivo pola escaleira C. A ruta
de entrada  e saída será  polo portón da Rúa Cuntis (entrada  principal),  porta  de acceso  central  e  escaleira  C,
chegando ás clases a través do corredor esquerdo do primeiro andar.
O alumnado da zona da rúa Compostela (16, 18, 19, 20, 21), terá acceso pola escaleira A. A ruta de entrada e saída
será polo portón da rúa Compostela, e escaleira A, chegando ás clases a través do corredor lateral (vistas á rúa
Compostela) do primeiro andar.

2 Bacharelato
Aulas 4, 8 e aulas de usos múltiples da parte dereita do primeiro andar, e aulas 41, 42, 43 e 44 do lateral do
segundo  andar con vistas á Rúa Compostela.
O alumnado situado no primeiro andar á dereita (aulas 4, 8 e aula de usos múltiples) seguirá a seguinte ruta de
entrada e saída polo portón da Rúa Cuntis (entrada principal), porta de acceso central e escaleira D, chegando ás
clases a través do corredor esquerdo do primeiro andar.



O alumnado do segundo andar terá acceso exclusivo pola escaleira A. A ruta de entrada e saída será pola porta da
Rúa Compostela, escaleira A, chegando ás clases a través do corredor lateral (vistas á rúa Compostela) do segundo
andar.

Ciclos formativos
Aulas 5, 6 e 7  da parte dereita do primeiro andar. O alumnado seguirá a seguinte ruta de entrada e saída polo
portón da Rúa Cuntis (entrada principal), porta de acceso central e escaleira D, chegando ás clases a través do
corredor esquerdo do primeiro andar.
No caso de ter clase nos laboratorios da planta baixa, accederá pola entrada principal (Rúa Cuntis e seguira o
corredor da planta baixa até chegar ao laboratorio correspondente.
Establecemento de quendas de entradas
Para graduar o acceso ao centro establécense as seguintes quendas de entrada:

8:25 h: Entrada 2 Bac e Ciclos formativos
8:25 h: Entrada 1 Bac
8:30 h: Entrada ESO

Establecemento de quendas de saídas

14:00 h: Saída Bac e Ciclos formativos
14:05 h: Saída ESO

Martes pola tarde.
17:30 h Bacharelato.
17:35 ESO
Ciclos. 18:30 h.

Durante as entradas e saídas o alumnado circulará sen deterse en todo o percorrido, sen formar aglomeracións.
Tampouco debe formar grupos nin no patio, nin ás portas do instituto.

Orde de Saída.

Primeiro andar Rúa Compostela.

Sairá en primeiro lugar o curso mais próximo a escaleira (Orde saída: aula 41, 42, 43, 44, 39, 37), rematado este o
seguinte e así sucesivamente até chegar ao curso do fondo do corredor. Este alumnado baixará pola  dereita  da
escaleira.

Segundo andar Rúa Compostela.

Sairá en primeiro lugar o curso mais próximo a escaleira (Orde saída: 19, 20, 21, 18, 17, 16, 15) rematado este o
seguinte e así sucesivamente até chegar ao curso do fondo do corredor. Este alumnado baixará pola esquerda da
escaleira (pegado ao pasamáns).

Primeiro andar Corredor con vistas ao patio.

Saíra en primeiro lugar o alumnado da aula 13 (próxima á Rúa Compostela), e cando se baleire en gran medida a
aul, dará paso ao seguinte curso (aula 12), e así sucesivamente. Para acelerar a evacuación, non é necesario esperar
ao baleirado total  da aula.  Pódese autorizar  a  saída do seguinte grupo,  cando o alumnado se demore en saír
(recollendo cousas...) ou o fluxo de saída sexa pequeno.

Segundo andar. Alumnado ESO.

As saídas  ao  final  da  xornada  serán  escalonadas,  abandonando  a  aula  en  primeiro  lugar  os  cursos  preto  da
escaleira. O profesor ou a profesora do grupo situarase na porta e dará a saída ao primeiro grupo, cando toque o
timbre. Baleirada a súa aula, dará paso cun sinal ao profesorado da aula adxacente.



1 ESO e 2 ESO

Orde de saída: aula 38, 36, 35, aula música, 34, 33, 32.

3 ESO e 4 ESO
Orde de saída: aula 25, 27, 28, 22, 29, 30, 31 

Profesorado de garda para entradas e saídas.
O profesorado que teña garda á primeira e última hora vixiará a correcta entrada e saída do alumnado nas tres
portas  de  acceso:  Compostela,  Cervantes  e  Cuntis.  Se  é  preciso  será  apoiado  por  algún  membro  do  equipo
directivo. Establécese un mínimo de tres profesores ou profesoras para vixiar os accesos.

