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COVID-19: PLAN DE ADAPTACIÓN 

 
IES ARCEBISPO XELMÍREZ I 

CURSO 2021-2022 
 

Actualización a partir da versión 21 de abril de 2022 do PROTOCOLO DE ADAPTACION AO CONTEXTO DA 

COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022 

 

O obxectivo deste plan de adaptación á situación creada pola COVID-19 é crear 

unha contorna escolar saudable e segura mediante o establecemento das medidas 

preventivas, colectivas e individuais, que deben adoptarse desde o inicio do 

desenvolvemento do curso escolar 2021/2022, tanto polo persoal docente e non docente 

como polo alumnado e as súas familias, co obxectivo de protexer e previr no máximo 

posíbel o risco de contaxio por Covid-19. Inclúe as medidas de detección precoz dos 

casos e a súa xestión axeitada, así mesmo, en cumprimento do previsto na Orde 

Comunicada da ministra de sanidade, de 4 de xuño de 2021, mediante a que se aproba, 

en coordinación coa conferencia sectorial de educación, a declaración de actuacións 

coordinadas en saúde Pública fronte á Covid-19 para centros educativos durante o curso 

2021-2022    
O conxunto de medidas incluídas no presente protocolo foron aportadas polas 

autoridades sanitarias autonómicas, porén son obxecto de revisión continua en función 

da evolución do risco sanitario e das decisións que adopten as autoridades sanitarias 

autonómicas e estatais. Estas medidas iranse actualizando cando sexa necesario, se os 

cambios na situación epidemiolóxica así o requiren. 
O plan, único documento válido de referencia, poderá consultarse íntegro na 

páxina web do centro https://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez/  
O “equipo COVID-19” está formado polo director do instituto e mais dous 

docentes. A maiores, existe unha “comisión COVID-19” que engloba o propio equipo 

COVID-19, o resto da dirección do instituto, o presidente da ANPA, un membro do 

persoal non docente e un representante do alumnado no Consello Escolar. A comisión 

procurará que, malia a actual situación extraordinaria, a actividade académica se 

desenvolva da mellor maneira posíbel. Na elaboración deste plan participou tamén outro 

profesorado, quer pola función que desempeñan no centro –xefaturas de departamento-

, quer polo seu perfil particular. 

Garantir a seguridade sanitaria no instituto é unha tarefa difícil, tendo en conta a 

cantidade de alumnos/as, de profesoras/es e de membros do persoal non docente que 

conviven diariamente nun espazo tan exiguo. Este plan foi elaborado por persoas que 

non son especialistas en materia sanitaria. Polo tanto, unha vez sometido á 

consideración da comisión COVID-19 e de enriquecelo coas aportacións do claustro de 

profesorado e do Consello Escolar, este documento será enviado á autoridade educativa 

para a súa supervisión e aprobación. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez/
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 1. Datos do centro 

Código  Denominación  

15015743 IES Arcebispo Xelmírez I  

Enderezo Código postal  

Rúa Poza de Bar 15705  

Concello Provincia  

Santiago de Compostela A Coruña  

Teléfono Correo electrónico  

881866962 ies.arcebispo.xelmirez@edu.xunta.gal  

Sitio web  

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez/  
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Medidas de prevención básica 

 
 

2. Membros do equipo COVID-19 

 

Teléfono móbil de contacto 608825139 

Membro 1 MANUEL PORTAS FERNÁNDEZ Cargo DIRECTOR 

Tarefas asignadas 

Coordinación xeral 
Supervisión do profesorado e do persoal non docente 
Supervisión da chegada, da saída e recreos do alumnado (función compartida) 
Contacto teléfono COVID-19 (función compartida) 

 

Membro 2 MARÍA TERESA VARELA FERNÁNDEZ Cargo RESPONSÁBEL 1 

Tarefas asignadas 

Coordinación da prevención, a comunicación e a atención urxente 
Supervisión das instalacións: aulas, aseos e outros espazos. 
Supervisión da chegada, da saída e recreos do alumnado (función compartida) 
Contacto teléfono COVID-19 (función compartida) 

 

Membro 3 LAUREANO XOAQUÍN ARAUJO CARDALDA Cargo RESPONSÁBEL 2 

Tarefas asignadas 

Coordinación de espazos e mobilidade 
Supervisión da chegada, da saída e recreos do alumnado (función compartida) 
Supervisión dos elementos de sinalización 
Contacto teléfono COVID-19 (función compartida) 

 
 
Teléfono dos membros do equipo COVID-19 
Para o desenvolvemento das funcións asignadas, os membros do equipo COVID-19 
poden ser contactados no número de teléfono móbil 608825139. 
 
 

Comisión COVID-19: integrantes 
- Integrantes do Equipo COVID-19 
- Fernando Prieto Valdés, vicedirector 
- Berta Mata Hermida, secretaria 
- César Lema Pérez, xefe de estudos de réxime ordinario 
- Roberto Rodríguez Carballada, xefe de estudos de adultos 
- Xosé Antón López Fernández, presidente da ANPA do instituto. 
- Luís Rey Tiago, do persoal non docente. 
- Emma Martín Casal, alumna do Consello Escolar  
 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro Vite 

Teléfono: 981563743 
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4. Espazo de illamento 

O espazo de illamento será o local do Departamento de Física e Química, situado na 2ª planta do edificio 
principal. Trátase dunha sala que ten unha xanela ao exterior e fácil ventilación. Disporá dos elementos 
desinfectantes e dunha papeleira de abertura con pedal. 
Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatíbel coa Covid-19, os restantes casos 
agardarán acompañados por algunha persoa traballadora do centro educativo, de preferencia nun lugar 
cuberto exterior ao edificio ou noutro lugar interior coa ventilación adecuada. 

 
 

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

1º ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO 70 

2º ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO 84 

3º ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO 89 

4º ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO 92 

1º BACHARELATO (RÉXIME ORDINARIO) 108 

2º BACHARELATO (RÉXIME ORDINARIO) 131 

ENSINO SECUNDARIO DE ADULTOS (I-II) 23 

ENSINO SECUNDARIO DE ADULTOS (III-IV) 43 

1º BACHARELATO (RÉXIME ADULTOS) 18 

2º BACHARELATO (RÉXIME ADULTOS) 44 

1º CICLO MEDIO VIDEO DISC-JOCKEY E SON (RÉXIME ORDINARIO) 22 

2º CICLO MEDIO VIDEO DISC-JOCKEY E SON (RÉXIME ORDINARIO) 21 

CICLO MEDIO VIDEO DISC-JOCKEY E SON (RÉXIME MODULAR) 21 

1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA – INFORMÁTICA DE OFICINA 14 

2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA – INFORMÁTICA DE OFICINA 7 

ENSINANZAS BÁSICAS INICIAIS 15 

* Estas cifras poden sufrir variacións á espera da finalización do proceso de matrícula 

 
 

6. Cadro de persoal do centro educativo 

PROFESORADO DE ENSINO SECUNDARIO 77 

PROFESORADO TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 9 

PROFESORADO DE ENSINO PRIMARIO 3 

PERSOAL NON DOCENTE - ADMINISTRACIÓN 2 

PERSOAL NON DOCENTE - BEDELARÍA 4 

PERSOAL NON DOCENTE - LIMPEZA 4 

AUXILIARES DE CONVERSA 3 

PERSOAL COIDADOR 1 
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7. Determinación dos grupos estábeis de convivencia. 

Etapa ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO Nivel 1º Grupo A 

Aula 
109 Núm. de alumnado 

asignado 
24 Núm. de profesorado asignado 17 

 

Etapa ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO Nivel 1º Grupo B 

Aula 
110 Núm. de alumnado 

asignado 
24 Núm. de profesorado asignado 17 

 

Etapa ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO Nivel 1º Grupo C 

Aula 
111 Núm. de alumnado 

asignado 
22 Núm. de profesorado asignado 17 

 

Etapa ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO Nivel 2º Grupo A 

Aula 
103 Núm. de alumnado 

asignado 
29 Núm. de profesorado asignado 18 

 

Etapa ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO Nivel 2º Grupo B 

Aula 
102 Núm. de alumnado 

asignado 
28 Núm. de profesorado asignado 18 

 

Etapa ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO Nivel 2º Grupo C 

Aula 
101 Núm. de alumnado 

asignado 
27 Núm. de profesorado asignado 18 

 

Etapa ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO Nivel 3º Grupo A 

Aula 
104 Núm. de alumnado 

asignado 
22 Núm. de profesorado asignado 20 

 

Etapa ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO Nivel 3º Grupo B 

Aula 
105 Núm. de alumnado 

asignado 
22 Núm. de profesorado asignado 20 

 

Etapa ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO Nivel 3º Grupo C 

Aula 
106 Núm. de alumnado 

asignado 
23 Núm. de profesorado asignado 20 

 

Etapa ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO Nivel 3º Grupo D 

Aula 
107 Núm. de alumnado 

asignado 
22 Núm. de profesorado asignado 20 

 

Etapa ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO Nivel 4º Grupo A 

Aula 
         108 Núm. de alumnado 

asignado 
21 Núm. de profesorado asignado 27 
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Etapa ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO Nivel 4º Grupo B 

Aula 
         206 Núm. de alumnado 

asignado 
25 Núm. de profesorado asignado 27 

 

Etapa ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO Nivel 4º Grupo C 

Aula 
         207 Núm. de alumnado 

asignado 
23 Núm. de profesorado asignado 27 

 

Etapa ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO Nivel 4º Grupo D 

Aula 
208 Núm. de alumnado 

asignado 
23 Núm. de profesorado asignado 27 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo A 

Aula 
AULA NOVA 2 Núm. de alumnado 

asignado 
21 Núm. de profesorado asignado 24 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo B 

Aula 
AULA NOVA 1 Núm. de alumnado 

asignado 
20 Núm. de profesorado asignado 24 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo C 

Aula 
       205 Núm. de alumnado 

asignado 
20 Núm. de profesorado asignado 25 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo D 

