IES PLURILINGÜE X. NEIRA VILAS
“PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19
NO CURSO 2020-2021 (06.11.2020)”
(Este documento pode sufrir modificacións en función da evolución da pandemia e das
instrucións das autoridades educativas e sanitarias)
1.

Datos do centro

Código
15026121

Denominación
IES PLURILINGÜE XOSÉ NEIRA VILAS
Enderezo

C.P.

Rúa Xosé Neira Vilas nº 3, Perillo (Oleiros)
Localidade
PERILLO
Teléfono
881 88 08 58

15172 A Coruña

Concello
OLEIROS

Provincia
A CORUÑA

Correo electrónico
ies.neira.vilas@edu.xunta.es
Páxina web

https://iesneiravilas.es/category/cursos/curso-actual/
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Id.

Medidas de prevención básica

2.

Membros do equipo COVID

Teléfono do centro e correos electrónicos:
•
881 88 08 58
•
equipocovid19@iesneiravilas.es
◦
(fervidame@edu.xunta.es)
◦
(isamoar@edu.xunta.es)
◦
(lfvillarino@edu.xunta.es)
Membro 1

D. Fernando Vidal Meijón

Cargo

Director

Substituta

Dona Pilar Morandeira Roel

Cargo

Vicedirectora

•
•
•

Tarefas asignadas

•
•
•
•

Referencia para as consultas de toda a comunidade educativa e a administración (educativa/sanitaria) respecto da marcha do PLAN.
Acceso aos datos de toda a comunidade escolar (Perfil Xade-Sixa) para xestión da comunicación de incidencias COVID19.
Redacción, información e difusión das medidas deste Plan a toda a comunidade escolar.
Activación do protocolo de actuación diante da aparición de brotes.
Comunicación centro de saúde de referencia e “Grupo de Coordinación
de Seguimento da Pandemia”
Xestión solicitudes traballadores e traballadoras vulnerables.
Coordinación do traballo do Equipo e avaliación continuada da marcha das
medidas tomadas.

Membro 2

Dona Isabel Moar Gayoso

Cargo

Profesora Ed. Física

Substituta

Dona María José Fandiño Río

Cargo

Profesora Bioloxía

•
•

Tarefas asignadas

•
•
•

Referencia para as consultas de profesorado e alumnado respecto da marcha do PLAN.
Acceso aos datos de toda a comunidade escolar (Perfil Xade-Sixa) para
xestión da comunicación de incidencias COVID19.
Redacción, información e difusión das medidas deste Plan a todo o alumnado e o profesorado. (Envíos correos, carteis, charlas...).
Activación do protocolo de actuación diante da aparición de brotes.
Promover e facer seguimento das actividades a desenvolver na educación
para unha vida saudable. (Coordinación do profesorado).

Membro 3

Dona Laura Fernández Villarino

Cargo

Profesora Fis. e Química

Substituta

Dona María Esther Díaz López

Cargo

Profesora de E. P e V.

•
•
•

Tarefas asignadas

•
•
•
•

Referencia para as consultas das familias e a administración (educativa/
sanitaria) respecto da marcha do PLAN.
Acceso aos datos de toda a comunidade escolar (Perfil Xade-Sixa) para
xestión da comunicación de incidencias COVID19.
Redacción, información e difusión das medidas deste Plan ás familias e a
ampa. (Envíos correos, Web do centro, comunicación telefónica...).
Activación do protocolo de actuación diante da aparición de brotes.
Comunicación centro de saúde de referencia e Xefatura Territorial de Sanidade. (En ausencia do director).
Inventario e distribución do material de protección (Da man da secretaría do
centro).
Seguimento do protocolo de limpeza e desinfección. (Da man da secretaría
do centro).
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3.

Centro de saúde de referencia

Centro Centro de saúde de Perillo
Contacto
4.

Teléfono

981638426

Rubén Martínez Boedo, Sara Pérez Rodríguez-Malo

Espazo de illamento

A antiga sala de titorías será o espazo ao que derivar a calquera persoa (sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro) que manifeste calquera síntoma “compatible co COVID19” (Ver “autoenquisa
de avaliación clínica do COVID19”). Permanecerá nese lugar illado/a, con máscara cirúrxica e acompañado/a dun profesor ou profesora de garda ou dun membro do Equipo COVID19 (de estaren dispoñibles), tamén con máscara cirúrxica.
Garantirase neste espazo:
• dotación suficiente de “solución hidroalcohólica e panos desbotables”
• “papeleira de pedal” con bolsa
• ventilación frecuente .
• O teléfono existente para comunicarse coas familias ou con quen sexa preciso.