32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de entradas e saídas, as
circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro dispoña de planos 
poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse 
utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—)

As portas de entrada e saída e os sentidos de circulación figuran nos planos indicados.
Para o acceso ás clases de educación física, talleres e laboratorios da planta baixa o alumnado baixará/subirá pola
súa escaleira de acceso exclusivo e circulará pola planta baixa.

33. Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de que a de 
prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación)

O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e zonas de recreo que advirta sobre o
respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e medidas de hixiene social e individual.

Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual.

A cartelería  de uso preferente  será  a  subministrada  pola administración  autonómica  ou impresa  polo propios
centros en tamaño A3 ou superior.

Na medida do posible evitarase,  para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, collages,  murais, ou outro
material nas paredes de corredores e aulas.

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA

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

As  actividades  das  ANPAs  celebraranse  preferentemente  por  medios  telemáticos  evitando  en  todo  caso  a
xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas. 

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.



39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso á reunión non presencial
mediante vídeochamada ou teléfono. Porén cando a xuízo do titor/a ou da dirección do centro sexa preciso a titoría
presencial realizarase esta coas debidas medidas de protección. 
Se non fose posible por imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que ser presencial adaptaranse espazos
exclusivos para este tipo de reunións onde se garantirá mediante obstáculos físicos a distancia de seguridade ou o
emprego de máscara e a dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans.

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. 

Seguirase o Protocolo de prevención de transmisión da Covid-19 nas actividades extraescolares.

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas...  (realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do
centro tales como aulas especiais —tecnoloxía,  música,  debuxo,  inglés,  laboratorios...— ximnasios,  pistas cubertas,
salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza)

Para o acceso ás aulas especiais: Ximnasio, Aula de Música, Talleres de Tecnoloxía, Aulas de Artes Gráficas,
Aulas  de  Informática  e  Laboratorios  de  Ciclos,  ESO e  Bach,  o  alumnado  deberá  seguir  as  indicacións   do
profesorado responsable. 

Nos laboratorios e talleres seguiranse os protocolos establecidos polos Departamentos didácticos que os utilizan. 

Sen prexuízo da aplicación das normas xerais 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. 

Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. 

Nos talleres de formación profesional e ensinanzas de réxime especial, cando proceda, adoptaranse medidas de
seguridade usando pantallas de protección facial. 

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. 

46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física)

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 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. Na medida do
posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e
desinfección despois do seu uso ou a realización de hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da mascara
nos ximnasios ou polideportivos pechados con ventilación reducida. 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_extraescolares_04_11_20_2.pdf


Á parte ds medidas hixiénicas e preventivas adoptadas en todo o Instituto, propóñense as seguintes:

− Priorizaranse as actividades ao aire libre, sempre que o tempo o permita.
− Non se usarán os vestiarios.
− O alumnado virá cambiado da casa.
− Usarase calzado axeitado para ximnasia.
− Todos as alumnas e alumnos traerán unha esteira de ioga que será de uso individual.
− Non se poderán usar as duchas. 

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

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.

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.

Nas aulas de desdobre, onde se xunten alumnos de distintos grupos, estes sentarán co seu grupo de procedencia.

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

A. MEDIDAS XERAIS:

− O  uso  da  biblioteca  quedará  limitado  nos  recreos  a  50  persoas:  Habilitamos  postos  individuais  e
reducimos os postos de traballo tanto nos ordenadores como nas mesas de estudio para garantir a distancia
de seguridade  entre  os  usuarios  (1,5m).  As zonas de lectura  máis  relaxada quedan reducidas  a  catro
persoas.

− Marcouse  un  circuito  de  entrada  e  de  saída  para  evitar  ao  máximo  o  contacto  interpersoal  entre  o
alumnado.

− Para os préstamos, habilitouse unha zona de préstamos na entrada da biblioteca onde só poderán facer
cola tres persoas. Poderanse solicitar os fondos da biblioteca (libros, dvds,etc…) desde o blog no apartado
SOLICITUDE DE FONDOS e recollelos na biblioteca ao día seguinte.

− Para darse de alta como novo usuario da biblioteca, o alumno poderá facelo dende o blog premendo no
apartado ALTA DE USUARIOS. 