Aula 
       210 Núm. de alumnado 

asignado 
21 Núm. de profesorado asignado 25 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 1º Grupo E 

Aula 
       211 Núm. de alumnado 

asignado 
26 Núm. de profesorado asignado 25 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo A 

Aula 
      204 Núm. de alumnado 

asignado 
26 Núm. de profesorado asignado 23 

  

Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo B 

Aula 
     203 Núm. de alumnado 

asignado 
27 Núm. de profesorado asignado 23 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo C 

Aula 
      202 Núm. de alumnado 

asignado 
24 Núm. de profesorado asignado 24 
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Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo D 

Aula 
      201 Núm. de alumnado 

asignado 
25 Núm. de profesorado asignado 24 

 

Etapa BACHARELATO Nivel 2º Grupo E 

Aula 
      212 Núm. de alumnado 

asignado 
27 Núm. de profesorado asignado 24 

 

Etapa ESA (I-II) Nivel  Grupo  

Aula 
211 Núm. de alumnado 

asignado 
23 Núm. de profesorado asignado 4 

 

Etapa ESA (III-IV) Nivel  Grupo A 

Aula 
205 Núm. de alumnado 

asignado 
22 Núm. de profesorado asignado 4 

 

Etapa ESA (III-IV) Nivel  Grupo B 

Aula 
102 Núm. de alumnado 

asignado 
21 Núm. de profesorado asignado 4 

 

Etapa BACHARELATO (ADULTOS) Nivel 1º Grupo A 

Aula 
110 Núm. de alumnado 

asignado 
11 Núm. de profesorado asignado 12 

 

Etapa BACHARELATO (ADULTOS) Nivel 1º Grupo B 

Aula 
104 Núm. de alumnado 

asignado 
12 Núm. de profesorado asignado 14 

 

Etapa BACHARELATO (ADULTOS) Nivel 2º Grupo A 

Aula 
207 Núm. de alumnado 

asignado 
17 Núm. de profesorado asignado 12 

 

Etapa BACHARELATO (ADULTOS) Nivel 2º Grupo B 

Aula 
201 Núm. de alumnado 

asignado 
31 Núm. de profesorado asignado 13 

 
 

Etapa CICLO MEDIO VIDEO DISC-JOCKEY E SON 
(réxime ordinario) 

Nivel 1º Grupo A 

Aula 
114 Núm. de alumnado 

asignado 
22 Núm. de profesorado asignado 5 

 

Etapa CICLO MEDIO VIDEO DISC-JOCKEY E SON 
(réxime ordinario) 

Nivel 2º Grupo A 

Aula CICLO 2 Núm. de alumnado 21 Núm. de profesorado asignado 4 
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asignado 

 

Etapa CICLO MEDIO VIDEO DISC-JOCKEY E SON 
(réxime modular) 

Nivel ADULTOS Grupo A 

Aula 
CICLO 2 Núm. de alumnado 

asignado 
22 Núm. de profesorado asignado 5 

 

Etapa FPB INFORMÁTICA DE OFICINA Nivel 1º Grupo A 

Aula 
112 Núm. de alumnado 

asignado 
14 Núm. de profesorado asignado 4 

 

Etapa FPB INFORMÁTICA DE OFICINA Nivel 2º Grupo A 

Aula 
209 Núm. de alumnado 

asignado 
7 Núm. de profesorado asignado 4 

 

Etapa ENSINANZAS BÁSICAS INICIAIS(I+II) Nivel 1 Grupo  

Aula 
106 Núm. de alumnado 

asignado 
15 Núm. de profesorado asignado 1 

* Estas cifras poden sufrir variacións á espera da finalización do proceso de matrícula 
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DISTRIBUCIÓN DE AULAS 
(RÉXIME ORDINARIO) 

DISTRIBUCIÓN DE AULAS 
 

 
 

1ª PLANTA 
207 

 
4º ESO 

C 

208 
 

4º ESO D 

CORREDOR 
CENTRAL 

209 
 

INFO 1 

210 
 

1º BAC 
D 

211 
 

1º BAC 
E 

212 
 

2º BAC 
E 

  

206 
 

4º ESO 
B 

205 
 

1º BAC C 

204 
 

2º BAC A 

203 
 

2º BAC 
B 

202 
 

2º BAC 
C 

201 
 

2º BAC 
D 

 
       

 
 

PLANTA BAIXA 
107 

 
3º ESO 

D 

108 
 

4º ESO A 

CORREDOR 

CENTRAL 

109 
 

1º ESO A 

110 
 

1º ESO 
B 

111 
 

1º ESO 
C 

112 
 

INFO 2 

  

106 
 

3º ESO 
C 

105 
 

3º ESO B 

104 
 

3º ESO A 

103 
 

2º ESO 
A 

102 
 

2º ESO 
B 

101 
 

2º ESO 
C 
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       ESCALEIRAS 
      ESCALEIRAS 

DISTRIBUCIÓN DE AULAS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA PLANTA               
 

 
 
 

CICLO AULA AUDIOVISUAIS 
  

 
DESDOBRE 

(113) 

 
 

AULA 
MÚSICA DESDOBRE 

CICLO 

M 
U 
S 
E 
O  

CICLO AULA TÉCNICA 

 
 
 
 

AULA 
TECNOLOXÍA 

 
 

BIBLIOTECA ANTIGA 

PLANTA                BAIXA  

 
 

CICLO 

 
LAB. 

QUÍMICA 

 
LAB. 

FÍSICA 

 
 

AULA MAGNA 

 
RELIXIÓN 

 
AGRUP. 1 

1
º
 B

A
C
 A

 

 
1
º
 B

A
B
 B

 

 
LAB. 

BIOLOXÍA 

 
LAB. 

CC.NN  
AGRUP.2 
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DISTRIBUCIÓN DE AULAS 
(ADULTOS) 

 
1ª PLANTA 

207 
 

2º BAC- A 
ADULTOS 

208 
 

X 

CORR
EDOR 
CENTR

AL 

209 
 

FPB-2 

210 
 

 ESA III-
IV - B 

 
211 

 
X 
 

212 
 

X 

   

 
206 

 
X 
 

205 
 

FPB-2 
(Comúns) 

204 
 

ESA 
III-IV 
– A 

203 
 

X 

202 
 

X 

BIBLIOTEC
A 

 
2º BAC 

B 
ADULTOS 

 

 
 

PLANTA BAIXA 
 

107 
 

1º BAC B 
ADULTOS 

 

108 
 

X 

CORR

EDOR 
CENT

RAL 

 
109 

 
FPB-1 

(Comúns) 

 
110 

1º BAC A 
ADULTOS 

 

111 
 

X 

112 
 

FPB-1 

   

106 
 

EBIs 

105 
 

X 

104 
 

X 

103 
 
 

ESA I-II 

102 
 

X 

101 
 

X 

 

 
 

8. Medidas específicas para grupos estábeis de convivencia 

 Co obxectivo de reducir a mobilidade no instituto, as aulas-materia quedan substituídas por aulas de 
grupo. 

 Os grupos serán informados das medidas de prevención, hixiene e desinfección que son da 
responsabilidade do alumnado: lavar as mans correctamente, evitar tocar a cara, expectorar só en 
panos que se poidan desbotar, tocar só o imprescindíbel, tusir ou esbirrar cubrindo a boca e o nariz 
co cóbado flexionado, usar voluntariamente a máscara, etc. 

 Tamén se informará aos grupos de que de forma xeral,manterase unha distancia interpersoal de polo 
menos 1,2 m. nas interaccións entre as persoas do centro educativo e de que a disposición e a 
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distribución de pupitres vai a ser mesma durante todo o curso. 
 Durante os períodos de recreo o alumnado de 1º e 2º de Bacharelato e os do Ciclo VDJ menores de 

idade poderán sair do recinto escolar, para o cal disporan dun carnet identificativo que lles 
suministrará o centro unha vez teñan presentado na oficina unha autorización asinada polos 
proxenitores e un compromiso de convivencia do/a alumno/a. O obxectivo desta medida é  permitir 
que haxa espazo de lecer para o resto do alumnado 

 As saídas pedagóxicas, as viaxes de estudos e os intercambios só se poderán celebrar se a situación 
sanitaria o permite 

 

 
 

9. Canle de comunicación 

 Habilítase o número teléfono móbil 608825139 para que o profesorado e o persoal non docente, o 
alumnado e as súas familias poidan comunicarlle ao equipo COVID-19 os casos de sintomatoloxía 
compatíbel coa COVID-19 e as correspondentes ausencias. 

 Para a comunicación escrita usarase o enderezo electrónico equipo.covid.xelmirez@gmail.com 

10. Rexistro de ausencias 

 O profesorado e o persoal non docente comunicaranlles inmediatamente a súa ausencia, se é debida 
a síntomas compatíbeis coa COVID-19, ao equipo COVID-19 e mais á xefatura de estudos. A 
ausencia do profesorado rexistrarase no libro de gardas, e a do persoal non docente na aplicación 
Xade. 

 No caso de que na casa se detectase sintomatoloxía compatíbel, nun alumno ou alumna,  el/ela ou 
a súa familia contactará co centro de saúde de referencia do alumno/a ou co teléfono 881 54 00 45  
e seguirá as súas instruccións, así como co equipo COVID-19 á maior brevidade posíbel. Para a 
xustificación da ausencia non será necesario ningún xustificante médico (abondará co comprobante 
das familias). As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de faltas xustificadas para 
os efectos do protocolo de prevención do absentismo escolar. 

 Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou profesional) que se 
encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se 
confirme o resultado. Tendo en conta isto, as persoas conviventes do caso positivo que estean 
vacinadas coa pauta completa ou aquelas que fosen diagnosticadas da COVID nos últimos 6 meses 
poderán acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo, extremando sempre as medidas de 
prevención 

11. Comunicación de incidencias 

 O Grupo de Coordinación de Seguimento da Pandemia, así como, a ferramenta informática, 
denominada “EduCOVID”, deseñada para a comunicación dos datos básicos dos contactos 
estreitos dos casos confirmados están actualmente inhabilitados para os centros de ensino 

 

Medidas xerais de protección individual 

 
 

12. Situación de pupitres 

 De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 m nas interaccións entre 
as persoas no instituto. 