5.

Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa

ALUMNADO CURSO 2020-2021
ETAPA/NIVEL

Nº Alumnos

ESO

Nº Grupos

237

12

1º ESO

59

3

2º ESO

60

3

3º ESO

67

3

4º ESO

53

3

BAC.

95

4

1º BAC

50

2

2º BAC

44

2

TOTAL

333
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6.

Cadro de persoal do centro educativo
Cadro de persoal CURSO 2020-2021
PERFIL LABORAL

LABOR ESPECÍFICO

NºPERSOAS

DOCENTES

37
PES

34

ORIENTADORA

1

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

2

PERSOAL NON DO-

7+2

media

xornada

CENTE
CONSERXES

2

ADMINISTRATIVO

1

COIDADORA

1

LIMPADORAS

2+1/2

AUXILIARES CONVERSA

1+1/2

44 + 2 media

TOTAL

xornada

7.

Canle de comunicación de incidencias sanitarias ao equipo COVID.
1. A comunicación directa co Equipo COVID 19 farase a través do enderezo de correo electrónico equipocovid19@iesneiravilas.es
2. A comunicación dunha persoa con síntomas (Ver “autoenquisa de avaliación clínica do
COVID19”) no centro en horario escolar: será o profesorado ou membro da dirección que
estea de garda quen informe ao Equipo COVID19 da incidencia de palabra e ben cun correo
electrónico ou cunha mensaxe a través do SIXA.
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3. As ausencias do persoal non docente e do profesorado por ter síntomas (Ver “autoenquisa
de avaliación clínica do COVID19”) comunicaranse telefonicamente ao teléfono do centro ou
por correo electrónico ou mensaxe SIXA.
4. As familias comunicarán incidencias e ausencias a través do teléfono do centro ou a través
de correo electrónico ou mensaxe SIXA.
10.

Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado.

CASUÍSTICA ALUMNADO: non acudirá ou ausentarase do centro...
1.
A quen se lle detecte sintomatoloxía compatible (Ver “autoenquisa de avaliación clínica
do COVID19”) na casa. Rexistrarase no SIXA por parte do titor ou titora e no rexistro Excel
do EquipoCovid.
2.
Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo
da Covid-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva non
poderán acudir ao centro, en virtude de ser considerados contactos estreitos. Rexistrarase
no SIXA por parte do titor ou titora e no rexistro Excel do EquipoCovid.
3.
Quen manifeste sintomatoloxía compatible (Ver “autoenquisa de avaliación clínica do
COVID19”) no propio centro. Rexistrarase no SIXA por parte do profe ou directivo de garda e no rexistro Excel do EquipoCovid.
4.
CASUÍSTICA PERSOAL DO CENTRO: non acudirá ou ausentarase do centro...
1. Quen manifeste sintomatoloxía compatible (Ver “autoenquisa de avaliación clínica do
COVID19”) na casa. Rexistrarase no Xade por parte da Secretaría (Persoal non docente) ou da Xefatura de estudos (Persoal docente) e no rexistro Excel do Equipo
Covid.
2. Quen conviva cun membro da familia sospeitoso ata a realización dunha proba que
sexa negativa. Rexistrarase no Xade por parte da Secretaría (Persoal non docente) ou
da Xefatura de estudos (Persoal docente) e no rexistro Excel do Equipo Covid.
3. Quen manifeste sintomatoloxía compatible (Ver “autoenquisa de avaliación clínica do
COVID19”) no propio centro. Rexistrarase no Xade por parte da Secretaría (Persoal
non docente) ou da Xefatura de estudos (Persoal docente) e no rexistro Excel do Equipo Covid.
OLLO! “Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan
prescindibles ata que se confirme o resultado, pero non será necesario que garden corentena
no domicilio, podendo acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo. (04-11-2020)

11.

Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e educativas.
“(...) corresponderá á persoa directora, ou persoa na que delegue ou a substitúa, a función coordinadora Covid e a interlocución coa administración”.
“Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática,denominada “EduCovid”,
específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos estreitos dos posibles casos
confirmados.”
Aviso ao coordinador covid-19.
- A partir de aquí, establecerase a comunicación do coordinador covid-19 coas autoridades sanitarias e a familia do afectado:
•
Chamada telefónica á familia do afectado/a.
•
Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia.
•
Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade.
•
Subida de datos á aplicación.
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Id.