− A biblioteca poderase usar como aula, tendo en conta as súas novas características, previo aviso ao equipo
da biblioteca, indicando a data, hora, grupo/materia e número de alumnos para habilitar novos postos de
traballo se fixese falta.

B. MEDIDAS HIXIÉNICAS:

− Lémbrase que o uso da máscara  é obrigatorio en todo o recinto escolar.  Na entrada da biblioteca,  o
usuario disporá de xel  hidroalcohólico para hixienizar  as  súas máns tanto ao entrar  como ao saír  da
estancia.

− Os libros devoltos permanecerán 24 horas en corentena antes de ser colocados de novo nos estantes. 
− Se o usuario quere consultar algún libro, solicitará preferentemente a axuda da responsable de biblioteca.

Recoméndase non manipular os libros dos estantes.
− É responsabilidade  do  usuario  limpar  o  seu  posto  de  traballo  (mesa/  ordenador  e  cadeira)  antes  de

marchar. En cada mesa haberá o necesario para desinfectar o lugar onde estivo sentado o alumn@.



− Os xogos manipulativos de uso compatido ( xogos de mesa/ xadrez) non estarán dispoñibles mentres dure
esta situación sanitaria excepcional.

49. Aseos (poderanse asignar  grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas  con carácter exclusivo  en atención á
realidade do centro)

Os aseos do segunda e do primeiro planta son de uso preferente do alumnado de ESO.
O alumnado de Bacharelato e Ciclos formativos, utilizará preferentemente os aseos da planta baixa.

Id. Medidas especiais para os recreos

50. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións dos
mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis
coas previsións propias para os grupos estables de convivencia)

Recreos. 
Tal e como está establecido nas normas xerais, é obrigatorio o uso da máscara cirúrxica no tempo de recreo.

Establécense dous recreos 
de 10:00 a 10:30 h 
de 12:00 a 12:30 h

Recreos de 1 Bac, 2 Bac e Ciclos formativos.
O alumnado de Bacharelato e ciclos formativos poderá optar por pasar o tempo de recreo na aula, ou ben saír do
Centro pola porta da Rúa Compostela, sempre que teña a debida autorización. Para acceder a esta porta deberán
utilizar o corredor do primeiro andar. Non está permitido o acceso ao patio, que queda reservado para o alumnado
da ESO. En todo caso, durante o tempo de recreo as ventás das aulas permanecerán abertas por un intervalo de
tempo non inferior a 10 minutos.

Recreos de ESO
Os recreos do alumnado de ESO estarán divididos es dous períodos de 15 minutos. 

10:00-10:15 h
O alumnado de 1ESO e 3ESO sairá ao patio. As ventás quedarán abertas para ventilar o aula por espazo de 15
minutos. O acceso á cafetería será exclusivamente para comprar, e os alimentos deben consumirse no patio. Tamén
poden utilizarse os aseos de uso preferente, respectando as normas de hixiene e seguridade.

O alumnado de 2ESO e 4ESO permanecerá de recreo na aula. O alumnado poderá realizar actividades que non
impliquen risco, seguindo as normas de seguridade, entre elas o uso obrigatorio da máscara cirúrxica. 

10:15-10:30 h
Pasados os 15 primeiros minutos do recreo, o alumnado das clases deberá baixar ao patio pola dereita da escaleira
asignada e o do exterior debe reincorporarse ao aula de xeito ordenado, para continuar o recreo na mesma. O
acceso polas escaleiras debe realizarse sempre pola dereita.

O alumnado de 1ESO e 3ESO regresará ao aula para continuar o recreo nela
O alumnado de 2ESO e 4ESO sairá ao patio nas mesma condicións que na quenda anterior.

División da zona de recreo

1 ESO e 2 ESO
Zona de pistas de baloncesto e xardíns adxacentes (parte esquerda mirando de fronte á fachada principal). O acceso
ao patio realizarase pola escaleira B.

3 ESO e 4 ESO



Zona de pistas de fútbol, e xardíns adxacentes (próximos ao aparcadoiro).  O acceso ao patio realizarase pola
dereita da escaleira E.

Recreos con situación meteorolóxica adversa.
No caso de que as condicións meteorolóxicas non permitan utilizar o patio exterior, o alumnado da ESO utilizará
as seguintes zonas interiores:

1 ESO e 2 ESO
Vestíbulo central, corredor esquerdo da planta baixa e zona asignada da Biblioteca.

3ESO e 4 ESO
Corredor dereito da planta baixa, zona cuberta de acceso ao ximnasio e zona asignada da Biblioteca.

