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PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN Covid 19 DO IES 12 DE 
OUTUBRO NO CURSO 2021-2022 

 

O PRESENTE DOCUMENTO FOI APROBADO POLO DIRECTOR CON DATA 08/09/2021, SENDO 
PREVIAMENTE AVALIADO  POLO CLAUSTRO E INFORMADO O CONSELLO ESCOLAR. 

Calquera modificación posterior, debido a instrucións facilitadas polas autoridades sanitarias e/ou 

educativas, será incorporada ao documento sen máis trámite (serán igualmente informados os órganos 

colexiados). 
 

1. DATOS DO CENTRO 

 

Código Denominación 

32009116 IES 12 DE OUTUBRO 

 

Enderezo C.P. 

AV. DE SANTIAGO, 2 32001 

Localidade Concello Provincia 

OURENSE OURENSE OURENSE 

Teléfono Correo electrónico 

988 788 211 ies.12.outubro@edu.xunta.gal 

Páxina web 

www.12outubro.gal 

 

Vías de contacto, para temas relacionados co Covid-19  

Teléfono Correo electrónico 

644 014 861 12outubro.equipoCovid@gmail.com 

 
  

mailto:ies.12.outubro@edu.xunta.gal
mailto:12outubro.equipocovid@gmail.com
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ID. I. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

 

2. MEMBROS DO Equipo Covid 

Teléfono de contacto  644 014 861 

Membro 1  CESAR SILVA FEIJOO Cargo DIRECTOR 

Tarefas 

asignadas 

 Coordinar o Equipo Covid-19 

 Redacción do Plan de adaptación do IES 12 de Outubro á situación Covid-

19 no curso 2021/2022 

 Manter comunicación coa CCEU e a Consellería de Sanidade 

 Manter comunicación co persoal do centro, familias e alumnado 

 Asignación de recursos materiais e de persoal para a execución do plan 

Membro 2 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Cargo PES-SEA/ COORD FCT 

Tarefas 

asignadas 

 Redacción do Plan de adaptación do IES 12 de Outubro á situación Covid-

19 no curso 2021/2022.Elaboración de planos e deseño de formacións e 

rutas de entradas/saídas 

 Enlace coa comunidade educativa para calquera incidencia  

 Proporcionar asesoramento, formación e información á comunidade 

educativa 

 Control, execución e avaliación das medidas adoptadas no plan  

Membro 3 PILAR MONTES GÓMEZ Cargo PES-MATEMÁTICAS 

Tarefas 

asignadas 

 Redacción do Plan de adaptación do IES 12 de Outubro á situación Covid-

19 no curso 2021/2022. Redacción da loxística do plan e dos 

subdocumentos dos que consta 

 Enlace coa comunidade educativa para calquera incidencia  

 Proporcionar asesoramento, formación e información á comunidade 

educativa 

 Control, execución e avaliación das medidas adoptadas no plan 

 

3. ESPAZO DE ILLAMENTO (determinación do espazo de illamento Covid e dos elementos de protección 

que inclúe) 

SALA DE ATENCIÓN NAIS/PAIS E TITORÍA denominada en adiante Sala Covid-19. Está situada en 

planta baixa dentro dos espazos do equipo directivo, illada do resto de espazos e sen acceso a zonas 

de paso común. Ventilación suficiente con ventá ao exterior, extensión telefónica para comunicacións 

sen contacto, papeleira con tapa accionada con pedal, xel hidroalcohólico, papel non reutilizable e 

máscara de protección KN95. 
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4. NÚMERO DE ALUMNADO POR NIVEL E ETAPA (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o 

número total)  

ESO 200 

BACHARELATO 94 

CICLOS FORMATIVOS FABRICACIÓN MECÁNICA 57 

CICLOS FORMATIVOS ELECTRICIDADE E IMAXE PERSOAL (EDIFICIO B) 187 

TOTAL 538 

 

5. CADRO DE PERSOAL DO CENTRO EDUCATIVO (unicamente número de efectivos) 

66 Profesores +1 Administrativo + 2 Subalternos + 4 Persoal Limpeza + 1 Coidadora 

NEE + 1 Intérprete linguaxe de signos + 1 Auxiliar de Conversa 

76 

 

6. DETERMINACIÓN DOS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA (engadir unha táboa por 

grupo) 

 

Etapa NA Nivel  Grupo  

Aula 
 Nº de alumnado 

asignado 

 Nº de profesorado asignado  

 

7. 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) 

NA 

 

8. CANLE DE COMUNICACIÓN (para dar a coñecer ao Equipo Covid os casos de sintomatoloxía 

compatible, as ausencias de persoal non docente,  de profesorado e tamén para a comunicación das familias 

co Equipo Covid coa finalidade de comunicar as incidencia e ausencias) 

Teléfono do centro: 988 788 211 
Correo electrónico do Equipo Covid-19: 12outubro.equipoCovid@gmail.com 

Teléfono móbil (Whatsapp): 644 014 681 
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9. REXISTRO DE AUSENCIAS (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado) 

Alumnado: Serán cargadas no XADE polo profesor. Serán supervisadas polo titor/a. Ante a 

imposibilidade excepcional de cargalas no XADE cubrirase manualmente o "Parte de clase". 

Profesorado: Rexistraranse no sistema de control de presenza por pegada dixital (System-pin). 

PAS: Rexistraranse no sistema de control de presenza por pegada dixital (System-pin). 

 

10. COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades 

sanitarias e educativas) 

As incidencias comunicaránselle a calquera membro do Equipo Covid-19 a través de calquera dos 

medios relacionados no punto nº8. 

O director comunicarase coa CCEU e/ou a Consellería de Sanidade a través da canle informática 

habilitada. 

O profesorado, alumnado e PAS informarán os resultados positivos da autoenquisa diaria de saúde ao 

seu Centro de Saúde de referencia. Notificaranlle ao Equipo Covid a dita circunstancia. 

 

 

 

ID. II. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

 

11. 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) 

Reflectidos nos planos achegados a este documento. Especifícanse: situación do mobiliario, cotas e 

distancias mínimas, superficie do espazo e capacidade máxima. 

Adoptáronse as seguintes regras xerais: 

- Mesas e cadeiras orientadas no mesmo sentido en liña e sempre mirando cara á situación do 

profesor/profesora.  

- Distancia mínima entre centros de cadeiras 1,2 m respecto de todos os postos que o rodean. 

Realizarase unha marca no chan con adhesivo indicativo para situar a mesa e impedir que se 

reduzan as distancias de seguridade de xeito accidental. 

- Dende a posición habitual do profesor ata o alumnado máis próximo haberá sempre, como 

mínimo, unha distancia de 1,5 m. 

12. 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) 

NA 
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13. 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 2021-2022)  

 As mestras de PT e AL traballarán co alumnado con NNEE aspectos específicos da Covid-19 

e as medidas hixiénicas que se deben ter en conta. 

 A atención será individual ou en número que permita manter a distancia de seguridade. 

 Nas aulas de atención aos alumnos colocaranse dispensadores de xel hidroalcohólico. Ao saír 

e entrar os alumnos desinfectarán as mans. O material será de uso individual, de non ser 

posible desinfectarase despois de cada uso. 

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

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

caso de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección 

individual como pode ser o uso de pantallas e biombos. 

 O coidador acompañará ao alumno dependente a lavar as mans con cada cambio de 

actividade. 

 No despacho do orientador colocarase dispensador de xel hidroalcohólico.  

No caso de detectarse un positivo entre os alumnos atendidos aplicaranse as medidas xerais. 

14. TITORÍAS COAS FAMILIAS (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias) 

Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, como recurso a reunión 

non presencial mediante  

 Teléfono 

 Correo electrónico (poñer correos públicos nas horas de titoría) 

 Mensaxes a través da mensaxeira de Abalar móbil. 

 Mensaxes Mensario 

 Videoconferencia 

Se de forma excepcional a reunión tivese que ser presencial, deberase solicitar CITA PREVIA cunha 

semana de antelación.  

Na sala de titorías será obrigatorio o uso da máscara e contará con xel para a limpeza de mans. 
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15. CANLES DE INFORMACIÓN COAS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO CENTRO 

(provedores, visitantes, persoal do concello...) 

A canle de comunicación principal será a páxina Web do centro: 

www.12outubro.gal 
Nela publicaranse os protocolos de actuación, as normas de uso, as NOFC (Normas de Organización, 

Funcionamento e Convivencia), a información detallada de actualidade, etc. 

Cando a información vaia dirixida a un grupo ou membros deste, en concreto, farase pola seguinte 

orde de prioridade: 

 Teléfono 

 Correo electrónico  

 Mensaxes a través da mensaxería de Abalar móbil. 

 Mensaxes Mensario 

 Videoconferencia 

Se de forma excepcional se tivese que celebrar unha reunión presencial, deberase solicitar CITA 

PREVIA cunha semana de antelación.  

Na sala de titorías ou onde se celebre a reunión será obrigatorio o uso da máscara e contará con xel 

para a limpeza de mans. 

 

16. USO DA MÁSCARA NO CENTRO 

O Alumnado e o profesorado, así como o restante PAS (incluídas coidadores/as de alumnado con 

NEE), TEÑEN A OBRIGA DE USAR MÁSCARAS mentres permanezan no centro. Dito de outra 

maneira, e a modo de resumo, é obrigatorio usar máscara de protección: 

 nas circulacións polos espazos comúns (corredores, escaleiras, hall, etc.) 

 no uso dos aseos 

 nas entradas e saídas ao centro 

 nos recreos 

 nas entradas e saídas do comedor escolar 

 na estancia na biblioteca 

 etc. 

 
Calquera persoa que acceda ao centro de forma esporádica aos servizos de Conserxería, Secretaría 

ou despachos do equipo directivo, Orientador, PT, Cafetería, Biblioteca, etc., deberá USAR MÁSCARA 
OBRIGATORIAMENTE no acceso ao edificio, circulacións e estancia mentres permaneza nel. 

 

A obrigación do seu emprego, 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 ou da persoa obrigada. 

 

O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado aínda que non se prohíbe para as persoas que 

voluntariamente as usen. Lémbrase que o uso das viseiras non substitúe ao emprego das máscaras.  
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17. INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE EDUCATIVA 

O plan será presentado no primeiro Claustro de inicio de curso para a súa avaliación e posible 

incorporación de melloras no que aos aspectos pedagóxicos se refire. 

Posteriormente presentarase ao Consello Escolar para a súa aprobación como anexo ás Normas de 

Organización, Funcionamento e Convivencia do centro (NOFC) 

Publicación na Web en pestana específica para información Covid19 

Reunións específicas de difusión, formación e información para: 

 Profesores: Elaborarase un documento resumo das funcións e protocolos que deberá 

desenvolver o profesorado. 

 Alumnado:  

- Reunións informativas por niveis e grupos coas nais/pais/titores 

- Formación dos titores para a difusión do plan 

- Reforzo das medidas que se deben  adoptar impartidas por parte de cada profesor na súa 

materia/módulo 

 PAS: Reunión específica co persoal de administración, subalternos e limpeza 

 

 

ID. III. MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

18. ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E MOBILIARIO A 

LIMPAR DE XEITO FRECUENTE (non incluír datos de carácter persoal) 

A asignación de tarefas é a seguinte: 

 

Limpadora 1: 1º zona electricidade, talleres de perrucaría, taller masaxe os xoves pola mañá, taller e 

aula de FP dual e 2º e 3º desinfección de aseos da zona de electricidade mais apoio ao resto do 

equipo. 

Limpadora 2: 1º desinfección de todos os aseos do centro, zona de estética, 2º e 3º desinfección 

aseos de estética mais apoio ó resto do equipo. 

Limpadora 3: 1º zona oficinas, patio, ximnasio, zona mecanizado, 2º e 3º desinfección aseos 

mecanizado e corredor porta emerxencia compartido, mais apoio ao resto do equipo. 

Limpadora 4: 1º aulas ESO-Bach, 2º e 3º desinfección aseos ESO-Bach e corredor porta emerxencia 

compartido, mais apoio ao resto do equipo. 
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19. 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 realizará o seu traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de 

carácter persoal) 

Distribución horaria: 

 

Limpadora 1:  luns e martes: 6:00 - 9:00 +15:30 - 20:00  

                        mércores, xoves e venres: 6:00 - 9:00 +14:00 - 18:30. 

Limpadora 2: 11:30 - 19:00 

Limpadora 3: 13:30 - 21:00 

Limpadora 4: 13:30 - 21:00 

 

20. MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE LIMPEZA 

O persoal de limpeza disporá en todo momento dos EPIS adecuados para a correcta realización do 

seu traballo (máscaras e luvas), sendo a pantalla protectora opcional. Ademais, disporán de 

desinfectante con actividade virucida autorizado, panos non reciclables, xel hidroalcohólico e todo 

aquel material que precise para realizar o seu traballo cumprindo coa normativa do protocolo. 

 

21. CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 

Para realizar o control de limpeza dos aseos, que se efectuará alomenos dúas veces cada xornada 

lectiva, o persoal de limpeza disporá dun cadro de control dos aseos que deberá asinar e indicar a 

hora cando se realice esta limpeza. Estes cadros recompilaranse en Secretaría unha vez completados. 

O modelo atópase no Anexo V. 