 A distancia que se manterá entre postos escolares será a máxima que permita a aula, sendo como 
mínimo de 1,2 m, para a aplicación do criterio de medición, a distancia considerase desde o centro 
da cadeira. Sempre que sexa posíbel, retirarase outro mobiliario como andeis ou colgadores que 

mailto:equipo.covid.xelmirez@gmail.com
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limiten o espazo dispoñíbel. A distancia de 1,2 m. estabelecida cúmprese en todas as aulas de 
grupo e na inmensa maioria dos espazos, salvo no caso da aula 209, de informática, que terá 
anteparos entre os postos escolares. 

 Cando non sexa posible ningunha das accións anteriores desdobrarase o grupo. 
 Os postos escolares estarán orientados nunha mesma dirección. 

 Sobre a capacidade de cada aula, véxanse os planos a seguir. 
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AULAS 101_103_105_201_203_205 
 

 
 

AULAS 102_104_106_202_204_206 
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AULAS 107_109_111_207_211 
 

 
 

AULAS 108_110_208_210_212 
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AULA DE AGRUPAMENTO 1 

 
 

AULA AGRUPAMENTO 2 
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AULA CICLO 1 / AULA CICLO 2 

 
AULA DE DEBUXO 
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AULA DESDOBRAMENTO 1 

 
AULA DESDOBRAMENTO 2 

 
AULA DE RELIXIÓN 
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AULA DE MÚSICA 
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AULA NOVA 1  (XUNTO Á AULA MAGNA, Á ESQUERDA) 

 

 
 
 
 

AULA NOVA 2  (XUNTO Á AULA MAGNA, Á DEREITA) 
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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 

Véxanse os planos do punto anterior, referidos á ocupación  Aula de Francés e antiga aula de 1º de 
ciclo VDJ como aulas de desdobramento. 

 
 

14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo 
cuestionario de avaliación 

 A capacidade máxima do Departamento de Orientación é de catro persoas. 
 Realizarase unha limpeza periódica dos equipos de traballo comúns (material utilizado, 

computadores, teléfonos, grúas, etc.) empregando alcohol ou un pano con auga e xabón antes e 
despois de cada uso. 

 Evitarase compartir material (gravadoras, bolígrafos, lapis, teclados, tesoiras, etc.). No caso de ser 
necesario compartilo, será imprescindíbel limpalo antes e despois do seu uso. 

 Manteranse os espazos ben ventilados, se as condicións meteorolóxicas o permiten, as xanelas 
permaneceran abertas todo o tempo e de non ser así abriranse polo menos 15 minutos tras rematar 
cada sesión. 

 Tentarase que cada profesional traballe nun espazo específico da aula. 
 O persoal do Departamento de Orientación traballará en todo momento en cadansúa mesa, 

mantendo as distancias e usando, de xeito voluntario, as máscaras. 
 As reunións de coordinación das titorías faranse no Departamento de Orientación usando 

voluntariamente as máscaras e tendo en conta a capacidade máxima. De superarse a capacidade 
máxima, buscarase un lugar onde se poidan respectar as normas de seguridade e hixiene. 

 Sempre que sexa posíbel, o xefe de departamento entregaralles o material ás titoras/es por vía 
telemática. 

 Poderanse utilizar marcas no chan para indicar a distancia de seguridade que debe existir entre os 
orientadores e as persoas que accedan ao despacho. 

 Na porta do despacho porase información indicando as normas de hixiene da sala e a súa 
capacidade máxima. 

 A visita do alumnado ao despacho farase sempre tendo en conta a capacidade máxima e as 
distancias de seguridade, así como o horario de atención. Potenciaranse as consultas telemáticas. 

 A atención ás familias farase preferibelmente por medios telemáticos 
 O uso dos teléfonos do despacho de orientación, así como dos computadores, estará restrinxido ás 

persoas que exerzan esa función. 
 Ao final do día, as mesas quedarán despexadas para poder ser desinfectadas adecuadamente. 
 Para o cuestionario de avaliación empregarase o Anexo IX do “Protocolo de adaptación ao contexto 

da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022”. 
Aula PT e AL 

A maiores das medidas estabelecidas para o Departamento de Orientación, nestas aulas: 
 Tentaranse eliminar o mobiliario e os elementos innecesarios da aula, para reducir as superficies de 

contaxio. 
 O alumnado ocupará sempre o mesmo lugar, evitando o cambio de cadeira. 
 No caso de ter que traballar na aula de apoio ou AL, recoméndase que a profesora recolla o alumnado 

na súa clase e o acompañe até a aula de apoio ou AL. Da mesma forma, ao rematar, irá con el até 
reunirse co seu grupo. 

 Sempre que sexa posíbel e compatíbel coa aprendizaxe traballada, buscarase traballar ao aire libre. 
 O alumnado e o profesorado contará cunha pantalla facial que permita ver a boca nos exercicios 

bucofonatorios e de expresión oral. No caso de poder traballar sen necesidade de ver a boca, será 
voluntario o uso da máscara. 

 Para melloraren a súa protección, a PT e AL poderán utilizar unha bata, que deberá ser lavada 
diariamente para diminuír unha posíbel transmisión. 
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15. Titorías coas familias 

 As comunicacións de titorías realizaranse preferibelmente de xeito non presencial, mediante teléfono 
ou vídeochamada, en citas concertadas previamente nas horas de titoría acordadas con antelación. 

 Cando estas non se poidan celebrar á hora fixada de titoría, poderanse utilizar o correo electrónico 
ou as mensaxes do programa ABALAR MÓBIL. 

 Porén, cando a xuízo da titora/titor ou da dirección do centro sexa precisa, a titoría presencial farase 
coas debidas medidas de protección, sempre nun horario que non coincida con entradas, saídas, 
intercambios de clase ou recreos do alumnado 

 En situacións extraordinarias, e por convocatoria da titora ou titor, ou mesmo da dirección do centro, 
poderá ser requirida a presenza física das persoas que actúen como representantes legais. Nese 
caso, utilizarase para a reunión un espazo axeitado onde se cumpran todas as medidas incluídas no 
protocolo de adaptación ao COVID-19, mediante obstáculos físicos que garantan a distancia de 
seguridade e co emprego de máscaras e a dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans, sempre 
nun horario que non coincida con entradas, saídas, intercambios de clase ou recreos do alumnado. 

 

16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao instituto 

 As comunicacións con provedores realizaranse preferibelmente de xeito non presencial mediante 
teléfono, vídeochamada, en citas estabelecidas con horario acordado con antelación, ou tamén 
mediante correo electrónico. 

 Só en situacións extraordinarias poderá manterse unha xuntanza presencial. Nese caso, utilizarase 
para a reunión un espazo ventilado onde se cumpran todas as medidas incluídas no protocolo de 
adaptación ao COVID-19, mediante obstáculos físicos que garantan a distancia de seguridade ou co 
emprego voluntario de máscaras e a dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans, e sempre nun 
horario que non coincida con entradas, saídas, intercambios de clase ou recreos do alumnado 

 A recepción de paquetes dos diferentes provedores farase na porta exterior do centro, e tomaranse 
as medidas de hixiene preceptivas. 

 A información ás familias canalizarase a través da titoría (punto núm. 15), telefonicamente e mediante 
a páxina web do centro e a mensaxería co programa ABALAR MÓBIL 

 

17. Uso da máscara no instituto 

 Todo o alumnado, o profesorado e o persoal non docente poderá decidir de forma voluntaria a 
utillización de máscaras no interior do instituto, sendo a recomendación tanto da Consellería de 
Educación como da Dirección do centro, así como, a do Equipo Covid do mesmo , o uso permanente 
nos interiores (nas aulas e fóra delas, nos espazos comúns [corredores, baños, escaleiras, etc.], 
nas entradas e saídas ao instituto, nos recreos, na entrada e na saída da cafetaría, etc.), con 
independencia do mantemento da distancia interpersoal, sen prexuízo das exencións previstas na 
normativa. 

  

 

18. Información e distribución do plan entre a comunidade educativa 

 Para lle facer chegar as medidas deste protocolo a toda a comunidade educativa utilizarase o sitio 
web do instituto (https://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez/), onde se creará unha 
ligazón específica. 

 A comunicación do plan farase do seguinte xeito: 
- Mediante correo electrónico a todo o persoal do instituto, á ANPA e aos integrantes do Consello 
Escolar, xuntando copia do documento e indicando que estará ao dispor de toda a comunidade, 
xunto con calquera outra información relevante, no sitio web. 
- A través do programa ABALAR, con envío da ligazón aos representantes legais do alumnado. 
- Mediante exposición verbal e entrega dun resumo ao alumnado nos actos de presentación ao 
comezo do curso. 
- Mediante cartaces no instituto. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez/
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Medidas de limpeza 

 
 

19. Asignación de tarefas de limpeza. Espazos e mobiliario a limpar de xeito 
frecuente 

 Con anterioridade ao inicio do curso realizarase unha limpeza e desinfección xeral do centro e do 
mobiliario. 

 Farase unha limpeza completa polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o 
precisen en función da intensidade do uso 

 Terase unha atención especial nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis 
frecuentes (pomos das portas, mesas, móbeis, pasamáns, chans, teléfonos, perchas e outros 
elementos de similares características, billas, elementos das cisternas e outros dos aseos, etc.). 

 Durante a xornada lectiva, unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de superficies 
de uso frecuente. 

 No caso dos aseos, esta limpeza farase polo menos tres veces ao día. En todo caso, nos aseos 
existirá material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente. 