Bacharelato e ciclos
Recreo  nas  aulas  ou  saída  exterior  do  Centro  pola  rúa  Compostela,  sempre  e  cando  teñan  a  autorización
correspondente. 

Orde de Saída.

Primeiro andar Rúa Compostela.

Sairá en primeiro lugar o curso mais próximo a escaleira (Orde saída: aula 41, 42, 43, 44, 39, 37), rematado este o
seguinte e así sucesivamente até chegar ao curso do fondo do corredor.  Este alumnado baixará poladereita  da
escaleira.

Segundo andar Rúa Compostela.

Sairá en primeiro lugar o curso mais próximo a escaleira (Orde saída: 19, 20, 21, 18, 17, 16, 15) rematado este o
seguinte e así sucesivamente até chegar ao curso do fondo do corredor. Este alumnado baixará polaesquerdada
escaleira (pegado ao pasamáns).

Primeiro andar Corredor con vistas ao patio.

Saíra en primeiro lugar o alumnado da aula 13 (próxima á Rúa Compostela), e cando se baleire en gran medida a
aul, dará paso ao seguinte curso (aula 12), e así sucesivamente. Para acelerar a evacuación, non é necesario esperar
ao baleirado total  da aula.  Pódese autorizar  a  saída do seguinte grupo,  cando o alumnado se demore en saír
(recollendo cousas...) ou o fluxo de saída sexa pequeno.

Segundo andar. Alumnado ESO.

As saídas ao recreo e ao final da xornada serán escalonadas, abandonando a aula en primeiro lugar os cursos preto
da escaleira. O profesor ou a profesora do grupo situarase na porta e dará a saída ao primeiro grupo, cando toque o
timbre. Baleirada a súa aula, dará paso cun sinal ao profesorado da aula adxacente.

1 ESO e 2 ESO

Orde de saída: aula 38, 36, 35, aula música, 34, 33, 32.

3 ESO e 4 ESO

Orde de saída: aula 25, 27, 28, 22, 29, 30, 31 

Consultar Anexo planos de recreos.



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

Profesorado de garda de recreo

Durante o tempo de recreo, o profesorado de garda de recreo vixiará o correcto desenvolvemento do mesmo nas
aulas,  dende  os  corredores.  Serán  asignados  como  mínimo  dous  docentes  á  zona  da  ESO  e  un  á  zona  de
bacharelato e ciclos. No patio exterior haberá un docente de garda para cada unha das zona asignadas do primeiro e
do segundo ciclo da ESO.

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

54. Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos elementos e
ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os
detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención)

Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado polo profesorado responsable dos laboratorios e talleres
sobre as medidas e recomendacións a seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis informativos.

Estableceranse  as  medidas  axeitadas  para  que  o  alumnado  especialmente  sensible  poida  desenvolver  as
actividades.

Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do alumnado deberán estar
perfectamente hixienizados para o seu uso. Así mesmo, engadiranse outros equipos de protección axeitados en
cada caso, favorecendo cando sexa posible a utilización de materiais desbotables.
O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización da práctica supoña a
mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados despois de cada actividade para o seu uso polo seguinte
grupo.

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE

55. Medidas  (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación,  establecerá as medidas concretas en
relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE)

Seguiranse as instrución do Departamento de Orientación para o alumnado de 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.

56. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe de
extremar en relación co alumnado, as medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada
circunstancia)

Realizarase o seguimento do alumnado de NEE segundo os protocolos establecidos polo Dpto. de Orientación.

Id. Previsións específicas para o profesorado

57. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as medidas que
sexan oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de
vending ou cafeteiras)

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 hidro alcohólico 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.
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.

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 a necesidade
de hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio de profesor/a e dos elementos de uso común como teclados,
pantallas, etc.

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 por imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que
ser presencial adaptaranse espazos exclusivos para este tipo de reunións onde se garantirá mediante obstáculos
físicos a distancia de seguridade ou o emprego de máscara e a dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans.

Normas específicas relativas a metodoloxía 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.

58. Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos órganos
colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de comunicación a distancia)

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 espazo  destinado para o caso de que as reunións se realicen de xeito presencial será o Salón de Actos.



Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico

59. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos
programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte a
COVID-19, no plan existirá unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha
previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2)

O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de prevención,
hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos chegan e son comprendidas por toda a
comunidade educativa.

− Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as medidas de prevención e
hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa vez facilitarán a comunicación ao resto da
comunidade educativa.