 

22. MODELO DE CHECKLIST PARA ANOTAR AS VENTILACIÓNS DAS AULAS (a colocar en 

cada aula) 

As aulas serán ventiladas polo profesor presente na aula, como mínimo durante 5 minutos entre 

clases,  e de 2-5 minutos cada 15-20 minutos durante as clases. Consignarase no checklist, segundo 

o modelo que se atopa no Anexo VI. 

As portas das aulas e as ventás dos corredores deberán permanecer sempre abertas.  

 

23. DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS 

Cada clase e zonas comúns estarán provistas de papeleiras con tapa e pedal e bolsa de lixo. Ao 

rematar a xornada diaria, o persoal de limpeza retirará a bolsa de lixo e trasladaraa ao espazo de 

xestión de residuos do centro, que se atopa ao final do corredor da zona de mecanizado. No caso que 

se sospeite dun positivo nunha aula, esta bolsa depositarase noutra e eliminarase do mesmo xeito. 
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ID. IV. MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 

24. REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O CENTRO 

A comezos do curso 2021-2022 o centro dispón de: 

1. Papeleiras con pedal: 80   

2. Pulverizadores dosificadores manuais: 220 

3. Papel para mans: 195 rolos 

4. Embudes: 5 

5. Garrafas de produto desinfectante virucida autorizado e rexistrado pola Xunta de Galicia: 25 garrafas 

de 5 litros 

6. Garrafas de 5 L de xel hidroalcohólico: 10 

7. Caixas de luvas da talla S e M: 20 cada talla 

8. Máscaras cirúrxicas: 400 

9. Dosificadores de xel hidroalcohólico: 60 

 

25. DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE PROTECCIÓN 

Será o Equipo Covid, coa colaboración do persoal de limpeza e os conserxes, o que determinará as 

necesidades deste material. Todo membro do centro poderá comunicar ao equipo as necesidades 

detectadas a través dun documento que estará á súa disposición na Conserxería. 

Perante a necesidade de material de protección, realizarase unha lista do material necesario, e a 

Secretaría do centro pedirá tres presupostos ás empresas, preferiblemente dos arredores. Unha vez 

recibidos, e en colaboración co Equipo Covid, realizará un pedido, efectuará o pago e contabilizará o 

mesmo. 

 

26. PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E DA SÚA 

REPOSICIÓN 

Unha vez que o material chega ao centro, os conserxes son os encargados da recepción e 

comprobación do mesmo, facilitando á secretaría a relación do percibido. Será esta, en colaboración 

co Equipo Covid, a encargada da distribución e entrega de material nos puntos que se precisen. 
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ID. V. XESTIÓN DOS GROMOS 

27. 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) 

PLAN DE CONTINXENCIA 

 

O Plan de Continxencia do I.E.S. 12 de OUTUBRO ten por finalidade establecer os procesos para o 

reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido a suspensión da 

actividade lectiva como consecuencia da aparición dun abrocho que supoña o cese da actividade 

presencial nun aula/etapa educativa/centro. 

 

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO 

 

1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas 

compatibles con Covid-19, así como aqueles as que así lle lo indique a CSC de acordo co Protocolo 

de Vixilancia e Control Epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 (COVID-19) no ámbito educativo 

non universitario de Galicia ( http://coronavirus.sergas.gal ). 

 

2. Diante dunha persoa que desenvolva síntomas compatibles con Covid-19 no centro educativo 

seguirase o protocolo de actuación do centro previamente elaborado: 

 

 Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid destinada ao efecto ata a 

recollida por parte da familia. Esta disporá de adecuada ventilación, xel hidroalcohólico e 

papeleira con tapa de pedal. Será necesario contactar coa persoa responsable do manexo da 

Covid-19 no centro educativo e cos familiares ou titores legais. 

 A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de protección adecuado: 

◦ máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva. 

◦ De forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a teña unha exención para o uso da 

máscara por xustificación médica ou é menor de 6 anos e non usa máscara, a persoa acompañante 

usará máscara FFP2 sen válvula (KN95), ademais dunha pantalla facial e unha bata desbotable. Na 

eventualidade de que non houbese dispoñibilidade de máscaras KN95, poderá utilizarse unha máscara 

cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da utilización da pantalla. 

 

Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible 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. A persoa que 

utilice a FFP2 deberá estar formada na utilización dos equipos de protección individual e no seu 

refugallo. 

O centro contará cun stock deste material para as situacións nas que se requira para a atención dun 

caso  sospeitoso. 

 

3. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 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. 
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4. No suposto da aparición dun caso, nun centro educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou 

persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na Covid-19, a petición dos servizos de 

saúde a través de EduCOVID, incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual 

afectado/a relativa aos contactos estreitos, dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así 

como de quen sexa persoa próxima vencellada ao centro educativo. 

 

5 A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co 

seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico.  

 

6. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid -19 seguíranse as recomendacións da CSC e, no 

caso de gromos, da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar 

illada unha parte dun centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto 

da forma habitual en función do número de contactos identificados en cada gromo. 

 

7. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación determinará en cada caso o 

número de persoal e alumnado afectado e a duración das medidas de corentena o que se comunicará 

ao Equipo Covid do centro para a súa comunicación á comunidade educativa, sen prexuízo da 

información que sexa facilitada pola autoridade sanitaria. 

 

8. 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. 

 

9. A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración 

obrigatoria. 

 

10. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no presente 

protocolo, na resolución que se dite aos efectos do 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 2021-2022 así como para a 

elaboración de horarios nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma 

de Galicia para o curso 2021-2022 para o desenvolvemento de ensino a distancia en períodos de peche 

de aulas ou centros como consecuencia da pandemia da Covid-19, relativas ao ensino a distancia.  

 

ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

 

11. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado preferentemente 

a través da aula virtual de cada grupo. O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo 

os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles ben achegados polo 

profesorado o ben os que poña a disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer 

tarefas ao alumnado que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 

 

12. O Equipo Covid do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión o falla de 

equipamento para que a consellería adopte as medidas oportunas que minimicen as eventuais 

dificultades da educación realizada por medios telemáticos. 

 

13. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería poderá 

adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación do alumnado cando 

coincidan co tempo de suspensión. 
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14. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas as 

seguintes medidas: 

a) Docencia non presencial a través da plataforma que a Consellaría de Educación pon a disposición 

da comunidade educativa (Cisco Webex). Todo o relativo á conexión a través desta plataforma 

recóllese nunha separata a este Plan.  

b) Elaboración dun horario paralelo para a impartición da docencia non presencial. Dito horario tamén 

se recolle na separata arriba mencionada. 

c) Disposición dos recursos educativos necesarios en todas as materias na Aula Virtual do centro, 

aloxada na web www.12outubro.gal. 

d) Reunións telemáticas periódicas da Comisión de Coordinación Pedagóxica para avaliar a situación 

do ensino non presencial. 

e) Reunións periódicas do profesorado de aula para coordinar horarios, carga de traballo ao alumnado, 

tarefas, avaliacións, apoio educativo, e todo o referente á evolución do grupo. 

 

 

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

 

15. Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase unha 

planificación do retorno á actividade presencial. 

  

28. 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, que serán as integrantes do Equipo Covid) 

O Director, ou quen o substitúa de ser o caso, comunicarase co Equipo de coordinación operativa 

Covid na CCEU que coordinarase e comunicarase coa Consellería de Sanidade. 

Os posibles gromos serán comunicados polo director a este equipo. 

O Director comunicarase coas CCEU e a Consellería de Sanidade. 

O Director comunicarase co persoal do centro, familias e alumnado. 

O Equipo Covid-19 disporá no MENOR PRAZO dunha relación de TODO O PERSOAL E ALUMNADO 

DO CENTRO onde figuren: 

 Identificación persoal 

 Número de teléfono 

 Enderezo 

Agruparase por aula e profesores asignados á mesma ou en contacto co alumnado. 

http://www.12outubro.gal/
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ID. VI. XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

29. PROCEDEMENTO DE SOLICITUDES (canle de petición das solicitudes de comunicación coa 

xefatura territorial e de solicitude, de ser o caso, de persoal substituto) 

1. De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores 

vulnerables para Covid-19 (as persoas con enfermidade cardiovascular, incluída hipertensión, 

enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cancro en fase 

de tratamento activo, enfermidade hepática crónica severa, obesidade mórbida ( IMC>40), embarazo 

e maiores de 60 anos) realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada 

e o permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. O servizo sanitario do Servizo 

de Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles 

á infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección 

necesarias, seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de 

riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2. 

As funcións do Servizo Sanitario de Prevención de Riscos Laborais serán asumidas polo persoal 

sanitario da inspección médica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

nas xefaturas territoriais. 

 

2. De conformidade co Criterio Operativo nº 102 /2020 do Ministerio de Traballo e Economía Social, o 

escenario de risco cualifícase como de baixa probabilidade de exposición. No mesmo senso a 

actividade educativa non constitúe un risco de empresa con actividades, que pola súa natureza, 

constitúan un risco laboral de exposicións ao SARS-CoV-2, senón que a súa presenza nos centros 

educativos constitúe unha situación excepcional, derivada da infección das persoas traballadoras por 

vías distintas da profesional. 

 

3. Para cualificar unha persoa como especialmente sensible para Covid-19, debe aplicarse o 

establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á 

exposición ao SARS-COV-2, publicada polo Ministerio de Sanidade tendo en conta que con carácter 

xeral na actividade educativa o nivel de risco será o sinalado como NR1. Isto volve a confirmarse no 

punto 4.1.a das Medidas de Prevención, Hixiene e Promoción da Saúde fronte a Covid-19 para centros 

educativos no curso 2021-2022, do Ministerio de Sanidade e do Ministerio de Educación e Formación 

Profesional de data 22.06.2020, que taxativamente manifesta: "En general, tal y como establece el 

Procedimiento citado, en función de la naturaleza de las actividades docentes en los centros 

educativos, así como de la incidencia y prevalencia de Covid-19 descrita hasta el momento en la 

población infantil, el riesgo del personal docente debe ser considerado como similar al riesgo 

comunitario y clasificarse, por lo tanto, como nivel de riesgo 1 (NR1)”. En consecuencia o persoal 

docente e non docente deberá permanecer no seu posto de traballo ata que se determine, se é o caso, 

que se trata de persoal especialmente sensible e que non poida ser protexido no seu posto de traballo 

mediante as medidas establecidas neste protocolo ou ata que se atope, se fose o caso, nunha situación 

de incapacidade temporal. 

 

Se a pesar desta circunstancia algún/algunha empregado público considera necesaria a avaliación da 

súa saúde en relación a Covid-19, actuarase como a continuación se indica. 

 



 
 

- 15 - 

Esa avaliación é a única actividade técnica que poderá servir de base para tomar as decisións 

preventivas adaptadas a cada caso. 

 

No Anexo II do protocolo recóllense os distintos escenarios que se poden dar co persoal incluído como 

grupo vulnerable e indícanse, de ser o caso, as adaptacións de tarefas que a Consellería deberá 

realizar para que poida seguir desempeñando o seu posto de traballo. 

 

Tal e como se recolle no Anexo II, o simple feito de que o traballador/a presente algunha das patoloxías 

indicadas non determina a súa consideración de traballador/a como especialmente sensible, polo tanto, 

para determinar a especial sensibilidade deberán concorrer as circunstancias 

indicadas en ditos anexos e proceder tendo en consideración que a situación de partida é a de nivel 

de risco NR1. 

 

4. De acordo co que antecede, cando un/unha traballador/a se atope dentro dun grupo vulnerable dos 

sinalados anteriormente, deberanse seguir os seguintes pasos: 

 

- 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 traballador/a como grupo vulnerable e susceptible de ser considerado 

persoal sensible (Anexo III deste protocolo). 

 

- 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). 

 

- A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes unha relación das 

peticións de valoración da sensibilidade do 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. 

 

- A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante correo electrónico 

ao/á traballador/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. 

 

- 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 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. 

 

- Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o traballador/a terá a obriga de acudir 

presencialmente ao centro. 
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- 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 traballador/a como especialmente sensible 

para os efectos da tramitación, de ser o caso, da incapacidade laboral. 

 

A Dirección do Centro realizará a petición de persoal substituto, no caso de ser necesario. 

ID. VII. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

30. 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 grafar 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—) 

Ver planos nº 1 a 8, onde se dan detalles sobre formacións, rutas de circulación e portas de acceso. 

 

O alumnado deberá entrar e saír UNICAMENTE polas portas asignadas a cada grupo USANDO EN 

TODO MOMENTO A MÁSCARA DE PROTECCIÓN. 

Todas as circulacións no IES faranse en ringleira de a un, gardando as distancias de seguridade e 

acompañados polo profesorado que teña asignado o grupo a esas horas. 

 

ALUMNADO CON NEE 

O alumnado con NEE realizará as entradas e saídas do centro pola rampla situada xunto á porta 

principal e usará o ascensor para acceder á súa aula. A entrada deste alumnado será a partir das 8:25 

h (15:55 h en horario de tarde), cando estea libre o corredor paralelo á entrada principal. As saídas 

xerais e no recreo serán as mesmas que as que lle toque á súa clase e sempre en primeiro lugar. O 

persoal coidador acompañará a este alumnado en todas as entradas e saídas da aula. 
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ENTRADAS XERAIS (MAÑÁ E TARDE)  
 

ESO:  

Os alumnos de Secundaria entrarán pola Porta 1 (porta grande do patio). 