 As medidas de limpeza estenderanse tamén ás zonas privadas do persoal, tales como áreas de 
descanso, sala de profesorado, vestiarios, taquillas ou aseos. 

 Farase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo compartidos, en cada cambio de quenda, 
e ao finalizar a xornada, deixando que actúe o produto de limpeza, con especial atención ao mobiliario 
e outros elementos susceptíbeis de manipulación, sobre todo naqueles utilizados por máis dun 
usuario, quen realizará ao finalizar o uso individual a limpeza dos elementos utilizados. 

 En todas as aulas dotadas con equipamento informático, en cada fila de mesas, disporase dunha 
solución hidroalcohólica coa que o alumnado desinfectará o equipo que vaia utilizar. 

 Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) preparada no momento ou calquera dos 
desinfectantes con actividade viricida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso 
destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 

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

 Deberá vixiarse a limpeza das papeleiras (todas con bolsa interior e protexidas con tapa), de xeito 
que queden limpas e cos materiais recollidos, para evitar calquera contacto accidental. 

 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 posíbel 
entre clases, e coas medidas de prevención de accidentes necesarias: 

 Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior 
tempo posíbel. 

 Cando persoal docente preste asistencia no mesmo espazo con diferente  alumnado de xeito 
consecutivo (orientador, profesorado especialista, etc.), ventilarase a aula ou sala polos menos 15 
minutos logo de cada sesión, e sempre que as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, 
manteranse as xanelas abertas o maior tempo posíbel. 

 En relación coa xestión dos residuos: 
-Os panos desbotábeis que o persoal e o alumnado empreguen para o secado de mans ou para 
o cumprimento da etiqueta respiratoria serán refugados en papeleiras con bolsa ou colectores 
protexidos con tapa e, se é posíbel, accionados por pedal. 
-Todo o material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na fracción 
resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as 
recollidas separadas). 
-No caso de presentar síntomas alguén da comunidade educativa mentres se atope no instituto, 
será preciso illar o colector onde se depositen os seus panos ou outros produtos usados por el. 
Esa bolsa de lixo será extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, que se cerrará para o 
seu depósito na fracción resto. Realizarase a debida limpeza e ventilación do espazo onde se 
levou a cabo o illamento preventivo, logo de que a persoa que presentou síntomas durante a 
xornada lectiva abandone o centro educativo. 
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 Quenda da mañá: señora da limpeza 1: frecuencia no día: 
- Unha vez: Orientación, dirección, secretaria, zonas de almacenamento COVID-19, aula de 

convivencia, aula magna, vestíbulos, corredores, escaleiras, ascensores, Departamento de 
Educación Física, salón de actos (os días en que se utilice), aseos do alumnado, aseos do 
pavillón e do salón de actos, exteriores dianteiros, pavillón, biblioteca antiga e museo (o día en 
que se utilice). 

- Dúas veces: oficinas, xefatura, bedelaría, sala de profesorado, biblioteca, aseos profesorado. 
 Quenda da tarde: señora da limpeza 2: frecuencia no día: 

- Unha vez: aulas da planta 0 e espazo NEE, departamentos e aula de Relixión católica, entrada 
exterior. 

- Dúas veces: aseos do alumnado da planta 0; vestíbulo, corredores e escaleiras correspondentes 
á planta 0. 

 Quenda da tarde: señora da limpeza 3: frecuencia no día: 
- Unha vez: laboratorios, aulas Plástica, 113, 114, 115, ciclos, Tecnoloxía, sala e aseos do 

profesorado, aseos do pavillón, pavillón. 
- Dúas veces: vestíbulo, corredores e escaleiras correspondentes á planta 0. 
- Dúas veces á semana: entrada exterior e adecentamentos dos exteriores do edificio do pavillón. 

 Quenda da tarde: señora da limpeza 4: frecuencia no día: 
- Unha vez: aulas da planta 1, agrupamentos. 
- Dúas veces: aseos do alumnado da planta 1; vestíbulo, corredores e escaleiras correspondentes 

á planta 1. 
- Tres veces á semana: entrada exterior e adecentamento dos exteriores do edificio do pavillón. 

 Resumo das zonas especialmente sensíbeis: aseos (tres veces ao día), pavillón (dúas veces ao día), 
corredores e vestíbulos (tres veces ao día), zonas comúns do profesorado (tres veces ao día). 

 Mobiliario e superficies que requiren atención especial: pomos de portas e armarios, mesas, móbeis, 
pasamáns, chans. Perchas e outros elementos de características similares, así como billas, tiradores 
das cisternas nos aseos. Obxectos que estean enriba das mesas (teléfonos, computadores, libros, 
material de papelaría, etc.). Bancos e demais mobiliario de corredores. 

 A tarefa en cada espazo consistirá na limpeza en profundidade e na desinfección. Desinfectarase 
con máquina específica ao rematar a actividade diaria en cada dependencia. 

 O persoal subalterno desinfectará corredores, vestíbulos e escaleiras dúas veces antes da entrada 
do alumnado ao instituto, tanto pola mañá como pola tarde. Tamén desinfectará as aulas que non 
quedaron nesas condicións a tarde anterior. 

 Sistema semáforo. Todas as dependencias disporán de sinais que permitirán identificar en que 
estado se atopan en cada momento: non limpa (vermello), só limpa (amarelo) e limpa e desinfectada 
(verde). Ao inicio de cada día todo o centro terá que estar en verde. 

 
 

20. Distribución horaria do persoal de limpeza 

 Traballan no centro catro limpadoras a tempo completo. 
 Unha limpadora vén en quenda de mañá: de 07:30 ás 15:00 horas. 
 As outras tres limpadoras veñen en quenda de tarde: dúas delas de 14:30 a 22.00 horas, e a terceira 

de 15:00 a 22:30 horas. 

 
 

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

 É recomendabel usar máscara de protección en todo caso. 
 O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado, aínda que non se prohibe para as persoas 

que voluntariamente as usen. 
 O uso de luvas, no caso do persoal de limpeza, é obrigatorio no momento de utilizar substancias 

abrasivas para a pel, así como do persoal Auxiliar Técnico Educativo naqueles usos de asistencia 
á hixiene persoal do alumnado atendido, tal e como se viña facendo antes da emerxencia sanitaria. 
As luvas serán postas, retiradas segundo a instrucións previstas na infografía e refugaranse na 
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fracción resto. 
 Instrumental específico COVID-19 para limpeza: sulfatadoras de hipoclorito rebaixado ao 1:50, 

máquinas de desinfección con produtos non humidificadores, xeles e produtos con alto poder 
desinfectante para chans, superficies e elementos sensíbeis (pomos, pasamáns, portas, papeleiras, 
computadores, teléfonos, percheiros, billas, pulsadores de cisternas, etc.). 

 Sistemas de protección: máscaras cirúrxicas e máscaras FFP2, luvas e ocasionalmente pantallas 
protectoras. 

 Reposición a medida que o stock baixa do 75%. Revisarase a diario. 

 
 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

 Disporase dun cadro onde se anotará a hora da última limpeza e desinfección dos aseos e o nome 
da persoa que fixo tal servizo co sistema semáforo tal e como se indica no punto 19. 

 Os aseos do alumnado limparanse tres veces ao día: a media mañá, á primeira hora da tarde e á 
última hora da tarde. 

 Os aseos do profesorado e do persoal non docente limparanse tres veces ao día: dúas veces pola 
mañá e unha pola tarde. 

 Os aseos do salón de actos limparanse unha vez pola mañá. 
 Os aseos do pavillón limparanse dúas veces: a media mañá e á última hora da tarde. 

 
 

23. Checklist para anotar as ventilacións das aulas 

 Ao comezar cada período lectivo, a/o docente correspondente ventilará a aula durante 15 minutos 
como mínimo e sempre que as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as 
xanelas abertas o maior tempo posíbel, sen ser necesario facelo constar en ningún documento. 

  

 
 

 24. Espazos para a xestión de residuos 

 
 Os panos desbotábeis que o persoal e o alumnado empregue para o secado de mans ou para o 

cumprimento da etiqueta respiratoria serán refugados en papeleiras ou colectores con bolsa e 
protexidos con tapa e accionados por pedal. 

 Todo o material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na fracción 
resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as recollidas 
separadas). 

 No caso de que alguén do persoal ou un alumno presente síntomas mentres se atopa no instituto, 
será preciso illar o colector onde se depositen os panos ou outros produtos usados. Esa bolsa de 
lixo será extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, que se cerrará para o seu depósito na 
fracción resto. Farase a debida limpeza e ventilación do espazo onde se levou a cabo o illamento 
preventivo, logo de que a persoa que presentou síntomas durante a xornada lectiva abandonase 
o instituto. 

 Cada limpadora terá asignado un colector amarelo específico para a recollida separada de material 
de hixiene persoal COVID-19. 

 Os colectores COVID-19 estarán distribuídos por zonas para facilitar a selección pertinente e 
separar os residuos da fracción resto doutros residuos. 

 En total serán 4 colectores: zona de aulas da planta 0, zona de aulas da planta 1, zonas de 
administración e profesorado, pavillón e salón de actos. 
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Material de protección 

 
 

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

 Máscaras, pantallas e luvas. Dispensadores de mesa ou de parede, xeles hidroalcohólicos e panos 
desbotábeis para algunhas das dependencias de uso do alumnado. Dispensadores de xel de pedal 
en zonas de entradas ao centro. Xeles hidroalcohólicos en despachos, bedelaría e zonas exclusivas 
do profesorado. Catro termómetros de distancia, custodiados por persoal do centro en zonas 
estratéxicas. Alfombras desinfectantes nos accesos ao centro. 

 Rexistro-inventario: secretaria do centro e representante do persoal non docente na comisión COVID-
19. 

 
 

26. Sistema de compras do material de protección 

 Solicitude de orzamento a varias empresas. 
 Segundo a oferta máis competitiva, a calidade e a eficiencia na subministración. 
 Posibilidade de cotexar prezos e produtos con outras empresas. 