Medidas xerais de protección individual

12.

Deseño das aulas COVID.

“Nas etapas de Ensino Secundario Obrigatorio, Bacharelato e Formación Profesional establécense as
seguintes medidas de conformación das aulas:
a) Os postos escolares manterán unha distancia de 1,5 metros respecto de todos os postos
que o rodeen medidos dende o centro da cadeira. Se fose preciso retirarase outro mobiliario
como andeis ou colgadores que limiten o espazo dispoñible .
b) Os postos escolares estarán orientados nunha mesma dirección.
c) Cando o tamaño da aula non permita a distancia entre postos buscaranse espazos alternativos onde sexa posible gardar a distancia de 1,5 metros. Noutro caso, poderase habilitar o espazo dispoñible mediante a utilización de mamparas de separación sempre que se respecte
unha distancia mínima de 1m respecto dos postos que o rodeen, medidos dende o centro
da cadeira.
d) Cando non sexa posible ningunha das accións anteriores desdobrarase o grupo.”
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13.

Identificación de espazos ou salas para asignar grupos

No centro existen os seguintes espazos nos que podemos asignar grupos:
•
15 aulas tipo de 23 postos a 1,5 mts
•
2 aulas con capacidade para 30 postos:
◦
o salón de actos
◦
a aula de debuxo
•
A aula 29 con capacidade para 20
•
2 aulas de informática de 15 postos cada unha (separados por mamparas)
•
1 taller de tecnoloxía con cabida para 12 postos
•
1 aula de música con cabida para 15
•
3 laboratorios con cabida para 9 e 12 postos
•
A biblioteca con cabida para 16
•
Pequenos espazos para grupos de entre 5 e 10 postos

14.

Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou aulas
especiais do centro.

• O espazo para traballo de PT e AL será a aula 18. Cun aforo reducido de 6 persoas. Accederase a
ela seguindo as instrucións xerais a seguir nos cambios de aula: acceso en ringleira mantendo a distancia, hixienización de mesas e cadeiras ao entrar na aula previamente ventilada.
• O departamento de orientación :
•
Establécese un aforo máximo de 4 persoas para manter a distancia de seguridade de metro
medio establecida pola Consellería.
•
Antes de entrar no departamento, utilizar o hidroxel para a limpeza das mans.
•
As fiestras e portas permanecerán abertas, sempre que sexa posible, para garantizar a ventilación, co fin de favorecer a renovación do aire no seu interior.
•
Limitaranse as reunións presenciais coas familias ó estritamente necesario, fomentando o uso
dos medios telemáticos, mediante cita previa, ben sexa por teléfono ou a través do correo elec trónico corporativo otero@edu.xunta.es
•
Dixitalizarase o maior número posible de documentos para evitar a manipulación de materiais
en formato papel (posbile fonte de transmisión)
•
Unha vez rematada a visita, a orientadora procederá a desinfección das superficies ocupadas,
mediante o uso do gel desinfectante multiusos de pistola e papel de un único uso.
•
Ó finalizar a xornada, as mesas do despacho quedarán libres de papeis e materiais para unha
correcta desinfección.

15.

Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias.

“Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada.”
Consecuentemente empregaremos as seguintes canles:
•
Comunicación a través da plataforma SIXA coa canle do correo electrónico como ferramenta
principal.
•
Comunicación ao través do teléfono ou mediante vídeo-chamada ou empregando algunha aplicación de vídeo-conferencia.
•
En situacións nas que se requira un encontro presencial coa familia – protocolos de absentismo, faltas de conduta, decisións curriculares...- programarase a reunión para que non coinci da con ningún recreo nin intercambios de clase. Na mesma manterase a distancia de segurida de e hixienizaranse mesas e cadeiras da sala de titorías ou despachos de dirección ao rematar.

16.

Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do concello ).
“Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro”
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•

•
•

17.

Farase chegar a toda a comunidade a actualidade do centro no transcorrer da pandemia mediante a publicación na web de todas as informacións, acordos, notificacións ou
novas que se poidan ir producindo.
Empregaremos tamén o medio de comunicación habitual coa plataforma SIXA.
O resto da comunicación co exterior será a través do correo electrónico e o teléfono.

Uso da máscara no centro
“ O alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras
durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se
cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario”
“A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía
para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo
do alumno/a ou da persoa obrigada”

18.

Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa
“O “Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 2020/2021” será comunicado ao persoal do centro, a todas as familias e ao alumnado, neste último caso a partir dos niveis de ensino
obrigatorio”
Realizarase:
•
Publicando o documento completo na web do centro.
•
Facendo un envío masivo do documento completo ás familias e ao profesorado a través da plataforma SIXA.
E, fundamentalmente, irémolo facendo presente apartado por apartado nos momentos e nos lugares precisos a través de carteis, mensaxes en soporte audiovisual etc.

Id.

Medidas de limpeza

19.

Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente
1.

2.

3.
4.

Aseos. (2 veces ao día: dende o final do 1º recreo ata despois do remate da xornada).
1. aseos profesores/as
2. aseos alumnado planta baixa
3. aseos alumnado planta primeira
4. aseos (Non vestiarios) do ximnasio.
Zonas comúns e superficies de uso frecuente.(Unha ou dúas veces ao día: dende a metade
da xornada lectiva ate o final do día)
1. Escaleiras: pasamáns e chan
2. Corredores: chan e taquillas
3. Zona das portas de entrada e saída ao centro: chan e tiradores portas.
4. Sala de profesores e conserxería: chan, mesas e cadeiras
5. Despachos secretaría, dirección: chan, mesas e cadeiras.
6. Biblioteca: chan, mesas e cadeiras dos postos de lectura.
Sala de illamento. Limpeza prioritaria sobre o resto en caso de ser empregada. Se non se emprega pasaría a limparse como o resto de mantemento.
Limpeza de mantemento habitual. Unha vez ao día salvo excepcións imprevistas...
Páxina 9 de 31

1. Aulas (Incluídas a de debuxo e o salón de actos), laboratorios, talleres e ximnasio. 1 vez ao
día: ventilación, baleirado de papeleiras, chan e portas.
2. Departamentos (a demanda en función do seu uso) empregar carteis nas portas como os
dos hoteis.
LEMBRAMOS que as mesas e cadeiras das aulas – incluídas mesa do profesor - polas que
pasan distintos grupos, os postos de traballo na sala de profesores, os despachos despois de
recibir persoas alleas, as mesas de laboratorios e talleres... deben ser debidamente desinfectados polos seus usuarios entrantes e saíntes.
“As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas dos traballadores,
tales como áreas de descanso, vestiarios, taquillas, aseos, cociñas (onde se limpará todo o enxoval no lavalouzas, incluído o que non se teña usado pero teña podido estar en contacto coas
mans dos estudantes)”

20.

Distribución horaria do persoal de limpeza
Considerando que contamos con dúas limpadoras a xornada completa e unha a media xornada
(solicitaremos que esa media xornada poida converterse en xornada completa). Debemos
adaptarnos aos seguintes cambios:
•

•

•

21.

Un horario coincidirá coa xornada lectiva e asumiría a maior parte das tarefas dos puntos 1 e 2. Será de 9 a 16:30. Os outros dous horarios cubrirán de 13 a 19:30 e de 16 a
19:30 e completarán tarefas do apartado 1 e 2 e o apartado 3 principalmente.
A maneira de traballar por zonas tamén cambiaría. Incluso cabería a posibilidade de
que un mesmo espazo tivese que ser limpado en diferentes ocasións por diferentes limpadoras . Empregaranse follas de rexistro das tarefas feitas en baños e espazos específicos. Empregaremos carteis para pomos de porta para sinalar espazos usados
(especialmente departamentos).
Haberá posibilidade de ir rotando quendas e tarefas semanalmente ou mensualmente.

Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza
O persoal de limpeza deberá empregar ao longo da súa xornada o material de protección que
ditan as instrucións das autoridades sanitarias: uniforme, luvas desbotables e máscara. Cómpre mercar este curso dous uniformes para que a frecuencia de lavado poida ser maior.
“Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recen preparada ou calquera dos
desinfectantes con actividade virucida que se atopan no mercado e que teñan sido autorizados
e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso destes produtos sempre se respectarán as
indicacións da etiqueta.”

22.

Cadro de control de limpeza dos aseos
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23.

Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas

24.

Determinación dos espazos para a xestión de residuos
“Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de mans ou para
o cumprimento da “etiqueta respiratoria” sexan refugados en papeleiras con bolsa ou contedores protexidos con tapa e, se é posible, accionados por pedal.”
“Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na fracción
resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as recollidas separadas”
De precisarmos almacenar eses residuos mais alá dos carros de limpeza das limpadoras, habilitarase un espazo:
•
ben no almacén de útiles de limpeza.
•
Ben nun dos pendellos do soto do centro.
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Id.