No momento da apertura das portas do patio - Rúa Vicente Risco (8:15 h e 15:45 h) e antes da entrada 

nas aulas, situaranse no patio na ringleira correspondente ao seu grupo (estará identificado), 

colocándose de un en un e gardando a distancia de seguridade de 1,5 m, segundo o reflectido en 

planos adxuntos, e agardarán ao profesor/a co que teñan clase, ou de ser o caso profesor/a de garda, 

para entrar ao edificio.  

 

A entrada efectuarase ás 8:20 h (15:50 h no horario de tarde) dende o patio, pola escaleira principal, 

en orde de esquerda a dereita, empezando pola fila situada á esquerda (plano nº 2).  

Non se abandonará a formación ata que o curso precedente teña finalizada a saída do patio e esta 

rematará una vez chegados á aula e sentados na cadeira asignada ao alumno.  

 

FP BÁSICA:  

Os alumnos de FP Básica entrarán pola Porta 2 (porta pequena do Patio). 

No momento da apertura das portas do patio - Rúa Vicente Risco (8:15 h e 15:45 h) e antes da entrada 

nas aulas accederán pola rampla para situarse na zona cuberta do edificio B, na ringleira 

correspondente ao seu grupo (estará identificado), colocándose de un en un e gardando a distancia de 

seguridade de 1,5 m, segundo o reflectido en planos adxuntos, e agardarán ao profesor/a co que teñan 

clase, ou de ser o caso profesor/a de garda, para entrar ao edificio. 

A entrada efectuarase ás 8:20 (15:50 h no horario de tarde) 

Non se abandonará a formación ata que o curso precedente teña finalizada a saída do patio e esta 

rematará unha vez chegados á aula e sentados na cadeira asignada ao alumno. 

 

BACHARELATO:  

Entrarán a partir das 8:25 h pola Porta 2 (porta pequena do patio)  

O alumnado de 1º B BAC accederá ao centro pola porta do corredor da Biblioteca e entrarán na súa 

aula (A-003) de forma ordenada e gardando a distancia de seguridade.  

O alumnado de 2º Bacharelato e de 1º A BAC situaranse nas ringleiras situadas na parte esquerda do 

patio, xunto ao Ximnasio, colocándose de un en un e gardando as distancia de seguridade de 1,5 m, 

e agardarán ao profesor/a co que teñan clase, ou de ser o caso profesor/a de garda, para entrar ao 

edificio.  

A entrada efectuarase  en orde, de esquerda a dereita, empezando pola fila situada á esquerda.  

1º A BAC, 2º A BAC e 2º B BAC subirán pola escaleira principal ata as súas aulas. 

 

CICLOS MEDIOS DE ELECTRICIDADE, DE FABRICACIÓN MECÁNICA E DE IMAXE PERSOAL: 

O alumnado situarase ás 8:20 h (15:50 h no horario de tarde) no corredor paralelo á entrada principal 

do edificio (Av. de Santiago) na ringleira correspondente ao seu grupo (estará identificado), 

colocándose de un en un e gardando a distancia de seguridade de 1,5 m, segundo o reflectido en 

planos adxuntos, e agardarán ao profesor/a co que teñan clase, ou de ser o caso profesor/a de garda, 

para entrar ás (8:25 h) nas aulas do Edificio A pola entrada principal (Porta 4) e nas aulas do Edificio 

B pola porta situada ao remate de dito corredor (Porta 3).  

Non se abandonará a formación ata que o curso precedente teña finalizada a saída do corredor e esta 

rematará unha vez chegados á aula e sentados na cadeira asignada ao alumno. 

 

CICLO SUPERIOR DE FABRICACIÓN MECÁNICA:  

Entrarán a partir das 8:25 h, cando estea libre o corredor paralelo á entrada principal do edificio.  



 
 

- 18 - 

O alumnado entrará, de forma ordenada e gardando a distancia de seguridade, pola porta principal do 

Edificio A (Porta 4) e dirixirase a súa aula.  

 

CICLOS SUPERIORES DE ELECTRICIDADE:  

Entrarán a partir das 8:25 h, cando estea libre o corredor paralelo á entrada principal do edificio.  

O alumnado entrará, de forma ordenada e gardando a distancia de seguridade, pola Porta 3, situada 

ao remate de dito corredor, e dirixirase a súa aula.  

 

CICLOS SUPERIORES DE IMAXE PERSOAL: 

Entrarán a partir das 8:25 h pola Porta 2 (porta pequena do patio), despois dos alumnos de Bacharelato.  

O alumnado entrará pola rampla, de forma ordenada e gardando a distancia de seguridade, e dirixirase 

a súa aula situada no edificio B.  

 

O alumnado que chegue tarde dirixirase á entrada principal, esperará ao carón das formacións 
que aínda non teñan entrado e entrará pola porta principal cando llo indique o profesorado de 
garda. 
Recórdase que 3 faltas de puntualidade supoñen un parte de incidencias. 
O alumnado de bacharelato ou ciclos formativos que chegue máis de 10 minutos tarde, sen 
motivo xustificado, irá a Aula de Convivencia e non poderá acceder a súa aula ata a seguinte 
hora de clase. 
 

SAÍDA AO RECREO  
 

O profesorado a quen corresponda a hora lectiva previa ao recreo terá ao alumnado, na súa aula de 

referencia, preparado para saír ordenadamente e respectando a distancia de seguridade no horario 

establecido pola dirección de xeito que se eviten demoras.  

 

CICLOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA  

Sairán ás 10:55 h, de un en un e gardando a distancia de seguridade, pola porta principal. 

 

EDIFICIO A (SECUNDARIA E BACHARELATO)  
 
 PLANTA BAIXA  

Os grupos situados no corredor da Biblioteca sairán cando toque o segundo timbre (11:00 h)  

 PRIMEIRA PLANTA  

Todos os grupos da primeira planta sairán cando toque o primeiro timbre (10:57 h).  

Os grupos á dereita da Sala de Profesores (da A101 á A104) e aula A105 pola escaleira principal, e os 

grupos á esquerda da Sala de Profesores (da A106 á A110 e Aula de Debuxo) pola escaleira lateral, 

empezando polo grupo que se encontra máis próximo ás escaleiras e seguindo as indicacións dos 

profesores de cada grupo.  

 SEGUNDA PLANTA  

Todos os grupos da segunda planta sairán cando toque o segundo timbre (11:00 h). 

Os grupos situados á dereita (A201, A202, A203 e A204) pola escaleira principal, e os grupos á 

esquerda (A205, A206 e A207) pola escaleira lateral, empezando polo grupo que se encontra máis 

próximo ás escaleiras e seguindo as indicacións dos profesores de cada grupo. 
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SECUNDARIA  

O alumnado de Secundaria dirixirase ao patio, de un en un e gardando a distancia de seguridade, e 

situarase na zona que lle corresponde ao seu grupo, segundo o reflectido en planos nº 12 a 16 adxuntos 

en Anexo X. 

 

SAÍDA SECUNDARIA, EN CASO DE MAL TEMPO: 
 
O alumnado de 1º ESO, 2º ESO e 3º ESO dirixirase ao Ximnasio e situarase na zona que lle 

corresponde ao seu grupo, segundo o plano nº 16.  

O alumnado de 4º ESO dirixirase á zona cuberta do Edificio B e situarase na zona que lle corresponde 

ao seu grupo, segundo o reflectido no plano nº 16. 

 

BACHARELATO  

O alumnado de Bacharelato dirixirase á porta principal para saír ao exterior do edificio (os de 1º B BAC 

dende o corredor da Biblioteca). 

 

EDIFICIO B (FP BÁSICA E CICLOS) 
 
 PLANTA BAIXA 

Os grupos da planta baixa sairán ás 10:55 h, pola porta máis próxima a súa aula.  

 PRIMEIRA PLANTA 

Todos os grupos da primeira planta sairán cando toque o primeiro timbre (10:57 h), empezando polo 

grupo que se encontra máis próximo ás escaleiras e seguindo ás indicacións dos profesores de cada 

grupo. 

 SEGUNDA PLANTA 

Todos os grupos da segunda planta sairán cando toque o segundo timbre (11:00 h), empezando polo 

grupo que se encontra máis próximo ás escaleiras e seguindo ás indicacións dos profesores de cada 

grupo. 

 

FP BÁSICA:  

O alumnado de FP Básica, independentemente da aula na que se atope, será o último en saír (11:00 

h) e situarase na zona exterior cuberta (do Edificio B), que lle corresponde ao seu grupo, segundo o 

reflectido no plano nº 10.  

 

CICLOS FORMATIVOS DE ELECTRICIDADE E IMAXE PERSOAL:  

O alumnado destes Ciclos dirixirase á Porta 3, de un en un e gardando a distancia de seguridade, para 

a posterior saída ao exterior do centro.  

 

O alumnado de Bacharelato e de Ciclos que, de modo excepcional e por razóns académicas, 
desexe permanecer durante o recreo no instituto, deberá pedir cita previa, con dous días de 
antelación, e facilitaráselle un espazo. 
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ENTRADA DO RECREO  
 

SECUNDARIA 

 

O alumnado de ESO ás 11:25 h, seguindo instrucións do profesorado de garda, formará por grupos 

dentro da súa parcela, ocupando cada grupo a metade do espazo (ver plano nº 17) e agardarán ao 

profesor/a co que teñan clase, ou de ser o caso profesor/a de garda, para entrar ao edificio e dirixirse 

a aula correspondente.  

Non se abandonará a formación ata que o curso precedente teña finalizada a saída do patio e esta 

rematará una vez chegados á aula e sentados na cadeira asignada ao alumno.  

A secuencia de entrada será a seguinte: 

 

1º A, 1º B, 2º A, 2º B, 3º A , 3º B, 4º A, 4º B 

 

ENTRADA ESO EN CASO DE MAL TEMPO 

 

O alumnado de ESO ás 11:25 h, seguindo instrucións do profesorado de garda, formará por grupos 

dentro da súa parcela (1º, 2º e 3º no ximnasio e 4º no patio do edificio B), ocupando cada grupo a 

metade do espazo (ver plano nº 18) e agardarán ao profesor/a co que teñan clase, ou de ser o caso 

profesor/a de garda, para entrar ao edificio e dirixirse a aula correspondente. 

Non se abandonará a formación ata que o curso precedente teña finalizada a saída do patio e esta 

rematará una vez chegados á aula e sentados na cadeira asignada ao alumno.  

A secuencia de entrada será a seguinte:   

 Dende o Ximnasio: 1º A, 1º B,  2º A, 2º B, 3º A, 3º B 

 Dende o Edificio B: 4º A, 4º B  

 

BACHARELATO 

O alumnado de Bacharelato entrará pola Porta 2 (porta pequena do patio), a partir das 11:25 h.  

1º B BAC accederá ao centro pola porta do corredor da Biblioteca e entrarán na súa aula (A-003) de 

forma ordenada e gardando a distancia de seguridade.  

O alumnado de 2º Bacharelato e de 1º A BAC situaranse nas ringleiras situadas na parte esquerda do 

patio, xunto ao Ximnasio, colocándose de un en un e gardando as distancia de seguridade de 1,5 m, 

e agardarán ao profesor/a co que teñan clase, ou de ser o caso profesor/a de garda, para entrar ao 

edificio.  

Entrarán despois do último grupo da ESO. 

A entrada efectuarase  en orde, de esquerda a dereita, empezando pola fila situada á esquerda.  

1º A BAC, 2º A BAC e 2º B BAC subirán pola escaleira principal ata as súas aulas. Ver plano nº 17-

BIS.  

Non se abandonará a formación ata que o curso precedente teña finalizada a saída do patio e esta 

rematará una vez chegados á aula e sentados na cadeira asignada ao alumno. 

 
FP BÁSICA  

O alumnado de FP Básica agardará ao profesor/a co que teñan clase, ou de ser o caso profesor/a de 

garda, para entrar ao edificio ás 11:25 h, de un en un e gardando á distancia de seguridade. 

Non se abandonará a formación ata que o curso precedente teña finalizada a saída da zona cuberta e 

esta rematará unha vez chegados á aula e sentados na cadeira asignada ao alumno.  
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CICLOS MEDIOS DE ELECTRICIDADE, DE FABRICACIÓN MECÁNICA E DE IMAXE PERSOAL:  

O alumnado situarase ás 11:20 h no corredor paralelo á entrada principal do edificio (Av. de Santiago) 

na ringleira correspondente ao seu grupo (estará identificado), colocándose de un en un e gardando a 

distancia de seguridade de 1,5 m , segundo o reflectido en planos adxuntos, e agardarán ao profesor/a 

co que teñan clase, ou de ser o caso profesor/a de garda, para entrar ás (11:25 h) nas aulas do Edificio 

A pola entrada principal (Porta 4) e nas aulas do Edificio B pola porta situada ao remate de dito corredor 

(Porta 3). 

Non se abandonará a formación ata que o curso precedente teña finalizada a saída do corredor e esta 

rematará unha vez chegados á aula e sentados na cadeira asignada ao alumno.  

 

CICLO SUPERIOR DE FABRICACIÓN MECÁNICA:  

Entrarán a partir das 11:25 h, cando estea libre o corredor paralelo á entrada principal do edificio. 