 
 

27. Distribución, entrega e reposición do material 

 Chegada dos produtos, recepción por parte do representante do persoal non docente na comisión 
COVID-19 ou pola secretaria. 

 As limpadoras serán as encargadas de repor nas súas zonas os produtos necesarios (xeles, panos 
desbotábeis e dispensadores). 

 Reposición a medida que o stock baixe do 75%. Revisión diaria. 

 
 
 

Xestión dos gromos 

 
 

28. Medidas 

 No momento actual non se contempla ningunha medida 

 

29. Responsábel das comunicacións das incidencias ás autoridades sanitaria e 
educativa 

 Na actualidade non está prevista á  comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias nen  ás 
educativas. 
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Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

30. Procedemento de solicitudes 

 De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado, as persoas vulnerábeis á 
COVID-19 traballarán, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, mantendo 
as medidas de protección de forma rigorosa. 

 O Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de persoal traballador 
especialmente sensíbel á infección e emitir un informe sobre as medidas de prevención, adaptación 
e protección necesarias. 

 O profesorado que queira solicitar o recoñecemento da súa vulnerabilidade deberá entregarlle á 
dirección do instituto, debidamente cuberto e asinado, o anexo XI do protocolo de adaptación ao 
contexto da COVID-19 nos centros non universitarios de Galicia para o curso 2021-2022. 

 A dirección, logo de cubrir o formulario adxunto ao devandito anexo, enviaralle a solicitude á 
Xefatura Territorial da Coruña, solicitando, de ser o caso,  persoa substituta. 

 

Medidas de carácter organizativo 

31. Entradas e saídas 

 Entrada e saída do instituto (réxime ordinario): o alumnado entrará no centro ao comezo da xornada 
lectiva e sairá ao finalizala por calquera das rúas, Poza de Bar ou avenida das Burgas (Campus 
Vida). 

 É recomendable establecer distancias mínimas de seguridade tanto nos accesos como nos espazos 
comúns 

 Entrada e saída do instituto (réxime de adultos): o alumnado entrará no instituto ao comezo da 
xornada lectiva e sairá ao finalizala polo acceso da rúa Poza de Bar ou polo acceso da  avenida das 
Burgas (Campus Vida), indistintamente. 

 Na medida en que o permita o cadro de persoal, o profesorado de garda velará pola eficiencia da 
entrada e da saída ao instituto en condicións de seguridade, axilizando o proceso e evitando 
aglomeracións. 

 Do mesmo xeito, permitirase a entrada do alumnado con anterioridade á hora de inicio da actividade 
lectiva á aula que teña asignada, a medida da súa chegada ao centro, para evitar aglomeracións e 
unha distribución máis axeitada dos tempos de entrada. 
 

 

 

 
 

32. Portas de entrada e saída e circulacións no instituto 

 En todas as entradas e saídas disporase de dispensadores de xel hidroalcohólico 
 Alfombra desinfectante de pés nas portas de acceso ao centro educativo. 
 Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo, o profesorado velará pola orde 

dos movementos e fluxos do alumnado. 
 Na medida en que o permita o cadro de persoal, a dirección determinará o número de profesoras/es 

suficientes para ordenar as saídas. 
 O uso do ascensor quedará limitado ás persoas que o precisen por motivos de mobilidade ás que, 

en todo caso, se lles recomenda usar máscara. 
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33. Carteis e sinais 

 O instituto dispón de carteis informativos nas entradas, nos corredores, nas escaleiras e nas zonas 
de recreo que advirtan sobre a distancia de seguridade, a sintomatoloxía da COVID-19 e as medidas 
de hixiene social e individual. 

 Nas aulas e nos aseos reforzarase a información sobre a hixiene individual. 
 Os carteis de uso preferente serán os subministrados pola administración autonómica ou impresa 

polo propio instituto. 
 Na medida do posíbel evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación doutro material nas paredes 

de corredores e aulas. 
 

 

 

34. Entrada e saída do alumnado transportado 

 
 O profesorado de garda de bus velará porque o alumnado cumpra coas distancias e o resto das 

medidas de seguridade. 
 

35. Profesorado encargado da vixilancia (só datos numéricos) 

Profesorado de garda de autobús e entrada: 3 
Profesorado de garda de autobús e saída: 3 
Profesorado de garda de saída:: 1º recreo: 5   /  2º recreo:  5 

 

 
 

Medidas en relación coas familias e coa ANPA 

 

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada 

 Non hai no instituto nin programa madrugadores nin actividades previas ao comezo da xornada. 
 Con todo, cando por razóns de organización familiar o alumnado poderá acceder ao instituto antes 

do inicio do horario escolar. 

 
 

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva 

 Toda actividade extraescolar fóra da xornada lectiva dentro do recinto do instituto, sexa organizada 
pola ANPA ou por calquera outra entidade que a promova, estará condicionada á aprobación dun 
protocolo que se integrará como anexo a este plan. 

 Este protocolo determinará as medidas de prevención e de protección fronte á COVID-19 e fixará 
con claridade as responsabilidades das persoas organizadoras ou xestoras. 

  

  
 

38. Xuntanzas da ANPA e do Consello Escolar 

 A ANPA poderá optar, ben por reunións presenciais no salón de actos (respectando a súa capacidade 
máxima: 110 persoas, das 350 en situación normal), ben por reunións telemáticas. 

 As reunións do Consello Escolar poderanse celebrar telemática ou presencialmente, dada a 
existencia de espazos con capacidade suficiente que permite garantir as distancias de seguridade. 
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39. Titorías e comunicacións coas familias 

V. puntos 15 e 16. 

 
 

40. Normas para a realización de eventos 

 V. punto 38. 
 No referente as actividades, cumpriranse estritamente as medidas de prevención, distanciamento e 

limitación das capacidades máximas así como todas as consideracións tidas en conta no ANEXO VI 
do protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 nos centros de ensino non universitarios de 
Galicia para o curso 2021-2022 

Medidas para o alumnado transportado 

 
 

41. Medidas 

 O capacidade máxima dos autobuses de transporte escolar será a determinada polo órgano 
administrativo competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do 
emprego de máscara. No caso do uso de taxis ou VTC poderanse ocupar todas as prazas, 
ocupando en último lugar a que está a carón do condutor. 

 Evitarase o ar acondicionado. Se é inevitábel, non debe recircular o ar do interior. 
 Asignaránselle asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para unha mellor trazabilidade 

dos contactos, agás que as autoridades sanitarias restrinxan a capacidade máxima. 
 Con carácter xeral, cando se estabelezan limitacións de capacidade dos vehículos, quedan 

suspendidas as autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posíbel transportar todo o 
alumnado con dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 km). 

 No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo o 
alumnado, o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao centro educativo, tendo 
en conta que a administración adoptará as medidas para que o transporte se faga en condicións de 
seguridade. 

 
 

Medidas de uso do comedor 

 

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado 

 Non existe servizo de comedor no instituto. 
 Na cafetaría estabelecerase unha capacidade máxima reducida, así como un sistema de circulación 

para a recollida de bebidas e alimentos. 
 O protocolo a aplicar será o que en cada momento este vixente para os establecementos de 

       hostalería, incidindo en que o uso da máscara é recomendable. 
 No caso de detección de síntomas compatibles coa Covid-19 nun usuario durante o servizo de 

cafetería, informarase á dirección do centro e ao Equipo Covid e contactarase coa súa familia que 
deberá presentarse no servizo o antes posible. Illarase ao menor no espazo destinado polo centro 

      para tal fin, que deberá ser coñecido polos responsables e persoal da cafetería independentemente 
      do réxime de xestión. 
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44. Persoal de cociña 

 Non hai persoal de cociña. 
 O persoal da cafetaría suxeitarase ao previsto neste plan. 

 

Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas, etc. 

Medidas xerais 
 A distancia que se manterá entre postos escolares será a máxima que permita a aula, sendo como 

mínimo de 1,2 m. para a aplicación do criterio de medición, a distancia considerase desde o centro 
da cadeira. 

 Naquelas aulas en que non se poida manter a distancia mínima estabelecida entre postos de 
alumnado e/ou con relación coa mesa do profesorado, instalaranse anteparos  sempre que se 
respecte unha distancia mínima de 1 m. respecto dos postos que o rodeen, medidos dende o centro 
da cadeira. 

 Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como casilleiros ou mobles, o alumnado 
gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co resto dos/as compañeiros/as.  

 O uso da máscara é recomendable durante toda a xornada escolar, excepto para as persoas que 
presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria acreditada cun informe médico. 

 No caso da clase de educación física o uso da máscara será igualmente recomendable agás que se 
realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros. Cando se compartan materiais 
procurarase a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización de hixiene de mans. 

 Habilitaranse dispensadores de solución hidroalcohólica na entrada da aula e nos espazos comúns. 
 Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón ou con xel 

hidroalcohólico.  
 Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao alumnado a necesidade e 

importancia da hixiene de mans antes e despois de usar o material. 
 Sen prexuízo da aplicación das normas do punto anterior no caso de aulas de desdobre, talleres, 

laboratorios, aulas de música, debuxo ou informática extremáranse os protocolos de limpeza por 
tratarse de aulas de uso máis compartido 

 Ao tusir ou esbirrar cómpre tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha 
papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre afastándose das persoas. 

 Coidarase a orde nas mesas da aula, facendo a limpeza e desinfección estabelecidas neste plan. 
 Os equipos de traballo, así como as xanelas, portas, persianas, contras, dispositivos de 

funcionamento da iluminación, os proxectores e mais as restantes ferramentas pedagóxicas serán 
unicamente usadas polo profesorado ou polo persoal non docente, coas medidas de seguridade e 
hixiene que procedan. 

 Á entrada e saída da aula evitaranse as aglomeracións do alumnado e os encontros innecesarios 
con alumnado doutros grupos. 