− Comunicarase  (incluida  a  publicación  na  web)  a  todas  as  familias,  mantendo unha canle  dispoñible,
preferentemente Abalar móbil, para a solución de dúbidas que poidan xurdir. 

− Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e comprensión das
medidas  de  prevención  e  hixiene.  Coidarase  que  esta  información  sexa  actualizada  no  caso  de  que
cambien as indicacións das autoridades sanitarias. 

− Deseñaranse  e  implementaránse  actividades  de  educación  para  a  saúde  que  inclúan  as  medidas  de
prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19. 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. 

− Desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover hábitos de vida activa e saudable nos
centros educativos a través de programas como son o Plan proxecta e Contratos programa, entre outros.
Igualmente,  promoveranse  actuacións  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.

− 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. 

− A Consellería de Educación, Universidade e FP facilita a todos os centros educativos unha Aula Virtual, a
través  do  enderezo:  https://www.edu.xunta.gal/centros/  iesconcepcionarenal  /aulavirtual2.  O  acceso  á
mesma estará na páxina web do centro educativo.

− Corresponde ao profesorado que designe a dirección do centro, colaborar coa posta en funcionamento e o
mantemento  da aula  virtual.  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. 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. 

− 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

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcionarenal/aulavirtual2
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcionarenal/aulavirtual2
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesconcepcionarenal/aulavirtual2


necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a distancia.
− Continuarase  coa  oferta  de  formación  en  aulas  virtuais.  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:

1. Un curso de Introdución ao ensino mixto que estará dispoñible en formato aberto en Platega.
2. 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.
3. Unha formación en centros prioritaria centrada nas seguintes liñas:

1. Integración didáctica das TIC.
2. Deseño e desenvolvemento curricular no marco dun modelo competencial.

60. Difusión das medidas de prevención e protección  (o Plan regulará a difusión da información das medidas de
prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación, así
mesmo,  en  colaboración  co  centro  de  saúde  de  referencia,  incluirá  posibles  charlas  do  persoal  sanitario  sobre  a
prevención e protección; establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro).

A difusión  das  medidas  de  prevención  e  protección  realizarase  a  través  dos órganos  colexiados,  por  medios
telemáticos, cartelería e establecerase toda a información necesaria na web do centro.

61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan determinará o profesorado
que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a
comunicación  coas  persoas  asesoras  Abalar  ou  Edixgal  e  coa  UAC;  o  persoal  docente  designado  colaborará  cos
compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean
dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a—)  

O profesorado encargado de dinamizar a aula virtual será o Coordinador de TICs.

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá conter aquelas previsións
existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas
medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da comunidade educativa)

As establecidas nos seguintes documentos.
− Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación

Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación
infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.

− RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2020, da Dirección  Xeral  de Educación,  Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de
formación profesional do sistema educativo no curso 2020/21. 

− ORDE do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso académico
2020/21 e pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar
para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de
Galicia. 

− Resolución  conxunta  da  Secretaría  Xeral  Técnica  e  da  Secretaria  Xeral  de  Educación  e  Formación
Profesional pola que se aproba o Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos no
contexto  da  Covid-19  nos  centros  de  ensino  non  universitario  sostidos  con  fondos  públicos  da
Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20201102_resolucion_sxt-sxefp_continxencia_peche_def.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20201102_resolucion_sxt-sxefp_continxencia_peche_def.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-160920-0002_gl.pdf
http://www.iesconcepcionarenal.es/wp-content/uploads/2020/08/instrucions_do_30_de_xullo_2020.pdf
http://www.iesconcepcionarenal.es/wp-content/uploads/2020/08/instrucions_do_30_de_xullo_2020.pdf


63. Difusión do plan  (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a
disposición  das  autoridades  sanitarias  e  educativas  e  poderá  ser  consultado  por  calquera  membro  da  comunidade
educativa, será obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas)

A difusión do plan realizarase do mesmo xeito que a difusión das medidas de prevención protección citadas no
punto 60.

ANEXOS.

− Anexo I. Planos.
− Anexo II. Procedemento de actuación para a xestión da vulnerabilidade en ámbitos non sanitarios.
− Anexo III. Modelo de solicitude para a determinación de persoal especialmente sensible.
− Anexo IV. Modelo de certificación de condicións de seguridade no centro educativo.
− Anexo V. Modelo cuestionario de prevención dos centros educativos.. 
− Anexo VI. Plan de continxencia.
− Anexo VI. Modelo cadro de control de limpeza de aseos.
− Anexo VII. Modelo cadro de control de ventilacións de aulas.
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