O alumnado entrará, de forma ordenada e gardando a distancia de seguridade, pola porta principal do 

Edificio A (Porta 4) e dirixirase a súa aula. 

 

CICLOS SUPERIORES DE ELECTRICIDADE:  

Entrarán a partir das 11:25 h, cando estea libre o corredor paralelo á entrada principal do edificio. 

O alumnado entrará, de forma ordenada e gardando a distancia de seguridade, pola Porta 3, situada 

ao remate de dito corredor, e dirixirase a súa aula.  

 

CICLOS SUPERIORES DE IMAXE PERSOAL: 

Entrarán a partir das 11:25 h pola Porta 2 (porta pequena do patio)  

O alumnado entrará pola rampla, de forma ordenada e gardando a distancia de seguridade, e dirixirase 

a súa aula situada no edificio B.  

 

O alumnado de Bacharelato e Ciclos que chegue tarde, esperará ao carón das formacións que 
aínda non teñan entrado e entrará pola porta principal cando llo indique o profesorado de garda.  
Recórdase que 3 faltas de puntualidade supoñen un parte de incidencias. 

O alumnado que chegue máis de 10 minutos tarde, sen motivo xustificado, irá a Aula de 
Convivencia e non poderá acceder a súa aula ata a seguinte hora de clase. 
 

 

SAÍDAS XERAIS (MAÑÁ E TARDE)  
 
O profesorado a quen lle toque a última hora lectiva, previa á saída, velará porque o material estea 

recollido e desinfectado polo alumnado; e o alumnado, preparado para saír ordenadamente e 

respectando a distancia de seguridade no horario establecido pola dirección, para evitar demoras. 

 

EDIFICIO A  
 

CICLOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA  

Sairán ás 13:55 h no horario de mañá e ás 18:30 h no horario de tarde, dun en un e gardando a 

distancia de seguridade, pola porta principal.  
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SECUNDARIA E BACHARELATO   

 

 PLANTA BAIXA: 

Os grupos situados no corredor da Biblioteca sairán cando toque o segundo timbre (14:00 h no horario 

de mañá e 17:40 h no horario de tarde) 

 PRIMEIRA PLANTA 

Todos os grupos da primeira planta sairán cando toque o primeiro timbre (13:57 h no horario de mañá 

e 17:37 h no horario de tarde). Os grupos á dereita da Sala de Profesores (da A101 á A104) e aula 

A105 pola escaleira principal, e os grupos á esquerda da Sala de Profesores (da A106 á A110 e Aula 

de Debuxo) pola escaleira lateral, empezando polo grupo que se encontra máis próximo ás escaleiras 

e seguindo as indicacións dos profesores de cada grupo.   

 SEGUNDA PLANTA 

Todos os grupos da segunda planta sairán cando toque o segundo timbre (14:00 h no horario de mañá 

e 17:40 h no horario de tarde). Os grupos situados á dereita (A201, A202, A203, A204 e Laboratorios) 

pola escaleira principal, e os grupos á esquerda (A205, A206 e Aula de Música) pola escaleira lateral, 

empezando polo grupo que se encontra máis próximo ás escaleiras e seguindo as indicacións do 

profesorado. 

 

O alumnado de Secundaria e Bacharelato irá ao patio e sairá ao exterior do centro pola mesma porta 

que entraron. Non se permite que o alumnado quede formando agrupacións nos patios ou que xogue 

nos mesmos. 

 

EDIFICIO B:  
 

 PLANTA BAIXA 

Os grupos da planta baixa sairán ás 13:55 h no horario de mañá e 18:25 h os ciclos no horario de tarde, 

pola porta máis próxima a súa aula. 

 PRIMEIRA PLANTA 

Todos os grupos da primeira planta sairán cando toque o primeiro timbre (13:57 h no horario de mañá 

e 18:27 h os ciclos no horario de tarde), empezando polo grupo que se encontra máis próximo ás 

escaleiras e seguindo ás indicacións dos profesores de cada grupo.  

 SEGUNDA PLANTA 

Todos os grupos da segunda planta sairán cando toque o segundo timbre (14:00 h no horario de mañá 

e 18:30 h os ciclos no horario de tarde), empezando polo grupo que se encontra máis próximo ás 

escaleiras e seguindo ás indicacións dos profesores de cada grupo. 

 

FP BÁSICA:  

No horario de tarde sairán ás 17:40 h.  

O alumnado de FP Básica dirixirase ao patio, pola rampla, de un en un e gardando a distancia de 

seguridade, e sairá pola Porta 2 (porta pequena do patio). 

 

CICLOS FORMATIVOS DE ELECTRICIDADE E IMAXE PERSOAL: 

O alumnado de Ciclos dirixirase á Porta 3, de un en un e gardando a distancia de seguridade, para a 

posterior saída ao exterior do centro. 
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31. 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 grafar 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—) 

 Porta 1 (porta grande do patio): alumnado de Secundaria 

 Porta 2 (porta pequena do patio): alumnado de Bacharelato e FP Básica 

 Porta 3 (porta de acceso o edificio de Ciclos dende a Avenida de Santiago): alumnado dos 

Ciclos de  Electricidade e de Imaxe Persoal 

 Porta 4 (porta principal): persoal do centro e alumnado dos Ciclos de Fabricación Mecánica. 

 

A circulación polo centro educativo realizarase sempre polo lado dereito, seguindo as frechas de 

circulación pintadas no chan e as rutas indicadas en planos. 

 

No plano nº 1, indícase a situación das portas. 

32. 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. 

 

Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, collages, murais, 

ou outro material nas paredes de corredores e aulas. 

 

A sinalización que se crea para facer fronte á pandemia está formada por carteis baseados en 

pictogramas e por símbolos (frechas, puntos,...). Divídese en dous tipos: preventiva e informativa. 

 Preventiva: pensada para reforzar as medidas aplicables para evitar contaxios, son carteis que 

indican cousas como a obrigatoriedade de lavar as mans, como lavalas, distancias mínimas, 

uso da máscara, etc.  

 Informativa: úsase como complemento á anterior e marcará o emprazamento do alumnado nas 

entradas, a colocación de recursos, a capacidade dos espazos, como circular, etc. 

 

Os carteis imprimiranse en formato A3 ou A4 e fixaranse de maneira que o borde inferior estea a unha 

altura de entre 1,4 e 1,5 m. Asemade usarase o sentido común para colocalos tendo en conta que son 

para informar non para saturar. Si é preciso retirarase calquera outro cartel que poida interferir na 

función informativa e formativa dos carteis antiCovid. 

 

Inclúese no Anexo VIII unha mostra dos carteis que se empregan no IES. 
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33. DETERMINACIÓNS SOBRE A ENTRADA E SAÍDA DE ALUMNADO TRANSPORTADO 

A entrada do alumnado transportado realizarase dende a Rúa Vicente Risco ata o patio, onde se situará 

na ringleira correspondente ao seu grupo para entrar en formación segundo o indicado no punto nº 31. 

A saída, o alumnado transportado permanecerá no patio ata a chegada do autobús e sairá pola porta 

grande do patio cara a Rúa Vicente Risco seguindo ás indicacións do profesorado de garda e mantendo 

en todo momento ás distancias de seguridade. 

 

34. ASIGNACIÓN DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA (só datos numéricos) 

Gardas xerais: 3 

Gardas de Recreo: 3 

 

 

ID. VIII. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPA 

 

35. MADRUGADORES OU ACTIVIDADES PREVIAS AO COMEZO DA XORNADA (previsións en 

relación co programa de madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e 

determinacións que figuren no plan deberán ser coordinadas coa ANPA ou o concello que preste ou 

organice o servizo e incorporaranse ao presente plan) 

Non aplicable 

 

36. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FÓRA DE XORNADA LECTIVA OU POSTERIORES AO 

SERVIZO DE COMEDOR (previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada 

lectiva ou posteriores ao servizo de comedor, deberán ser coordinadas co organizador do servizo) 

Seguiranse as instrucións dadas no Anexo VIII 
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37. DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DA ANPA E O CONSELLO ESCOLAR 

A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto do centro 

educativo, sexan organizadas pola ANPA do centro ou polo convenio co concello, seguirán as 

instrucións recollidas no Anexo VIII deste documento. 

As actividades da ANPA celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando en todo caso 

as xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas. So en caso xustificado poderán utilizar o 

Salón de Actos mantendo a capacidade permitida e as medidas de uso xerais designadas neste 

protocolo para dita estancia. 

 

Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático. So nos casos en que se 

considere xustificado polo centro, poderán ser presenciais no Salón de Actos mantendo a capacidade 

permitida e as medidas de uso xerais designadas neste protocolo para dita estancia. 

 

38. PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS 

A canle de comunicación principal será a páxina Web do centro: 

www.12outubro.gal 
 

Alí se publicarán os protocolos de actuación, ás normas de uso, ás NOFC (Normas de Organización, 

Funcionamento e Convivencia), á información detallada de actualidade, etc. 

 

Cando a información vaia dirixida a un grupo ou membros deste en concreto, a comunicación farase 

pola seguinte orde de prioridade: 

1. Mensaxes a través da mensaxería de Abalar móbil 

2. Mensaxes Mensario 

3. Correo electrónico 

4. Teléfono 

5. Videoconferencia 

 

Se de forma excepcional se tivese que celebrar unha reunión presencial, deberase solicitar unha CITA 

PREVIA cunha semana de antelación.  

Na sala de titorías ou onde se celebre a reunión será obrigatorio o uso da máscara e contará con xel 

para a limpeza de mans 

 

39. NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS 

As posibles actividades que se levarán a cabo serán todas aquelas relacionadas coa educación para 

a saúde que inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte á Covid-19.  

Seguiranse as instrucións dadas no Anexo VIII 

No caso de ter que utilizar o salón de actos do centro para tales actividades, terase en conta todo o 

especificado para o seu uso. 

 

 O alumnado entrará de forma ordenada no mesmo, desinfectando as mans cando entren con 

solución alcohólica. O primeiro alumno ou alumna que entre no salón sentarase na cadeira que 

se atope o máis lonxe da porta de entrada. 

http://www.12outubro.gal/
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 O alumnado sentarase nas cadeiras marcadas con antelación, estas atoparanse separadas á 

distancia de seguridade marcada polo protocolo. 

 O alumnado poderá levantarse da súa cadeira sempre e cando o profesor ou persoa 

responsable da actividade permita o dito movemento. 

 Unha vez rematada a actividade, o alumnado sairá do salón de actos de forma ordenada e 

seguindo as instrucións do profesorado responsable. Sairá sempre en primeiro lugar o alumno 

ou alumna que se atope máis preto da porta do salón de actos. 

 No momento de saír o alumnado volverá a desinfectar as mans con solución alcohólica. 

 Poderá acceder ao salón conxuntamente aquel alumnado que conviva na aula ou nos grupos 

de convivencia dos recreos. 

ID. IX. MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

40. MEDIDAS (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, 

establecemento dun espazo de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de priorización 

para o uso do transporte) 

A entrada do alumnado transportado realizarase dende a Rúa Vicente Risco onde para o autobús ata 

o interior do patio, onde se situará na ringleira correspondente ao seu grupo para entrar en formación 

segundo o indicado no punto nº 31. Isto será supervisado polo profesorado de garda de bus-entradas. 

 

Á saída, o alumnado transportado permanecerá no patio ata a chegada do autobús e sairá pola porta 

grande do patio cara á Rúa Vicente Risco seguindo ás indicacións do profesorado de garda e mantendo 

en todo momento ás distancias de seguridade. 

ID. X. MEDIDAS DE USO DO COMEDOR 

41. QUENDAS, LUGARES OCUPADOS POLOS COMENSAIS E PRIORIZACIÓN DO ALUMNADO 

(establecemento de quendas para o uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, 

priorización do alumnado sobre o resto do persoal do centro) 

A capacidade do comedor no espazo da cafetería é de 18 persoas. Respectaranse a distancia de 1,5 

m de distancia entre eles e nunca estando enfrontados (reflectidos en planos os lugares de ocupación). 

O establecemento de quendas e a xestión do comedor, dado que é compartido co IES Blanco Amor, 

dependerá do número de usuarios que o solicite, datos que non dispoñemos no momento da 

redacción do presente Plan. 
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42. PERSOAL COLABORADOR (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe 

ser o mesmo durante as diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal) 

A vixilancia do comedor estará a cargo do Director, ou persoa que este designe, e un profesor/a 

colaborador. 

43. PERSOAL DE COCIÑA (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) (non incluír datos 

de carácter persoal) 

Non aplicable. 

ID. XI. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

 

44. 
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) 

TECNOLOXÍA E INFORMÁTICA 

AULAS A-108 e A-102 

- O alumnado limpará ás mans con hidroxel á entrada e saída da aula 

- O alumnado limpará os teclados, ratos, botóns dos computadores, as cadeiras e as mesas, con 

spray de alcohol e papel antes de empezar as clases. 

(Disporase de polo menos 1 bote de hidroxel e 2 de spray por fila de computadores; hai 4 filas) 

 
T-001(Taller tecnoloxía) 
- O alumnado limpará ás mans con hidroxel á entrada e saída da aula 

- O alumnado  limpará cadeiras e mesas, con spray de alcohol e papel antes de empezar as clases 

- O alumnado limpará as ferramentas antes de utilizalas. 