 Débense realizar tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e para tentar rentabilizar  ao 
máximo a calefacción e xerar un ambiente mínimamente confortable adquiríronse medidores de CO2 

cos que se levaron a cabo un gran numero de medicións, do analise das cales se extrairon as 
seguintes conclusións: 

-Realizarase ventilación cruzada, con apertura permanente das xanelas basculantes e a porta 
da aula. Xanelas exteriores completamente abertas e interiores pechadas. Nos recreos, apertura 
dalgunha das xanelas interiores. 
-Nos días sen choiva e temperaturas agradables, xanelas inferiores abertas. 
-En caso de pechar a porta da aula, por mor do ruído ou excesivas correntes, non tela pechada 
máis de 10 minutos. Coidado coas persianas baixadas (películas, luz solar directa), importante 
abrir xanelas inferiores. 
 -Portas dos corredores permanentemente abertas. 
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 Cando un/ha profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito 
consecutivo (orientador/a, profesor/a especialista, ou calquera outro/a) ventilarase a aula ou sala 
polos menos 15 minutos logo de cada sesión. 

 Cada cadeira e cada mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a unha persoa. Na asignación 
deberanse ter en conta os posíbeis problemas visuais ou de calquera outra índole que se poidan ter.  

 Favorecerase a entrega de actividades de maneira telemática. 
 Débense aproveitar os medios telemáticos para intentar que o alumnado leve e traia o menor material 

posíbel da casa (tamén como preparación para un posíbel período non presencial). 
 Cando se use a biblioteca da aula, así como en todos os casos nos que se use material susceptible 

de ser compartido lembraráselle ao alumnado a necesidade e importancia da hixiene de mans antes 
e despois de usar o material. 

 Cada aula de grupo terá asignado un cuarto de baño de referencia 
 A vulneración das medidas previstas neste punto terán a consideración de condutas leves contrarias 

á convivencia, en aplicación do art. 42.a), b) e d) do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo cal se 
desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en 
materia de convivencia escolar (DOG do 27). 

Aula magna 
 As medidas que se tomarán nesta aula serán as xerais (v. supra). 
 Para o uso desta aula adoptaranse as seguintes medidas: 

- A aula magna será aireada, limpada e desinfectada. 
- A disposición das mesas  da aula adaptarase para acadar a distancia mínima de 1,2 m entre o 

alumnado. 
Salón de actos 

 O salón de actos será aireado, limpado e desinfectada. 
 Habilitaranse dispensadores de solución hidroalcohólica na entrada 

Aulas de Debuxo/Plástica 
 As técnicas húmidas representan unha parte importante do currículo da ESO. Pero resulta pouco 

axeitado que o alumnado saia das clases a buscar auga ao cuarto de baño para poder traballar. 
 Panel indicativo coas normas xerais e as normas de uso e limpeza. 
 O alumnado que entra na clase deberá facelo de un en un e respectando a distancia de seguridade. 
 Unha vez no seu posto, o alumnado non poderá moverse pola aula. No caso de ser necesario un 

desprazamento (a afiar os lapis, coller auga, limpar os pinceis, etc.) farase de xeito individual e 
supervisado polo profesorado. 

 Tratarase de manter sempre as distancias máximas posíbeis entre os postos de traballo do alumnado 
que como mínimo serán de 1,2m.  

 A saída será de xeito gradual, individualmente e respectando a distancia de seguridade. 
Laboratorios de Xeoloxía, Física e Química 

 Respectaranse en todo momento as medidas sinaladas no protocolo de adaptación ao contexto da 
COVID-19, especificamente as relativas á protección individual e á entrada e á saída das aulas, así 
como as xerais verbo da aula ordinaria. 

 As prácticas de laboratorio feitas polo alumnado reduciranse ás mínimas imprescindíbeis, priorizando 
a realización de experiencias de cátedra e demostracións prácticas a toda a aula por parte do 
profesorado. 

 Promoveranse as simulacións e as experiencias virtuais, tanto meramente expositivas como 
interactivas. O uso da aula virtual favorecerá este tipo de actividades. 

 Aquelas prácticas de laboratorio que o departamento considere imprescindíbeis, especialmente as 
que afectan ao alumnado de 2º de bacharelato, faranse de xeito individual e respectando as 
distancias de seguridade. 

 Haberá desdobramentos de grupos para a realización das prácticas de laboratorio. 
Pavillón 

 Uso exclusivo por parte do alumnado e profesorado do departamento. 
 Supresión das actividades físicas recreativas (ligas, xogos, etc.) durante os recreos, co obxectivo de 

manter limpa a instalación e evitar contaxios. 
 Posíbel utilización nos recreos para deportes nos cales se respecte a distancia de seguridade, como 

o bádminton (individuais). 
 Mantemento da instalación convenientemente ventilada durante as horas de utilización. 
 Quendas de limpeza e desinfección de superficies comúns durante os recreos (chan, pasamáns, 
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pomos das portas). 
Pista exterior 

 Uso exclusivo por parte do alumnado e do profesorado do instituto. 
 Posíbel utilización nos recreos para deportes nos cales se respecte a distancia de seguridade. 
 Prioridade na utilización da pista exterior durante o horario do departamento para poder levar a cabo 

actividades de Educación física ao aire libre aumentado o espazo para garantir a distancia de 
seguridade, sempre e cando non coincida cos recreos. 

 Quendas de limpeza e desinfección de superficies comúns durante os recreos (portarías, canastras, 
etc.). 

Aulas do Ciclo de Video Disckjockey e Son 
 Trátase de dúas aulas dotadas cun PC en cada posto e material para uso compartido gardado con 

chave en varios armarios. 
 Están dotadas de xanelas para a ventilación. 

ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS 
 Aula de segundo (aula grande): Redistribuiranse o mobiliario e os equipos para garantir a separación 

de 1,2 m. entre as mesas. É posíbel que tamén se precisen cables extensores e unha instalación de 
cables de rede máis longa (hubs) para alimentar equipos. A aula é de uso compartido entre o grupo 
de segundo ordinario e o de segundo de modular polo que se estabelecerá un protocolo reforzado 
de hixenización de postos, aula e equipos para garantir a seguridade. 

 Aula de primeiro: por razóns de organización interna e do tamaño das aulas, o grupo de 1º curso de 
VDJ pasará á aula 114. 

REGULACIÓN DE USOS 
 Neste curso non se permitirá o intercambio de aulas entre alumnado de primeiro/segundo ou modular 

nalgunhas sesións. Esta circunstancia obrigará a reorganizar horarios/aulas en segundo. 
 Cada alumno ou alumna terá unha cadeira, unha mesa e un posto PC asignados e non poderá 

cambialos, debendo comunicarlle ao profesorado calquera incidencia co mobiliario, ratos, teclados, 
cables, etc. 

 Aula técnica: Non se usará para clases ou prácticas. Só se permitirá o acceso para retirar material. 
Nese caso é obrigatorio o uso de máscara, o profesor/a deberá estar presente, limitarase o número 
de persoas ao mínimo imprescindíbel e deixarase a porta aberta para favorecer a ventilación. 

PROTOCOLO DE HIXIENE: 
Materiais: 

 Todos os espazos estarán provistos de suficientes unidades de xel hidroalcohólico, panos 
desbotábeis e sprays con solución desinfectante (hixienización do mobiliario). Os sprays de 
desinfección estarán custodiados polo profesorado e nunca serán usados polo alumnado sen o seu 
coñecemento e supervisión. 

 Kits de limpeza de PC compostos por panos de papel e spray desinfectante. Recoméndase que 
estean gardados e se usen baixo a supervisión do profesorado 

 Papeleiras con cerramento de pedal e bolsa. En cada aula recoméndanse un mínimo de dúas para 
reducir a circulación do alumnado. 

 Os postos do/a profesor/a das aulas de primeiro e segundo disporán de pantallas protectoras e kits 
de hixienización do mobiliario e PC. 

Limpeza: 
 Aula de primeiro:limparase ao final de cada xornada lectiva. 
 Aula de segundo: é de uso compartido co alumnado de modular. Deberá realizarse a limpeza deste 

espazo ao final de cada quenda 
 Aula técnica: será suficiente a limpeza ordinaria de chans e mobiliario estabelecida para as aulas de 

tipo ordinario. No caso de que excepcionalmente se fixese uso desta sala para gravacións, debería 
avisarse con antelación suficiente para estabelecer se é necesario un reforzo. En calquera caso, o 
uso para gravacións só se fará cando se dispoña de información e se poidan tomar medidas que 
garantan a seguridade dos usuarios. 

Ventilación: 
Nas aulas de primeiro e segundo: 

 As xanelas estarán abertas sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan. Durante os 15 
primeiros minutos, nos cambios de sesión, tamén se abrirá a porta para permitir unha ventilación 
cruzada. 

 Cando non sexa posíbel estar todo o tempo coas xanelas abertas, abriranse cada recreo, 
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permanecendo porta e xanelas abertas durante o tempo de descanso. 
 Ao mediodía e pola mañá arbitrarase unha fórmula cos servizos de limpeza e bedelaría para ventilar 

as aulas. 
 Nas tardes en que coincidan segundo de ordinario e modular deberán abrirse porta e xanelas durante 

15 minutos no momento do cambio de alumnado. 
Normas de uso: 
Acceso á aula: 

 Á primeira hora, o alumnado entrará sen aglomeracións e coa recomendación do uso da máscara 
Circulación na aula: 

 Reducirase ao mínimo a circulación do alumnado pola aula. 
 O alumnado non accederá aos armarios e será sempre o profesorado quen colla o equipo. 
 De ser necesario, nomearase un número reducido de persoas como axudantes para recoller ou 

repartir equipamento, evitando concentracións de alumnado nos armarios ou nos grupos. 
Aulas de Informática (CFB Informática de Oficina) 

 Os equipos informáticos deben estar separados cunha distancia mínima de  1,2 m., evitando que o 
alumnado estea preto. 

 Todos os equipos deben estar formateados e co software específico e necesario para traballar nos 
distintos módulos, para evitar que o profesor teña que facer uso dos equipos do alumnado e así evitar 
compartir o equipamento. 