AULA DE MÚSICA 

- OBRIGATORIEDADE de hixiene de mans á entrada e saída da aula de música 

 

- Os instrumentos da aula de música de uso compartido desinfectaranse antes e despois do seu uso. 

Para isto o profesor esparexerá cun produto desinfectante limpador hidroalcohólico de superficies 

todos os instrumentos, baquetas e demais elementos de uso común. 

 

- O reparto e a recollida dos instrumentos correrá a cargo do profesor. O alumnado permanecerá nos 

seus pupitres obrigatoriamente. 

 

- No caso de utilización de instrumentos de vento ou nos exercicios de canto, a distancia interpersoal 

elevarase a 3 m, recalcando a importancia dunha axeitada ventilación. 
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AULA DE DEBUXO 

 

-  O alumnado entrará á aula por orde de lista. Sentarán comezando pola fila da dereita e de atrás 

adiante e así sucesivamente ata completar as mesas necesarias para o grupo. A orde de saída será 

ao revés, xa que dada a estrutura da aula evitarase o contacto entre  o alumnado ao máximo. 

 

- Todo o material de traballo existente na aula deixará de estar accesible para o alumnado polo que se 

baleirarán os estantes para que este material non poida ser manipulado por parte do alumnado. 

 

- A totalidade do alumnado terá que dispoñer do seu propio material de traballo. O profesor 

especificaralle ao principio de curso os materiais que precisan. É sendo a súa obriga traelo e levalo á 

aula para cada sesión de clase, excepto nos casos que se recollen e desenvolven no apartado B. Non 

se permitirá ningún tipo de intercambio de material de traballo entre o alumnado nin levantarse da mesa 

sen autorización expresa do profesor. 

 

- O profesor explicará a parte teórica, do tema a tratar, no encerado, e polos medios dixitais de que 

dispón a aula. Posteriormente deixarase o tempo correspondente para o traballo práctico, resolvéndose 

as dúbidas máis xeneralizadas desde a zona de traballo do profesor. As dúbidas e correccións máis 

personalizadas trataranse de forma individualizada a través dunha pequena mesa con mampara que 

disporá este departamento anexa ao encerado e de un en un. 

 

- A limpeza de mesas e cadeiras, ao remate da clase, será a establecida de feito xeral en este protocolo. 

 

APARTADO B 

 

- En primeiro e terceiro da ESO recorrerase a traballar exclusivamente co material propio  o alumnado, 

polo que os traballos que deban realizar adaptaranse na súa parte práctico-plástica a técnicas factibles 

ao mesmo, con materiais simples que non impliquen un excesivo gasto nin gran complexidade para a 

súa adquisición por parte do alumnado. Substituirase a utilización de técnicas húmidas por técnicas 

secas que non esixan limpeza complexa de útiles de traballo. En todo caso, se fose preciso, tentarase 

que os ditos traballos sexan realizados como tarefa na casa. 

 

- Nos cursos de cuarto de ESO, primeiro de Bach. Debuxo Artístico e primeiro e segundo de Bach. 

Debuxo técnico, nos que a materia é optativa e dado que o número de alumnado é moi baixo (10 

alumnos de media), si que utilizaremos equipos e materiais especiais comúns. Neste caso se se trata 

de material funxible (sanguinas, pasteis, carbonciños, etc.) este departamento entregará a cada 

alumno o material correspondente ao comezo do traballo, dito material recollerase ao remate do 

mesmo, momento en que se limpará e desinfectará polo profesor ata a seguinte utilización. Os equipos 

e ferramentas comúns (tórculo, tornos, aerógrafo, etc.) hixienizaraos o alumno que os usou, coa 

supervisión do profesor. 

 

- Cando sexa necesaria a utilización do lavabo, será desinfectado igualmente, sobre todo a parte 

manipulable das billas en cada uso. 
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Medidas específicas de prevención do Covid 19 para o uso do laboratorio de FÍSICA E QUÍMICA 
(L-209). 
 

Lavar as mans de maneira meticulosa e con frecuencia, preferiblemente con auga e xabón, durante 40 

segundos; e, se non é posible, con xel hidroalcohólico durante 20 segundos. Deberemos ter en conta 

que, cando as mans teñen sucidade visible, o xel hidroalcohólico non é suficiente e hai que utilizar 

auga e xabón. Lavaranse as mans tanto o entrar como o saír do laboratorio, ao ir ao baño; e tamén 

despois de esbirrar, tusir ou limpar o nariz. 

Evitar tocarse o nariz, a boca, os ollos, xa que as mans facilitan a transmisión.  

Cubrirse o nariz e a boca co cóbado flexionado ao tusir ou esbirrar.  

Usar panos non reutilizables para eliminar as secrecións respiratorias e tiralos tras o seu uso a unha 

papeleira con bolsa, preferiblemente con tapa e pedal.  

Uso obrigatorio de máscaras.  

Debido o tamaño do laboratorio e co fin de cumprir a distancia de seguridade de 1,5 m, o aforo máximo 

será de dez alumnos cun profesor.  

As prácticas realizásense individualmente e non por grupos de alumnos como se viña facendo ata o 

de agora. Debido ao tamaño do laboratorio e para que os alumnos poidan realizar as prácticas 

necesitaríase un profesor mais.  

O alumnado ocupará o lugar que o docente lle indique, onde terá o seu material didáctico e tecnolóxico 

que será de uso estritamente persoal, sen que haxa ningunha posibilidade de ser compartido por 

ningunha outra persoa. Este material reducirase ao mínimo necesario.  

O rematar a clase ventilarase o laboratorio. 

Ao terminar cada clase desinfectarase  todo o laboratorio e o material utilizado polos alumnos. 

Medidas específicas de prevención do Covid 19 para o uso do laboratorio de CIENCIAS (L-208) 
 

As profesoras deste departamento acordan o seguinte acerca desta cuestión:  

1. O alumnado cumprirá coas normas xerais establecidas neste documento para todas as aulas do 

Centro.  

2. Acerca do aforo concreto para o LABORATORIO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA: engadiranse tres 

mesas a continuación dos tres mesados fixos que irán na parede das ventás para que o número sexa 

de nove alumnos/as e, poder impartir así, as prácticas segundo a normativa vixente de 1,5 m de 

separación.  

3. As cadeiras estarán numeradas do un ao nove, cun número e o nome dun científico/a.  

4. En cada mesa figurará, así mesmo, o listado do alumnado que ocupará ese lugar e que se 

establecerá como fixo durante o curso.  

5. O material que se utilizará en cada práctica só será manipulado por un alumno/a de cada fila de 

mesas. Os demais apoiarán cos cálculos matemáticos ou outras indicacións necesarias para levar a 

cabo a práctica. Estes roles serán asignados ao alumnado de forma rotatoria pola profesora que 

imparte a práctica.  

6. Os alumnos/as con dificultades na manipulación do instrumental de laboratorio pasarán este rol ao 

compañeiro/a que lle toque a continuación ese día.  

7. Ao final da práctica o alumno/a encargado da manipulación do material procederá a súa desinfección 

baixo a supervisión da profesora.  

8. No caso de que algún alumno/a nos asista á práctica o seu posto quedará baleiro, pasando o seu 

rol ao seguinte compañeiro/a.  
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47. EDUCACIÓN FÍSICA (existirán determinacións específicas para a materia de educación física) 

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. 

 

- AULA DE EDUCACIÓN FÍSICA: XIMNASIO de 20x20m. 
 
- NÚMERO MÁXIMO DE PERSOAS DURANTE A PRÁCTICA: 

 O número máximo de participantes marcarase pola ratio permitido pola delegación de 

educación de cada aula incluíndo o profesor. 
 
-VENTILACIÓN: Entre clase e clase 10 minutos (tempo que se tarda en ir polos grupos as súas aulas.)  
 
-ACCESO/SAÍDA:  

 O acceso/saída realizarase polos corredores sinalizados para tal efecto, en orde e 

individualmente, previa hixienización de mans co hidroxel  situado na entrada.  
 Antes de acceder a instalación comprobarase que estea valeira e ventilada. 
 

-USO DE MÁSCARA. 
 Uso obrigatorio da máscara para evitar a expansión do virus vía aérea, sendo conscientes da 

dificultade que leva a realización de actividade física con máscara, realizaremos actividades de 

baixa intensidade e exercicios de adaptación. 
-ACTIVIDADE FÍSICA.  

 Evitar actividades de alta intensidade. 

 Actividades individuais de condición física e saúde (circuítos saudables) 

 Actividades individuais de habilidades manipulativas, con desprazamentos... (malabares, 

circuítos de coordinación e equilibrios). 

 Actividades de ritmo e expresión corporal. 

 Xogos e deportes individuais. 

 Actividades físicas na natureza. Deporte de orientación... 

 Actividades de técnica individual de deportes colectivos (bote, tiro, pase-contra a parede-). 

 Actividades sen contacto ó aire libre. 

 Adaptar as regras do xogoctividade/deporte para controlar o acercamento físico co fin de 

manter a distancia social. 

 Creación de subgrupos estables en función das relacións sociais fora da aula, para favorecer 

o rastrexo en caso de contaxio. 
 
MATERIAL  

TIPO DE MATERIAL: 

 Individual feito polo alumnado: bolas malabares... 

 Individual comprado ou aportado: palas de praia, raqueta de bádminton... 

 Individual do departamento de E.F. 

Nas actividades non se poderá compartir o material,  o empregado  terase que limpar despois do 

seu uso polo alumno. 
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USO DE VESTIARIOS. 
 Para evitar o uso de vestiarios,  informarase ó alumnado, os familiares e titores legais que, debido 

á coincidencia masiva nestes, sen posibilidade de respectar as medidas de distanciamento social, 

contacto con superficies, etc., os días que teñan clase de EF deben asistir ó centro con roupa 

apropiada para a práctica.  

  PODERASE HABILITAR áreas para que o alumnado poida depositar as mochilas e chaquetas 

sen que estas entren en contacto, e que no proceso podan facelo de maneira ordenada evitando 

aglomeracións. 

Cando sexa necesaria a utilización do lavabo, este será desinfectado. 

46. 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 un en un, deixando a distancia de seguridade. Agardarán polo 

profesor/a especialista na clase de referencia e este guiaraos ata a entrada da nova aula, en ringleira 

de un gardando a distancia de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de alumnado. 

 

Se houbese outro grupo na nova aula este deberá ser guiado polo profesor/a especialista ata a súa 

aula de referencia antes de ir buscar o grupo da seguinte hora. 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, en caso de ter sido usadas con anterioridade. 

47. BIBLIOTECA (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás xerais 

establecidas no protocolo) 

PROTOCOLO DO USO DA BIBLIOTECA JOSE ÁNGEL VALENTE IES 12 DE OUTUBRO 
(OURENSE) CURSO 2021-2022 
 
-Será obrigatorio o emprego de máscara de protección en todo momento por parte do alumnado e o 

profesorado. 

-A biblioteca terá un aforo máximo de 17 alumnos mantendo a distancia de seguridade. 

-Cada día da semana terán acceso á biblioteca prioritario os diferentes cursos de xeito organizado 

seguindo o seguinte esquema: Luns 1º ESO / Martes 2º ESO / Mércores 3º ESO / Xoves 4º ESO / 

Venres Bacharelato e Ciclos. No caso de que a biblioteca non teña aforo completo poderán acceder 

alumnos de diferentes cursos por orde de chegada. 

-En caso de exceder o aforo de 17 alumnos na biblioteca, habilitarase outra aula para o estudo e o 

traballo nas proximidades da biblioteca.  
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-Para poder acceder á biblioteca o alumnado poderá que solicitar na semana previa vía mail o acceso 

á mesma na seguinte dirección citabiblioteca@gmail.com  indicando a ser posible que tarefa realizará 

na mesma Lectura / Préstamo / Ordenador. Terá un correo de confirmación para a súa seguridade na 

reserva de praza. No caso de non existir citas iremos cubrindo postos ata ter o aforo completo diario, 

17 usuarios. 

-Para axilizar o uso da biblioteca, no caso de precisar préstamos concretos o alumnado poderá 

contactar co equipo da biblioteca para comunicarllo e o profesorado encargarase de atender a súa 

petición e rexistrar no programa Meiga o préstamo correspondente. O equipo estará formado polos 

seguintes profesores: Carlos Pérez (Coordinador da Biblioteca) ,María José Saco (Latín e Grego), Luca 

Rosato (Lengua Castellana), Pilar Lado (Filosofía) , María Jesús Méndez (Lingua Galega). 

-O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala. 

-Co fin de manter a distancia de seguridade os postos marcados non poderán ser empregados. 

-Ao rematar, os usuarios da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado coa dotación 

desinfectante da propia biblioteca (panos desbotables e solución desinfectante). 

-Extremarase a limpeza dos equipos informáticos por parte do centro e do alumnado , antes e despois 

de seu uso. 

-O préstamo e devolución farase de xeito persoal sen intermediarios. 

-En caso de precisar un libro ou material o profesor será o encargado de coller o libro dos andeis. 

-O material devolto deberá permanecer en caixas identificadas e illadas como mínimo 48 horas antes 

de regresar ós andeis. 

-Será prioridade na reserva dos equipos informáticos a realización de traballos e tarefas de aula. No 

caso de non darse ningunha reserva dese tipo poderanse empregar para outros fins (xogos, 

visualización de vídeos, lectura de páxinas webs, etc...) 