 Debe haber un equipo por persoa e, a maiores, deben estar dispoñíbeis dous computadores no caso 
de que algún equipo falle e así evitar o uso compartido de equipos. 

 Todo equipamento informático debe estar numerado para poder identificalo facilmente na aula 
(posíbeis arranxos, detección de avarías, etc). Para iso é interesante empregar un adhesivo na parte 
traseira do monitor. 

 É recomendábel o uso individualizado dos equipos. Polo tanto, o alumnado sempre empregará o 
mesmo equipo informático e dedicaralle uns minutos á desinfección do equipamento, da mesa e da 
cadeira antes de comezar a clase e ao rematala. É imprescindíbel que nas aulas haxa panos 
desbotábeis e solución desinfectante. 

 En todas as aulas dotadas con equipamento informático realizarase unha limpeza ao final de cada 
xornada lectiva cunha máquina  de desinfección con produtos non humidificadores. 

 As aulas disporán de manivelas para poder subir as persianas, e as xanelas deberán poder abrirse 
para poder favorecer a renovación do aire. 

 

46. Educación física 

 Os días que teñan clase de Educación física, o alumnado deben asistir ao instituto con roupa 
apropiada para a práctica. 

 Acceso directo á pista sen pasar polos vestiarios e duchas que permanecerán pechados, evitando 
unha coincidencia masiva sen posibilidade de respectar a distancia de seguridade, contacto con 
superficies, etc. 

 Instalaranse colgadoiros individuais e numerados suficientes, próximos á zona de saída para que o 
alumnado poida depositar as súas pertenzas (mochilas, chaquetas, etc.) sen que entren en contacto, 
e que no proceso poidan facelo de maneira ordenada evitando aglomeracións. Ao final da hora, o 
profesor ou profesora comprobará que non queden pertenzas do alumnado no espazo parcelado. 

 Instalación de dispensadores automáticos de xel hidroalcohólico na entrada ao pavillón e na zona de 
saída (porta de emerxencias), separados para evitar aglomeracións.  

 Nos deportes con material específico (bádminton, etc.), traer material propio da casa que será para 
uso particular. 

 Manter unha correcta ventilación do pavillón, cos medios dispoñíbeis (portas de emerxencia, etc.). 
 O uso da máscara será recomendado en todo momento, salvo se a actividade se realiza no exterior, 

de maneira individual a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposíbel 
coa práctica. 

 Alfombra desinfectante de pés na entrada e na saída. 
 Procurar sempre evitar aglomeracións e garantir a distancia utilizando filas con separación, quendas 

de traballo, etc. A maior intensidade e/ou velocidade de desprazamento, as distancias deben ser 
maiores. 
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 Colocar carteis coas normas básicas de seguridade. 
 Organizar e limitar a circulación: restrinxir o acceso ás áreas exclusivas para docentes, vestiarios e 

o almacén de material. 
 De darse o caso de utilizar material, distinguiremos claramente dúas zonas no pavillón: 

- Unha “zona sucia”, que constará dun colector con diferentes espazos “fóra do almacén” onde se 
depositará o material unha vez utilizado, o cal deberá ser desinfectado de novo para volvelo ao 
almacén. 

- Unha “zona limpa”, que será o almacén, a onde non poderá acceder ninguén que non estea 
expresamente autorizado, polo que se restrinxirá a entrada ao mesmo de calquera persoa. 

 Colocación no pavillón de colectores adecuados na entrada e na saída (protexidos con tapa e, se é 
posíbel, accionados por pedal) para respectar o protocolo de "usar, embolsar, tirar" despois do uso 
de material hixiénico, como máscaras ou panos. 

 Adquisición do material necesario para atender a necesidade de uso. 
 O material deberá desinfectarse antes de ser empregado. 
 Os lavabos e fontes de auga do pavillón estarán cerrados para evitar contaxios. O alumnado que o 

desexe poderá asistir cunha botella de auga propia, claramente identificada na súa mochila. 
Prohibirase compartir a botella da auga. 

 Estabelecerase unha zona limpa de traballo para o profesorado no pavillón que coincidirá co 
departamento. A esta zona só terá acceso o profesorado e o persoal de limpeza autorizado. 

 Procurarase xuntar para cada grupo as dúas sesións semanais de Educación física nunha soa, 
conseguindo limitar á metade os desprazamentos de entrada e saída e reducir a utilización e limpeza 
do material xunto coa de xeración de residuos; baixando así o risco de contaxios; e facendo posíbel 
a planificación dunha sesión realista de traballo que quedaría moi limitada polo tempo dedicado aos 
desprazamentos e ás medidas de prevención, hixiene e desinfección; así como na preparación e 
colocación do material e na supervisión do alumnado. 

A dotación hixiénica do departamento debe constar, como mínimo, de: 
 Dispensador de xel hidroalcohólico. 
 Dispensador de papel individual. 
 Limpiador desinfectante multiusos de pistola, que estará baixo supervisión e para uso exclusivo 

por parte do profesorado. 
 Spray de alcohol ao 70%. 
 Papeleira con bolsa protexidas con tapa e accionada por pedal para o departamento. 

 
 

47. Cambio de aula 

 O alumnado non cambiará de clase, salvo nas materias optativas, de educación física ou de idiomas 
 A saída será ordenada e continua, de xeito individual, respectando a distancia de seguridade. 
 Se houbese outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo antes de entrar. 
 Ventilarase  a aula durante 15 minutos. 

 
 

48. Biblioteca 

 A biblioteca poderá ser usada de acordo co aforo xeral previsto para as bibliotecas públicas. 
 A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de acceso á 

biblioteca, se fose posible mediante petición previa. 
 O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que poden ser 

utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos dispoñibles. 
 Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado. 
 O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual. 
 Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias. 
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49. Aseos 

 Os aseos serán asignados desde o principio de curso. Cada grupo usará sempre e unicamente os 
aseos da planta en que se sitúa a súa aula de referencia, atendendo as normas de capacidade 
máxima, distancia de seguridade, hixiene, etc. 

 Habilitarase un aseo para o alumnado con NEE. O persoal coidador que acompañe o alumnado ao 
aseo deberá portar as proteccións individuais axeitadas. 

 O persoal docente e non docente empregará os aseos situados na área do profesorado, evitando 
utilizar en todo caso os aseos destinados ao alumnado. 

 Manterase unha correcta ventilación dos cuartos de baño durante toda a xornada escolar. 
 O persoal de limpeza asegurará en todo momento a subministración do material hixiénico necesario 

(xabón, papel desbotábel de un só uso, etc.). 
 Procederase ao lavado de mans tanto á entrada como á saída do cuarto de baño. 
 Débese tirar da cadea coa tapa do inodoro baixada. 
 As billas utilizaranse de maneira exclusiva para a hixiene de mans, quedando terminantemente 

prohibido utilizalos para beber auga ou encher as botellas. 
 Nos aseos haberá papeleiras con bolsa protexidas con tapa e accionadas por pedal. 
 Garantirase a hixiene dos aseos durante toda a xornada escolar, extremando a frecuencia na hixiene 

e desinfección mediante a reiterada limpeza das dependencias, tal e como se indica no punto 19. 

 
 

Medidas especiais para os recreos 

 

50. Horarios e espazos 

- O centro organiza o seu horario lectivo contando con dous recreos de 15 minutos (de 10.25 a 
10.40 horas e de 12.20 a 12.35 horas). Para garantir que todo o alumnado poda dispoñer dun 
espazo exterior onde desfrutar dese tempo e cumprir as normativas sanitarias a Dirección do 
centro e este Equipo Covid suxiren a posibilidade de que o alumnado de 1º e 2º bacharelato e 
o do ciclo VDJ poida saír do recinto escolar previa autorización dos titores legais e o 
compromiso por parte do alumnado de manter as  normas de convivencia e os requisitos 
sanitarios derivados da pandemia. 

- Nos recreos extremarase a vixilancia do alumnado, reforzando, se fose preciso, a presenza de 
profesorado. 

- Poderán compartirse obxectos coas medidas de hixiene necesarias. 
 

 

 
 
 
 

Medidas especificas para uso dos laboratorios e dos talleres 

 
 

54. Uso do equipamento 

Aulas de Debuxo/Plástica 
 Xel desinfectante para as mans na entrada dos espazos. 
 Equipos de proteción individual: 
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- O profesorado poderá decidir o uso ou non da máscara 
Laboratorios de Xeoloxía, de Física e de Química 
No caso de non ser posíbel o traballo individual, tomaranse as seguintes precaucións: 

 Traballará o menor número de alumnado por grupo (preferibelmente 2-3). 
 O alumnado non compartirá material de laboratorio e tentarase que cada membro do grupo realice 

unha tarefa específica, de xeito que non precise compartir material e se minimice a interacción. 
 Ao finalizar a práctica de laboratorio ou proxecto experimental, o alumnado lavará todo o material 

usado con auga e xabón ou xel hidroalcohólico. Aquel material que o precise lavarase ademais de 
xeito específico (disolucións ácidas ou básicas concentradas, etc.). 

Aulas do ciclo 
 Unha vez formados por técnicos, o profesorado deberán acordar e estabelecer os protocolos 

pormenorizados sobre usos de equipamento, así como preparar carteis e guías para orientar o 
alumnado. 

 O alumnado será instruído nos usos e protocolos de limpeza e seguridade, dado que deberá 
ocuparse da hixienización de equipos de imaxe e son e dos computadores. 

 As prácticas con equipamento realizaranse con seguridade e garantías. É probábel que teñan que 
reducirse ou substituírse parcialmente ou na súa maioría por clases de demostración e supostos con 
simuladores informáticos. 

 Neste sentido é necesaria a compra de cámaras GO-PRO que deberán instalarse sobre o posto do 
profesor/a nas aulas de primeiro e segundo para que o alumnado poida seguir as demostracións con 
equipamento desde a súa cadeira coa axuda do proxector. 

 O departamento coordinarase para estabelecer as medidas de hixiene a tomar co equipamento que 
manexará o profesorado. En principio, o profesorado e o alumnado non compartirá equipos, así que 
se reservará material para uso exclusivo dos docentes e que só se compartirá entre estes. Non se 
permitirá que o alumnado manipule PC e altofalantes da mesa do profesor. 

 A manipulación de equipamento por parte do profesorado e do alumnado farase previa hixiene de 
mans. 

 O profesorado deberá evitar que un equipo pase dunha persoa a outra sen tomar as medidas de 
hixiene oportunas, tanto de mans como de equipo. 

 O transporte e a manipulación debe facerse procurando non tocar elementos sensíbeis (reixas 
altofalantes, cápsula de micrófono, oculares de cámaras, etc.). 

 Hixienizaranse as partes exteriores e non electrónicas do equipamento, revisando as indicacións de 
cada marca por se o hixienizante dana o equipo. 

 Procederase de xeito seguro con cápsulas de micrófonos, oculares, controis e obxectivos de cámara, 
mesas de son, consolas dj, etc. 

 Unha vez o profesorado estea formado e se determinen os protocolos de limpeza e hixiene 
necesarios, estabelecerase o equipamento que se destina a cada módulo, así como os usos deste 
equipamento. 

 O profesorado dos módulos que compartan equipo deberán coordinar o seu uso para evitar que o 
equipo contaminado ou que non cumpriu o tempo mínimo de repouso chegue a mans doutro 
alumnado ou profesorado. Nunca collerá material sen informar o resto do profesorado coa antelación 
suficiente; tampouco se permitirá que o faga o alumnado. 

 Deberá numerarse e organizarse o uso de material para procurar que a rotación de equipos sexa 
mínima e saber en todo momento que equipo usou cada alumno/a. É dicir: se é posíbel estabelecer 
prácticas con equipamento de xeito seguro, o alumnado usará durante todo o curso a mesma cámara, 
o mesmo kit de microfonía, a mesma controladora dj, etc. 

 Con equipamento de poucas unidades, como focos, mesas de son, etc., estabeleceranse prácticas 
por grupos e reflectiranse nun diario de aula o día e os equipos manexados e os membros do grupo. 

Aulas de Informática (CFB Informática de Oficina) 

 É recomendábel o uso individualizado dos equipos. 
 En todas as aulas dotadas con equipamento informático realizarase unha limpeza ao final de cada 

xornada lectiva cunha máquina de desinfección con produtos non humidificadores 
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Medidas especificas para o alumnado con NEE 

 

55. Medidas 

 O instituto terá dous alumnos con NEE. 
 Haberá unha actuación específica para cada un dos alumnos: 

-Vixiarase que cumpran coas medidas preventivas. 
-Nos seus desprazamentos polo centro, intentarase evitar que toquen muros, pasamáns das 
escaleiras e obxectos que encontre ao seu paso. 
-No caso de escolarización combinada, buscarase unha boa coordinación para adoptar as 
mesmas medidas. 
-Á hora de asignar mesa na aula, terase en conta que se pode contar coa axuda do profesorado    
especialista PT e/ou AL, polo que haberá que estabelecer a distancia suficiente entre as mesas. 

 
 PLAN DE ADAPTACIÓN ALUMNO CON NEE POR DEFICIENCIA MOTORA 

     O alumno, a mestra de audición e linguaxe e a coidadora seguirán O Plan de adaptación Covid do    
centro e, ademáis, seguindo as normas do novo protocolo de NEE ( do 23 de setembro 2020): O alumno 
con necesidades educativas especiais, a mestra de audición e linguaxe e a coidadora contan cun 
protocolo e orientacións de atención específicas, con especial atención ás unidades e centros de 
Educación Especial. 

-O alumno entra  e sae do Centro en horario non coincidente co dos seus compañeiros, 
e faino por Poza de Bar. 
-Ten unha mesa adaptada situada preto da porta da saída da aula, por si hai urxencia 
de saída (por crise epilética) 
-Ao non poder manter a distancia establecida coa mestra de AL e coa coidadora  é 
recomendable para ambas a  utilización de máscara FFP2 sen válvula (KN95). 

 

 

56. Medidas e tarefas. Seguimento 

- O persoal especialista vixiará que cumpran coas medidas preventivas. 
- No caso dunha escolarización combinada, buscarase unha boa coordinación para a adopción de 

medidas coherentes entre os centros educativos. 
- Para a aplicación das medidas de prevención disporase de persoal especializado que, de ser 

preciso, acompañará o alumno durante toda a xornada lectiva 
- O centro dispón dun espazo específico para lles dar reposta ás súas características e 

necesidades, que cumprirá con todas as medidas de limpeza e desinfección. 
- O alumno usará un baño exclusivo, que será hixienizado con frecuencia. 

 

Previsións específicas para o profesorado 

 
 

57. Medidas 

 Na súa actividade docente, o profesorado minimizará o uso do papel e procurará enviarlle ao 
alumnado o material a través da aula virtual ou o correo electrónico. 

 Cando o profesorado precise fotocopias é recomendable solicitarllas ao persoal da bedelaría por 
correo electrónico (bedeleria@gmail.com). 

 O profesorado poderá utilizar, alén da máscara voluntaria, aínda que recomendada, os seguintes 
elementos para a protección individual: 
- Bata (que deberá ser lavada a cotío a 60º). 



 

 

 

 

Páxina 38 de 39  

- Viseira facial ou gafas de protección. 
 O profesorado manterá unha conduta exemplar no cumprimento das medidas de protección. 
  O profesorado concienciará o alumnado do carácter social da pandemia e do beneficio xeral do 

cumprimento das normas. 
 Evitarase o desprazamento do alumnado dentro da aula aínda que si se permitirá levantarse para 

realizar saídas a pizarra supervisadas e dirixidas polo profesorado 
 En cada cambio de grupo, o profesorado responsabilizarase do cumprimento das medidas de 

ventilación. 
 Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e respectando a 

capacidade máxima dos espazos. No caso de non se poder celebrar reunións de maneira presencial, 
recorrerase ao sistema telemático. 

 O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas de profesores que permita cumprir a 
distancia de seguridade. 

 Recomendacións xerais do uso da sala do profesorado: 
- As cadeiras non poderán desprazarse do lugar que ocupan arredor das mesas, situadas de xeito 

que cumpren a distancia de seguridade. 
- Evitaranse as reunións na sala de profesorado. 
- A ventilación cumprirá coas recomendación establecidas para o centro tralo estudio dos datos 

obtidos da medición de CO2. 
- Non haberá contacto co alumnado na sala do profesorado. 
- Ao rematar o seu uso, as mesas da sala do profesorado deben quedar totalmente despexadas. 
- Ao final da xornada, extremarase a limpeza, especialmente naquelas zonas de máis uso. 

 
 

58. Órganos colexiados 

 As reunións do Consello Escolar poderán celebrarse de xeito presencial nos espazos que permitan 
as medidas regulamentarias de seguridade ou de xeito telemático. 

 As reunións de claustro terán lugar no salón de actos ou de xeito telemático. 
 De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime xurídico do 

sector público, os órganos colexiados poderanse constituír, convocar, celebrar a súas sesións, 
adoptar acordos e remitir actas a distancia. Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse 
a identidade de cada membro que participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu 
voto. Para estes efectos, considérase validamente emitido o voto formalizado na propia sesión da 
videoconferencia ou o emitido por correo electrónico. Agás nos casos en que resulte imposíbel pola 
necesidade de cumprir prazos perentorios, as convocatorias seranlles remitidas ás persoas 
integrantes do órgano colexiado a través de medios electrónicos, facendo constar a orde do día, a 
documentación e un documento onde formalizar para cada un dos puntos por separado o sentido 
das votacións. 

 
 

Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. Formación en educación en saúde 

 O Departamento de Orientación traballará de forma coordinada coas titoras e titores para que, a 
través do plan de acción titorial, leven a cabo actividades formativas relacionadas coas normas 
sanitarias, cos hábitos saudábeis (descanso, alimentación, deporte) ou con outros temas, como a 
educación emocional ou a xestión da ansiedade. 

 O departamento asesorará o profesorado para facer un traballo transversal en todas as materias, 
onde se poida concienciar e ampliar o coñecemento sobre as pandemias. 

 O departamento atenderá telematicamente as familias en relación cos súas fillas e fillos e coa 
situación da COVID-19. 
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 O departamento tamén atenderá así o alumnado que o precise. 
 O departamento coordinarase co equipo COVID-19 e coa dirección para impulsar a formación do 

profesorado e das familias por parte de profesionais sanitarios. 

 
 

60. Difusión das medidas de prevención e protección 

 Para a difusión das medidas de prevención e protección utilizaranse os carteis e os sinais achegados 
pola administración. 

 Para as medidas que vaian adoptándose utilizarase o monitor da planta principal e faranse 
recordatorios no sitio web, nas aulas, na biblioteca, na sala de profesorado, etc. 

 
 

61. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais 

 María Victoria Fraga González: dotación e equipos informáticos. 
 Javier Zunzunegui: aula virtual. 

 
 

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” 

 Plan de Acollemento. Haberá un primeiro contacto da Dirección co alumnado no acto de presentación 
do curso. 

 Plan de Acollemento. O profesorado titor recibirá o alumnado o primeiro día, nunha sesión 
monográfica, arrecadando información do estado anímico e informándoo das medidas 
extraordinarias deste curso. 

 Plan de Acollemento. Ao comezo do curso farase un inquérito sobre os recursos telemáticos de que 
dispón o alumnado  nas súas casas 

 Programarase unha formación básica para acceder á aula virtual do instituto e utilizar a 
videoconferencia. 

 
 

63. Difusión do plan 

Este plan seralles enviado ás autoridades educativas e sanitarias e estará dispoñíbel no sitio web do 
instituto: https://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez/ 

 

 

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