-Co fin de que todo o alumnado teña acceso ós equipos informáticos, un mesmo alumno non poderá 

empregar os equipos máis de dous días consecutivos quedando rexistrada a súa presenza nun 

caderno destinado a tal fin na propia biblioteca. 

-Evitarase no posible o uso de xogos de mesa e semellantes cando implique un uso compartido. 

-Evitarase impartir clases ordinarias na biblioteca no caso de que se supere o aforo límite de alumnos 

marcado por este protocolo. 

-Nas horas de titoría os alumnos non poderán baixar a coller dvd ou libros, terán que ser solicitados 

seguindo o protocolo descrito previamente, neste caso polo profesor do grupo correspondente. 

-Elimínanse as bibliotecas de Aula, e darase continuidade á hora de ler onde os alumnos teñen que 

levar o seu propio texto. 

-Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias. 

 

 

mailto:citabiblioteca@gmail.com
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48. ASEOS (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en 

atención á realidade do centro) 

- O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior ao 50% da súa capacidade. O 

alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 

- O alumnado usará en horario de clases o aseo situado na planta onde se atope a súa aula. 

- Durante o recreo usaranse os aseos da planta baixa dos dous edificios ou o aseo situado na cafetería. 

- Debido ás restricións da capacidade dos servizos, o profesorado terá flexibilidade á hora de deixar 

saír ao alumnado durante as clases (sen abusar). 

- Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando a 

capacidade dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída. 

- O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado unicamente poderá 

usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro. 

- O alumnado con NEE dispón dun aseo específico e o persoal coidador que o acompañe ao aseo 

deberá portar as proteccións individuais axeitadas. 

 

 

ID. XII. MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

 

49. 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) 

 O horario de recreo é de 11:00 a 11:30 horas. 

 A saída e a entrada do recreo explícanse no punto 30. 

 A asignación de espazos figura nos planos adxuntos (nº 10 e 11).  

 Para ir á cafetería o alumnado esperará a que o profesorado de garda lle dea a súa quenda. 

A entrada será pola porta exterior á que se accede dende o patio e sairase pola porta da 

cafetería que dá a planta baixa, a carón da biblioteca, seguindo o percorrido reflectido nos 

planos nº 22 e 23. Á saída dirixirase ao espazo asignado ao seu grupo. 

 

50. 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) 

Non aplicable. 
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ID. XIII. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS 
DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 

 

51. METODOLOXÍA E USO DE BAÑOS (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso dos baños 

que estean situados na mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do 

material da aula) 

NA 

 

52. ACTIVIDADES E MERENDA (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión 

específica para os xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o 

tempo de merenda) 

NA 

 

 

ID. XIV. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES 

 

53. 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 protocolizaranse 

en función das diferentes ensinanzas os detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun 

recordatorio continuo dos protocolos de prevención) 

Medidas específicas de prevención do Covid 19 para o uso dos talleres e laboratorios e aulas 
no DEPARTAMENTO de MECANIZADO 
 

Condicións xerais 
1. Os protocolos de limpeza das mesas do alumnado así como de ordenadores e equipos informáticos 

serán os mesmos que os establecidos polo centro para tal fin. Para evitar un maior uso compartido dos 

recursos e ter unha boa trazabilidade, o alumnado sentará sempre na mesma e cadeira ou utilizará 

sempre o mesmo equipo informático. Isto afectará ás aulas 006, 007, 008 e T004. 

 

2. Permitiráselle ao alumnado levantarse xunto á súa mesa de traballo para estirarse e relaxarse 

sempre que se teñan varias sesións de clase continuas.  

 

3. A orde de saída das aulas será sempre empezando a saír o alumnado que está mais próximo a 

porta da aula. Igualmente a entrada á aula será sempre o alumno que se coloque o mais lonxe da porta 

da aula. 
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TALLER PRINCIPAL (AULA T-006) 

 Dentro do posible, intentarase que o alumnado utilice unha soa máquina nas sesións de clase. 

 Ao comezo do curso ensinaráselle ao alumnado como facer unha boa desinfección da 

maquinaria que vaia utilizar no taller. Para isto, atoparase a carón de cada máquina un bote 

con líquido desinfectante e panos non reutilizables para poder levar a cabo tal tarefa. 

 Ao finalizar a tarefa que se teña que desenvolver, cada alumno desinfectará os mandos das 

máquinas, as coitelas e os útiles de medición que utilizaron. Así mesmo lavará as mans ao 

rematar. 

 No caso de utilización de materiais comúns (afiadoras, amoadoras, etc.) deberán ser 

desinfectadas polo usuario unha vez rematado o seu uso. O alumnado debe lavar as mans 

antes de volver ao seu posto de traballo. 

 Para proverse dun novo instrumento ou ferramenta o alumno comunicará tal necesidade ao 

profesor que estea ao cargo. Unha vez aberto o armario onde estean almacenados tales 

instrumentos ou ferramentas, o alumno collerá o que sexa absolutamente imprescindible, 

sempre se tocar útiles non necesarios. No caso de que por erro ou necesidade tocase un útil 

que non vai utilizar, este debe ser desinfectado antes de volver a colocalo no armario de 

almacenaxe. 

 Para as explicacións do profesor recoméndase ter unha máquina para uso exclusivo do 

profesor, onde fará as demostracións e as ensinanzas que correspondan. O alumnado deberá 

estar á distancia marcada polo protocolo e coa máscara posta. No caso de non poder ter unha 

máquina para o profesor, por necesidades do alumnado, o profesor fará a explicación na propia 

máquina do alumno previa desinfección dos mandos, unha vez rematada a explicación o 

profesor lavará ou desinfectará as mans e procederá á desinfección dos mandos da máquina 

utilizada para dar paso o alumno/a correspondente. 

 Dez minutos antes do remate da clase, dará comezo o proceso de desinfección dos postos de 

traballo de cada alumno. Unha vez rematado este proceso o alumnado dirixirase ao lavabo, 

dispoñible na aula, para lavar as mans.  

 

TALLER CNC (AULA T-004) 

 O uso deste taller virá marcado polas condicións xerais que se atopan ao inicio deste apartado. 

 

TALLER DE PNEUMÁTICA (AULA T-007) 

  A parte da aula de mesas, cadeiras e equipos informáticos seguirán as condicións xerais que 

se poden encontrar o inicio do documento. 

  Respecto ao robot, despois do uso do flexpendal (órgano de mando) desinfectarase con xel 

desinfectante e panos non reutilizables, igual que se desinfectan os equipos informáticos. 

 Os útiles pneumáticos son moitos e variados, ademais debemos incluír cableado e tubaxes, 

polo que se debe facer uso moi controlado. O alumnado irá os taboleiros de deseño de 

instalacións por quendas, definidas con anterioridade. Os útiles separaranse por deseño en 

diferentes caixóns de xeito que non todos os grupos accedan a todos os armarios e caixóns. 

Soamente un alumno/a de cada grupo accederá ao caixón para a recollida do material 

necesario. Dentro do posible, no caso de ter dous grupos que utilizasen o mesmo material, 

alternaranse as prácticas para que pase un tempo prudencial entre as utilizacións. 

 Os grupos de traballo serán permanentes ao longo de todo o curso. Levarase a cabo un rexistro 

coas zoas utilizadas por cada grupo e as prácticas realizadas cada día de clase. Recoméndase 

que cada grupo utilice sempre o mesmo panel de traballo. 

Quince minutos antes do remate da clase, comezarase cas desmontaxes, desinfeccións e colocación 

dos elementos de trabalo utilizados ao longo da clase. 
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Medidas específicas de prevención do Covid 19 para o uso dos talleres e aulas no 
DEPARTAMENTO de ELECTRICIADADE 
 
TALLERES: AT-01, AT-02, AT-11, AT-12 e AT-22 
 

Os protocolos de limpeza das mesas dos alumnos/as así como dos ordenadores e equipos informáticos 

serán os mesmos cos establecidos polo centro para tal fin. Para evitar riscos innecesarios,  o alumnado 

sentarase sempre na mesma e cadeira e/ou utilizará sempre o mesmo equipo informático. Só poderá 

abandonar o posto asignado co permiso do profesor/a. 

Cada alumno terá asignado un equipo individual de ferramentas elementais para desenvolver o seu 

traballo que se lle entregan nun estoxo individual, sendo responsabilidade súa a conservación, limpeza 

e desinfección. 

No caso de utilizar ferramentas ou máquinas comúns, (trade, amoadora, …) deberán desinfectalas ao 

empezar e unha vez rematado o seu uso. O alumno debe lavar as mans antes de volver o seu posto 

de traballo. 

O material necesario para desenvolver as prácticas será sempre entregado polo profesor/a, para 

elo, disporase dun contedor individual  en cada posto de traballo. 

No suposto de traballos en equipo, estes nunca serán de máis de dous, e sempre as mesmas parellas, 

tomando as medidas xerais recomendadas para estes casos, tales como o distanciamento de 1,5 m. 

Os equipos informáticos, serán desinfectados adecuadamente antes e despois de cada uso. 

Dez minutos antes do remate da clase, dará comenzo o proceso de desinfección dos postos de traballo 

de cada alumno. Unha vez rematado este proceso o alumno dirixirase ó aseo, para lavar as mans e 

farano respectando o aforo do mesmo. 

 

Para as entradas e saídas terase en conta o protocolo que rexe no instituto. 

Medidas específicas de prevención do Covid 19 para o uso dos talleres do DEPARTAMENTO de 
IMAXEN PERSOAL 
 
En reunión de  departamento do equipo docente de IP na data 3/9/2020, ademais das medidas 

acordadas polo equipo directivo e o Equipo Covid-19, acórdanse as seguintes medidas para uso 

específico para aulas, laboratorios e aulas-talleres: 

- Máscara obrigatoria con referencias ás indicacións do Covid-19 (a protección da máscara será 

a homologada, traer unha de reposto e recoméndase a utilización da pantalla ou lentes 

protectoras segundo a práctica a realizar), en caso de traer xustificación médica que 

contraindique a utilización da máscara, deberá traer pantalla de protección e non poderá facer 

prácticas sobre modelos reais. 

- Debido as circunstancias particulares das actividades prácticas realizadas en IP, é preciso 

extremar as medidas de hixiene en mans, aparellos, utillaxe, mobiliario…, co cal o lavado e 

hixienizado debe realizarse con moita frecuencia e escrupulosamente. 

- Debido as actividades que se realizan en esta familia profesional e que requiren unha 

importante aproximación persoal (contacto físico), requírese ventilación/extracción forzada en 

tódolos talleres. 

- Retirar sofás e mesas dos espazos de mobilidade común (corredores, escaleiras,…). 

- Non comer nin beber en ningún espazo de imaxe persoal. 

- Repoñer de xeito periódico os hixienizantes de calzado á entrada do edificio. 

- Sensores para o acendido da luz nos aseos. 

- Sensores para apertura de billas nos aseos. 
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ID. XV. MEDIDAS ESPECIFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

 

54. MEDIDAS (o Equipo Covid, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as 

medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE) 

 Os alumnos con limitación da autonomía serán atendidos polo coidador respecto ás medidas 

hixiénicas. Co resto do alumnado aplicaranse as medidas xerais. 

 As medidas a adoptar están sinaladas no punto 13. 

 

55. 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) 

 As medidas serán obxecto de seguimento continuo en colaboración co Equipo Covid-19 e 

modificaranse no caso de ser necesario. 

 Na reunión semanal do departamento de Orientación revisaranse as medidas adoptadas. 

- Non se realizarán prácticas sobre persoas externas ao grupo. 

- Na realización das prácticas nos módulos en taller, utilizarán obrigatoriamente uniforme 

completo (roupa e calzado), o cal terán que poñer ó inicio da clase práctica e non poderán saír 

do taller con el; ademais, será necesario o  emprego de luvas e mandil non reutilizables 

dependendo da actividade a realizar. 

- O alumnado deberá traer a menor cantidade de accesorios posible (xoias, gorras, etc.). 

- O cambio de vestiario realizarase dentro do taller, e todas as pertenzas persoais (roupa, 

calzado, bolso, libros, etc.), gardaranse nunha bolsa de plástico, e serán depositadas no lugar 

que este sinalado dentro do taller, destinada para tal fin. 

- Non se poderán usar prendas de uso exterior dentro das aulas, que igualmente que nos 

talleres, será depositada nunha bolsa de plástico, ó igual que o resto das pertenzas, e 

depositaranse no lugar sinalado. 

- Tanto nas aulas como nos talleres, asinarase un posto fixo a cada un dos alumnos/as, o cal 

deberá hixienizar antes e despois de cada uso. 

- Na medida do posible, o equipo de material e utillaxe que se empregue na práctica, que será 

sempre para o mesmo alumno, estará organizado polo profesor/a ou alumno designado. 

- Cada profesor/a determinará o material que deberá traer cada alumno para minimizar na 

medida do posible as contaminacións cruzadas. 

- Desaconséllase mover materiais entre talleres, e o material persoal de cada alumno será 

intransferible, de tal xeito, que se un alumno, non trae o seu material, non poderá realizar a 

práctica. 

En caso de gromos, que impidan a asistencia ás aulas, o profesorado poderá prestar material do centro, 

para poder desenvolver o proceso ensinanza-aprendizaxe, garantindo a devolución cunha fianza 

económica determinada polo profesor/a que será  devolta cando se traia o material en perfectas 

condicións. 
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ID. XVI. PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

 

56. 
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 capacidade 

dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de vending ou cafeteiras) 

CCP 

As reunións da CCP serán presenciais. De maneira excepcional faranse telemáticas a través da 

plataforma Webex atendendo ao carácter da información e formación a impartir. Celebraranse no Salón 

de Actos (capacidade máxima 65 pax) mantendo a distancia de seguridade de 1,5 m. Utilizarase 

máscara obrigatoriamente e desinfectaranse as mans co xel hidroalcohólico presente no dispensador 

da entrada ao acceder ao local. 

Só se poderán utilizar as cadeiras marcadas como habilitadas para manter as distancias de seguridade 

Ao remate da sesión cada usuario desinfectará co líquido virucida e panos non reutilizables a cadeira 

utilizada e desinfectará as mans novamente á saída. 

 

CONSELLO ESCOLAR 

As reunións do Consello Escolar serán preferentemente telemáticas a través da plataforma Webex. 

De maneira excepcional faranse presenciais atendendo ao carácter da información e formación que se 

imparta. Celebraranse no Salón de Actos (capacidade 65 pax) mantendo a distancia de seguridade de 

1,5 m. Utilizarase máscara obrigatoriamente e desinfectaranse as mans co xel hidroalcohólico presente 

no dispensador da entrada ao acceder ao local. 

Só se poderán utilizar as cadeiras marcadas como habilitadas para manter as distancias de seguridade. 

Ao remate da sesión cada usuario desinfectará co líquido virucida e panos non reutilizables a cadeira 

utilizada e desinfectará as mans novamente á saída. 

 

REUNIÓNS DE DEPARTAMENTO 

As reunións de departamento serán presenciais. De maneira excepcional faranse telemáticas a través 

da plataforma Webex atendendo ao carácter da información e formación a impartir. Celebraranse nos 

espazos do I.E.S. (Departamentos, Aulas, Salón de Actos, Biblioteca, etc..) cuxo aforo sexa adecuado 

ao número de membros do Departamento. Utilizarase máscara obrigatoriamente e desinfectaranse as 

mans co xel hidroalcohólico ao acceder ao local. 

Só se poderán utilizar as cadeiras marcadas como habilitadas para manter as distancias de seguridade 

de 1,5 m entre persoas. 

Ao remate da sesión cada usuario desinfectará co líquido virucida e panos non reutilizables a cadeira 

ou butaca e a zona da mesa ou equipos utilizados e desinfectará as mans novamente á saída. 

 
USO DA SALA DO PROFESORADO 
A Sala Do Profesorado será de uso preferente para o profesorado de garda e espera da coidadora/or 

de alumnado con NEE. O resto do profesorado de non haber prazas libres procurará facer uso dos 

locais dos departamentos didácticos ou outros espazos libres do I.E.S. 

Ante cada entrada á sala desinfectarase as mans co xel hidroalcohólico ao acceder ao local. 

En todo caso, á entrada e ao remate da estancia, cada usuario desinfectará co líquido virucida e panos 

non reutilizables a cadeira ou butaca e a zona da mesa ou equipos utilizados e desinfectará as mans 

novamente á saída. 
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Márcase un aforo máximo de 13 persoas (ver plano nº 25), desglosado do seguinte xeito: 

 Mesa principal: 6 persoas 

 Butacas perimétricas: 3 persoas 

 Postos PC´s: 4 persoas 

Esta distribución ven marcada pola distancia mínima de 1,5 m. 

 

USO DOS DEPARTAMENTOS 
Serán de uso preferente para os membros do Departamento e respectaranse as capacidades máximas 

indicadas na porta. 

Ante cada entrada á sala desinfectarase as mans co xel hidroalcohólico ao acceder ao local. 

En todo caso, á entrada e ao remate da estancia, cada usuario desinfectará co líquido virucida e panos 

non reutilizables a cadeira ou butaca e a zona da mesa ou equipos utilizados e desinfectará as mans 

novamente á saída. 

57. 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) 

CLAUSTRO 

As reunións do claustro serán preferentemente telemáticas a través da plataforma Webex. 

De maneira excepcional faranse presenciais atendendo ao carácter da información e formación que se 

imparta. Celebraranse no Salón de Actos (capacidade 65 pax) mantendo a distancia de seguridade de 

1,5 m e colocando cadeiras complementarias no espazos libres diante do escenario e ao remate das 

ringleiras propias. Utilizarase máscara obrigatoriamente e desinfectaranse as mans co xel 

hidroalcohólico presente no dispensador da entrada ao acceder ao local. 

Só se poderán utilizar as cadeiras marcadas como habilitadas para manter as distancias de seguridade. 

Ao remate da sesión cada usuario desinfectará co líquido virucida e panos non reutilizables a cadeira 

utilizada e desinfectará as mans novamente á saída. 

 

CONSELLO ESCOLAR 

As reunións do Consello Escolar serán preferentemente telemáticas a través da plataforma Webex. 

De maneira excepcional faranse presenciais atendendo ao carácter da información que se imparta. 

Celebraranse no Salón de Actos (capacidade máxima 65 pax.) mantendo a distancia de seguridade de 

1,5 m. Utilizarase máscara obrigatoriamente e desinfectaranse as mans co xel hidroalcohólico presente 

no dispensador da entrada ao acceder ao local. 

Só se poderán utilizar as cadeiras marcadas como habilitadas para manter as distancias de seguridade. 

Ao remate da sesión cada usuario desinfectará co líquido virucida e panos non reutilizables a cadeira 

utilizada e desinfectará as mans novamente á saída. 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

As reunións do Equipo Directivo serán presenciais. De maneira excepcional faranse telemáticas a 

través da plataforma Webex atendendo ao carácter da información e formación que se imparta. 

Celebraranse no despacho de Dirección (aforo 6 pax) mantendo a distancia de seguridade de 1,5 m. 

Utilizarase máscara obrigatoriamente e desinfectaranse as mans co xel hidroalcohólico da entrada ao 

acceder ao local. 

Só se poderán utilizar as cadeiras marcadas como habilitadas para manter as distancias de seguridade. 
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Ao remate da sesión cada usuario desinfectará co líquido virucida e panos non reutilizables a cadeira, 

butaca e/ou equipos utilizados e desinfectará as mans novamente á saída. 

Se a reunión incluíse a outros membros da comunidade educativa, esta desprazarase a outros locais 

con capacidade apropiada e seguiranse idénticas medidas de prevención e desinfección que as 

descritas anteriormente. 

ID. XVII. MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

58. 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 ao 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 centro desenvolverá ao longo do curso actividades de formación de educación en saúde, como xa 

se viñan realizando en anos anteriores. As actividades formativas farán especial insistencia na materia 

de prevención fronte ao Covid-19.  

 

A previsión de actividades formativas contempla, alén das que se poidan programar desde o Centro 

de formación do profesorado, charlas da Cruz Vermella, servizos de Protección Civil, persoal 

especializado en materia sanitaria, etc. 

 

Con carácter transversal o profesorado e persoal non docente vixiarán a observancia das medidas de 

seguridade fronte ao Covid-19 incluídas neste documento, así como garantir o seu cumprimento.  

 

Ao inicio de curso formarase ao alumnado, persoal docente e non docente nas medidas de protección 

e seguridade contempladas neste documento. 

59. 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). 

Na primeira semana de curso programarase unha xornada para a difusión das medidas de prevención 

e protección fronte ao Covid-19 contempladas neste documento, de obrigatorio cumprimento, para 

profesorado, alumnado e persoal non docente. 

 

As medidas en materia sanitaria e educativa adoptadas e comunicadas desde a Consellaría de 

Sanidade e a de Educación serán inmediatamente comunicadas á comunidade educativa polas canles 

habituais e publicadas na páxina web do centro. 
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60. 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—)  

A Dirección nomea a Julio Pérez Formoso como coordinador do programa Edixgal e a José Ramón 

Rodríguez Castellanos como asesor da Aula Virtual. Dentro das súas funcións están as de formar ao 

profesorado e alumnado no uso e funcionamento destas plataformas, así como na implantación das 

aulas virtuais, en colaboración coa dirección do centro e o apoio do equipo de coordinación Edixgal da 

Consellaría de Educación e o Centro de Formación do Profesorado de Ourense. 

 

61. 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) 

1. Programa de acollida. 

O programa de acollida será presentado ao Consello Escolar do centro e desenvolverase nas dúas 

primeiras semanas do curso. Este plan contempla as seguintes accións: 

 

- Novas Normas de Organización e Funcionamento do Centro. 

- Medidas de actuación en prevención, hixiene e protección, conforme ao recollido neste 

documento. 

- Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria para o seu 

desenvolvemento na modalidade de ensino presencial e no non presencial, en colaboración 

co Centro de formación do profesorado, coordinadores Edixgal e coordinadores do centro de 

Abalar e Edixgal. 

- Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades grupais de 

acollida e cohesión, en colaboración cos titores/as de curso e o equipo de orientación escolar. 

 

2.- Avaliación inicial. 
A avaliación inicial desenvolverase na primeira semana do curso escolar e contemplará a análise dos 

informes de avaliación individualizados do curso anterior, a detección das aprendizaxes 

imprescindibles non adquiridas no curso 2019-2020, a falta de desenvolvemento das competencias 

clave e o coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as 

decisión de actuación por parte do profesorado. 

 

3.- Programacións didácticas. 
Adaptación das programacións didácticas ao contexto derivado do estado de alarma, que incluirán as 

aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, posible transición ao ensino non 

presencial ou semipresencial. Contemplarán plans de reforzo con axustes curriculares segundo as 

necesidades do alumnado. 
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62. 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) 

O Plan de adaptación á situación Covid-19 enviarase á Inspección Educativa de Ourense, e estará a 

disposición da comunidade educativa na páxina web do centro www.12outubro.gal 

 

 

  

4.- Orientacións para os servizos de orientación. 
O Departamento de Orientación elaborará un Plan de orientación académica e profesional, un Plan de 

acción titorial e un novo Plan Xeral de Atención á Diversidade. 

 

5.- Ensino non presencial. 
O centro elaborará un Plan de Continxencia para a adopción de medidas no caso de suspensión da 

actividade lectiva e facer efectivo o ensino non presencial. 
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DECLARACION RESPONSABLE 

 

D./Dª _______________________________________________________________, 

con DNI número ________________, como pai/nai/titor legal do alumno/a 

_____________________________________________________________________, 

matriculado no curso _________________, do IES 12 de OUTUBRO 

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE COÑECE O PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN 

AO CONTEXTO DA Covid-19 NOS CENTROS de ensino non universitario DE GALICIA 

PARA O CURSO 2021-2022 

e que, polo tanto coñece a necesidade de obriga de realizar diariamente a enquisa de 

autoavaliación da Covid-19 ao alumno/a e a obriga de NON envialo/a ao centro e 

contactar cos servizos sanitarios e seguir as súas indicacións en caso presentar cando 

menos un síntomas previstos. De igual xeito coñece a obriga de seguir as indicacións da 

autoridade sanitaria no caso de que o/a alumno/a conviva cunha persoa con diagnóstico 

positivo de Covid-19. 

O alumno/a non poderán acudir ao centro ata que así llelo indiquen os servizos 

sanitarios. 

A persoa afectada ou a súa familia comunicarán estas circunstancias ao Equipo Covid 

do centro. 

En __________________________________, a ___ de __________ de 2020. 

ASDO. ______________________________________________________ 
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ANEXO I: ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO Covid-19 
 
 

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar 

síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar   calquera 

destes síntomas solicite consulta no seu/súa medico/a ou pediatra. 
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ANEXO III: MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE PERSOAL 
ESPECIALMENTE SENSIBLE DE ADAPTACIÓN DO POSTO DE TRABALLO 
 
 
 

 
 

 
SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da Consellería de 

Cultura, Educación e Universidade, ou no seu caso o servizo de prevención alleo a 

efectos da determinación do condición de persoal sensible de conformidade co previsto 

na resolución pola que se aproba o Protocolo de adaptación ao contexto da Covid.19 

nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021/2022 

Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran no seu 

poder, así como aqueles que lle sexan requiridos. 

_______________, _____ de _________________ de 202__ 

 

Sinatura: 

DIRECTOR DO CENTRO  
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ANEXO IV: MODELO DE CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE SEGURIDADE NO 
CENTRO EDUCATIVO 
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ANEXO V: CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 
 
 
 
 

  

1º LIMPEZA 2º LIMPEZA 3º LIMPEZA

HORA: HORA: HORA:

HORA: HORA: HORA:

HORA: HORA: HORA:

HORA: HORA: HORA:

HORA: HORA: HORA:

CONTROL DE LIMPEZA DE ASEOS (CONSIGNAR HORA E FIRMA DA/O RESPONSABLE)

LUNS

MARTES

MÉRCORES 

XOVES 

VENRES
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ANEXO VI: CADRO DE CONTROL DE VENTILACIÓN DAS AULAS 
 

 
 

  

AULA:

SEMANA:

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

LUNS

MARTES 

MÉRCORES

XOVES

VENRES

AULA:
SEMANA:

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

LUNS

MARTES 

MÉRCORES

XOVES

VENRES

CHECKLIST VENTILACIÓN AULAS
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ANEXO VII: CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS 
 
 

Para facilitar unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación das medidas previstas en canto á 

prevención e protección, tanto de traballadores como de alumnos e visitas ao centro, se adxunta a modo de 

plan de acción o seguinte cuestionario como guía de implantación e que pode ser anexado ao Plan de 

adaptación a situación Covid -19 NO CURSO 2021/2022. 

 

 

 
 
  



 
 

- 52 - 
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ANEXO VIII: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 
CONSIDERACIONS XERAIS SOBRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES NOS CENTROS EDUCATIVOS: 

1. Deben manterse os grupos de convivencia estable ou gardarse as distancias de 

seguridade previstas nos protocolos con carácter xeral. 

2. Cómpre priorizar as actividades no exterior pero evitando igualmente aglomeracións. 

3. Deberase levar rexistro das persoas que participan nestas actividades, así como o 

lugar que ocupan, non podendo cambiar de compañeiros/as para limitar as interaccións 

e facilitar a localización de posibles contactos estreitos. 

4. É preciso extremar as medidas de hixiene e ventilación antes, durante e despois da 

actividade. 

5. Cando a actividade implique saída do centro e visita a algún lugar deberá coñecerse 

con antelación o protocolo Covid da instalación e deberá ser asumida e explicada ao 

alumnado de acordo á súa idade. 

6. O número de profesorado acompañante debe ser tal que permita garantir as medidas 

de seguridade sanitarias nas visitas e saídas do centro educativo. Pódese tomar como 

referencia o establecido no ROC e axustalo á situación da actividade para garantir a 

seguridade sanitaria: os alumnos serán acompañados polo profesorado correspondente 

na proporción como mínimo dun profesor por cada unidade. Poderá un profesor 

acompañar máis dunha unidade sempre e cando o total de alumnos non pase os 25 ou 

30, segundo sexan de educación infantil ou primaria, ou secundaria, respectivamente. 

7. Cando a actividade implique uso de transporte deberán extremarse as medidas de 

hixiene, por suposto será obrigatorio o uso de máscara e anotarase o lugar que ocupa o 

alumnado que será fixo nos dos sentidos do traxecto. 

8. Cando as actividades supoñan a entrada no centro de persoal alleo este deberá 

coñecer previamente e asumir na súa totalidade o protocolo Covid e o Plan de 

adaptación do centro e asinar o compromiso de realizar a enquisa de autoavaliación 

antes da actividade. En ningún caso acudirá se teñen síntomas de igual xeito que o 

persoal do centro. Tanto si se trata de actividades esporádicas como regulares o Equipo 
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Covid estará informado en todo momento así  como profesorado afectado e o PND que 

deba atendelo e levarase rexistro da súa presenza e interaccións. 

9. Estas persoas alleas extremarán a hixiene á entrada e saída do centro, gardarán o 

uso de máscara e distancia de seguridade. 

10. As persoas que accedan a centros de xeito regular en virtude de convenios, tales 

como persoal da ONCE ou outras entidades que apoien o proceso de ensino-

aprendizaxe na atención á diversidade, deberán asinar a declaración responsable que 

asina o alumnado, coñecer e asumir o protocolo do centro e extremar as precaucións 

nas súas interaccións co resto da comunidade educativa. 

11. No caso de acceso ao centro de persoas alleas ao persoal deberán estar sempre 

acompañadas de persoal do centro. 

12. Posto que en diversas actividades educativo-culturais colaboran concellos, por 

exemplo, en visitas guiadas (museos, etc.) ou en actividades deportivas, a partir dunha 

lexislación que establece o dobre uso das instalacións vinculadas aos centros, regulado 

mediante convenios, cada centro educativo no que teñan lugar ditas actividades 

trasladará ao concello de referencia este protocolo a efectos de coñecemento e 

coordinación das medidas preventivas. 

13. Os responsables de verificar todo o procedemento serán os membros do Equipo 

Covid. 

14. Os eventos e celebracións que terán lugar nos centros educativos realizaranse 

sempre que se poda aoi aire libre e acorde ás mesmas condicións que os seus 

homólogos no ámbito comunitario. 
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CONSIDERACIONS XERAIS SOBRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POR ANPAS, CONCELLOS, ETC NOS 
CENTROS EDUCATIVOS: 

1. CONSIDERACIÓNS XERAIS: 

1.1. A entidade organizadora presentará á dirección do centro dun “Plan de actividades 

extraescolares” conxuntamente cun plan de continxencia que será revisado polo 

Consello Escolar para súa aprobación. O plan de continxencia específico referirá, cando 

menos, os seguintes aspectos: 

a) limpeza e desinfección das salas, estancias, baños, zonas de transito, mobiliario 

ou útiles empregados. 

b) ventilación adecuada (antes, durante e despois)  

c) acudir sempre que sexa posible á mesma sala, instalación, aula ou espazo 

d) aforo máximo por actividade 

e) grupos de actividades extraescolares estables e rexistro diario de asistencia 

(evitar novos membros, interacción entre grupos, ou si é posible , cambio de 

monitores/as). O rexistro diario será custodiado pola entidade e poderá serlle 

requirido polo Equipo Covid. 

1.2. As clases organizaranse de tal xeito que se poda facer una saída e entrada 

escalonada e unha ventilación entre clases e, de cando menos 10 a 15 minutos por hora. 

1.3. Respectaranse na medida do posible os grupos de idade (curso ou ciclo) ou 

agruparanse por idades próximas. 

1.4. Nas idades mais pequenas (infantil ou 1º e 2º de EP) valorarase facer grupos mais 

pequenos se fose necesario. 

1.5. En actividades para ADULTOS o aforo será o permitido con carácter xeral polas 

autoridades sanitarias para xuntanzas segundo a situación epidemiolóxica da zona. 

1.6. Todas as medidas e pautas establecidas neste protocolo poden estar suxeitas a 

novas medidas establecidas polas autoridades sanitarias en función da evolución 

epidemiolóxica xerada pola pandemia, polo tanto son revisables para cumprir coa 

normativa de aplicación en cada momento. 
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2. NORMAS XERAIS DE FUNCIONAMENTO: 

2.1. Os/as pais/nais/ titores legais firmarán unha declaración de responsabilidade (o 

inicio das actividades) na que se comprometan a valorar e respectar as seguintes 

pasos/normas: 

2.2. Realizar a enquisa de autoavaliación prevista neste “Protocolo de adaptación ao 

contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 

2021-2022” e non acudir á actividade de acordo co que a mesma estableza. 

2.3. Informar ao persoal monitor no caso que se de algunha das circunstancias previstas 

na enquisa de autoavaliación para o seu coñecemento e traslado ao centro educativo 

que o porá en coñecemento do Equipo Covid. 

2.4. Máscara obrigatoria durante as actividades para maiores de 6 anos e recomendable 

para menores de 3 a 5 anos salvo nos casos de exención legalmente previstos e 

acreditados por informe sanitario. Os/as asistentes deberán traer cando menos una 

segunda máscara de reposto nun estoxo axeitado. 

2.5. Non estará permitida a entrada a persoas alleas (pais/nais) nas actividades nin nas 

instalacións deportivas. Así como tampouco estará permitido estar na instalación fóra da 

hora de actividade. Tampouco estará permitida a presenza dos propios participantes 

cando non sexa a súa hora de actividade, nin sequera nas gradas, no caso de contar 

con estas. 

2.6. A persoa monitora sairá a recibir ao grupo cando a instalación estea libre. 

2.7. Habilitarase unha PORTA DE ENTRADA e outra de SAÍDA para evitar a 

acumulación de persoas. No caso de non ser posible esta opción, primeiro efectuarase 

a saída e posteriormente a entrada do novo grupo. No exterior marcaranse zonas para 

esperar a entrada e/ou saída que garantan as distancias de seguridade. Para garantir 

un proceso áxil é precisa a máxima puntualidade. 

2.8. Os espazos contarán con aseos asignados (con indicación e control de aforo 

segundo o previsto na lexislación vixente) que permita o lavado de mans con auga e 

xabón cando menos 40 segundos cando estean visiblemente sucias. Contarán tamén 

con dispensadores de xel hidroalcohólico nas entradas e saídas. No caso de grandes 
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instalacións poderá solicitarse que o alumnado e persoas participantes conten con xel 

hidroalcohólico propio. Para o alumnado de Educación Infantil, restrinxirase o uso do xel 

hidroalcohólico e priorizarase o uso de a auga e xabón ou outros tipos de solucións 

xabonosas. Para o alumnado de Educación Primaria extremarase o coidado coa 

utilización do xel hidroalcohólico, administrando unha cantidade de xel adecuada ao 

tamaño da man de cada neno/a, informando aos nenos e nenas de que debe ser 

absorbido antes realizar outras tarefas. Nos grupos etários entre ata os 7 anos, deberase 

prestar especial atención por parte dos coidadores á aplicación do xel por parte do 

alumnado. 

2.9. Delimitaranse zonas para que cada neno/a deixe os seus obxectos persoais como 

a mochila ou a botella de auga. Procurarase que este lugar sexa fixo durante todo o 

curso. Entregarase ao centro un plano de situación con estes lugares marcados para 

facilitar, en caso de ser necesario, o seguimento epidemiolóxico. 

2.10. O uso da máscara responderá ao previsto neste “Protocolo de adaptación ao 

contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 

2021-2022”. As persoas monitoras determinaran os momentos de respiro ou paradas 

para beber de xeito seguro e con garantía de distancia de seguridade. 

2.11. A organización das tarefas e exercicios será en función da normativa vixente. 

Inicialmente serán de forma individual ou en pequenos grupos, evitando o contacto. 

2.12. Evitarase compartir material e, se fose necesario, estará previamente hixienizado. 

Despois do uso volverase a hixienizalo e será obrigatorio o lavado de mans. As persoas 

adultas contarán co seu propio material e encargaranse de hixienizalo logo do seu uso. 

2.13. A hixiene de mans, realizarase con auga xabonosa ou xel hidroalcohólico, e será 

obrigatoria despois de xogar, tocar material deportivo, de ir ó baño, esbirrar, tusir ... ou 

cando o determine a persoa monitora. 

2.14. Baixo ningún concepto poderán compartirse botellas de auga, que deberán estar 

claramente identificadas e situadas no sitio asignado a cada asistente xunto co resto de 

obxectos persoais. 

2.15. No caso de detectarse síntomas nunha persoa participante durante a actividade: 
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a) No caso de menores de idade procederase ao illamento desta persoa no espazo 

habilitado para tal fin e de acordo con este “Protocolo de adaptación ao contexto 

da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-

2022”. Os centros comunicarán as entidades organizadoras cal é este espazo 

que, por razóns de operatividade, poderá ser diferente do utilizado durante o 

período lectivo (por exemplo en pavillóns polideportivos). No caso de ser un 

espazo diferenciado a entidade asegurará que se dispón dos elementos previstos 

neste “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino 

non universitario de Galicia para o curso 2021-2022” e que se cumpre o estipulado 

con carácter xeral para o acompañamento de persoas con síntomas compatibles 

coa Covid-19. A súa familia será informada inmediatamente e procederase de 

acordo co protocolo xeral segundo o plan de continxencia de cada centro. 

b) No caso de persoas maiores de idade, estas procederán de acordo co previsto 

con carácter xeral coas particularidades que o plan de continxencia de cada 

centro poida prever. Porán una máscara cirúrxica, abandonarán a actividade e 

contactarán cos servizos sanitarios para seguir as súas indicacións. 

Contarase, en todo caso, cun plan de actuación claro derivado do plan de continxencia 

que todas as persoas monitorias coñecerán e no que se establezan as actuacións e 

pautas de comunicación e coordinación. 

Favorecerase a formación específica dos/as monitores/as na prevención e protección 

ante a Covid-19. 
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ANEXO IX: CARTELERÍA 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLA SEGURIDADE DE TOD@S 

RESPECTEMOS AS NORMAS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLA SEGURIDADE DE TOD@S 
RESPECTEMOS AS NORMAS  
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POLA SEGURIDADE DE TOD@S 
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POLA SEGURIDADE DE TOD@S 
RESPECTEMOS AS NORMAS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLA SEGURIDADE DE TOD@S 
RESPECTEMOS AS NORMAS  



#SENTIDIÑO
PROTEXÁMONOS A NÓS MESMOS
E AOS QUE NOS RODEAN
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#SENTIDIÑO
PROTEXÁMONOS A NÓS MESMOS
E AOS QUE NOS RODEAN
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ANEXO X: PLANOS 
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ÍNDICE DE PLANOS: 
 

 PLANO nº 1: LOCALIZACIÓN DAS PORTAS 

 PLANOS nº 2 a 5: ENTRADA ÁS PRIMEIRAS HORAS 

 PLANOS nº 6 a 9: SAÍDA ÁS ÚLTIMAS HORAS 

 PLANOS nº 10 a 11: DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO NO RECREO 

 PLANOS nº 12 a 16: SAÍDA AO RECREO 

 PLANOS nº 17 a 21: ENTRADA DO RECREO 

 PLANOS nº 22 a 23: ACCESO Á CAFETERÍA DURANTE O RECREO 

 PLANOS nº 24 a 29: DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO NAS AULAS 

 PLANOS nº 30: DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO NA CAFETERÍA 

 PLANOS nº 31 a 34: LOCALIZACIÓN DE RECURSOS 
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