Material de protección

25.

Rexistro e inventario do material do que dispón o centro
“ Corresponde ao equipo formado na COVID-19, en colaboración coa secretaría do centro, o inventario das mesmas e arbitrar un mecanismo de distribución que acredite a súa entrega e o
seu consumo para a actividade propia do centro.”
•

26.

O inventario será xestionado pola secretaría do centro dixitalmente. (Excel)

Determinación do sistema de compras do material de protección
“Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento, suplir o aprovisionamento de equipos de protección que non sexan centralizados pola consellería, en especial xel hidro alcohólico e os seus dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e
desinfección, luvas, papeleiras de pedal, impresión de cartelería e, cando resulten insuficientes,
máscaras de protección.”
•
•

27.

A secretaria realizará compras do material a través da ponderación de distintos orzamentos de diferentes distribuidores.
Na contabilidade haberá unha partida de gastos etiquetada como COVID19.

Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición
•

O reparto de material de protección ao persoal rexistrarase a través de “recibís”.

Id.

Xestión dos abrochos

28.

Medidas
REMITÍMONOS AO PLAN DE CONTINXENCIA

29.

Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (
DEFINIDOS NA PRESENTACIÓN DO EQUIPO COVID19:
•
O coordinador do Equipo COVID: o director
•
O membro do Equipo asignado para actuar en ausencia do director.
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Id.

Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

30.

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

“(...)cando un/unha traballador/a se atope dentro dun grupo vulnerable dos sinalados anteriormente, (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) deberanse seguir os seguintes pasos:
1. A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá
dirixir a súa solicitude á dirección do centro educativo onde presta os seus servizos, na que exprese que concorren as causas para considerar o/a traballador/a como
grupo vulnerable e susceptible de ser considerado persoal sensible (anexo III deste
protocolo).
2. - A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se
indiquen as tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación
das medidas de protección existentes. Porase a disposición das direccións un modelo
de informe simplificado no Portal da dirección (anexo IV).
3. A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes unha
relación das peticións de valoración da sensibilidade do/a traballador/a e do posto,
xunto cos informes emitidos, á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación do ámbito provincial onde radique o dito centro de
traballo.
4. A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante correo electrónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte procedente para resolver a adaptación do posto de traballo ou a
declaración de persoal como sensible.
Coa análise da devandita documentación e da relativa aos posibles riscos existentes
no centro de traballo da persoa solicitante, o facultativo emitirá informe.
5. A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un informe preventivo adicional de carácter complementario ao Servizo de Prevención de Riscos laborais da Consellería de Educación, quen, a súa vez, o recadará do servizo sanitario
preventivo contratado.
A actuación do servizo sanitario non suporá a necesidade de desprazamento nin do/
da traballador/a nin do facultativo e realizarase a través da análise da documentación
que aquel/a lle achegue.
Resulta obrigatorio para o/a traballador/a achegar toda a documentación requirida polo servizo sanitario nun prazo máximo de 3 días hábiles ; no caso contrario, entenderase que desiste da súa petición.
6. Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a obriga de
acudir presencialmente ao centro.
7. (Se no informe do servizo sanitario adóptase...) Como última medida e, unha vez acreditada a imposibilidade de realizar as medidas do punto anterior - referidas á adaptación do posto de traballo - , o facultativo emitirá informe en que indique a imposibilidade de adaptación do posto de traballo e a imposibilidade de aplicar unha protección
adecuada que evite o contaxio ou recolocación a outras funcións exentas de risco e,
polo tanto, considerarase ao/a traballador/a como especialmente sensible para os efectos da tramitación, de ser o caso, da incapacidade laboral.
...A dirección do cento procederá a tramitar a substitución do/a traballador/a a través das aplicacións que a Consellería contempla para tales circunstancias.
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Medidas de carácter organizativo
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31.

Entradas e saídas
ENTRADA:
As cancelas de acceso ao centro, as tres portas de entrada ao edificio e as portas de entrada
ás aulas deberán estar abertas ás 8:15.
Traspasadas as cancelas o alumnado deberá percorrer tres itinerarios diferentes en función
do grupo ao que pertenzan:
Itinerario 1. (1º ESO e 4º ESO) a través da cancela grande para os coches camiñarán
pola beirarrúa da esquerda [ONDE XA NON SE PODERÁ ESTACIONAR NINGÚN COCHE] ata chegar á pista de deporte - deixando atrás a torre - para logo subir polas esca leiras dende a pista ate a porta da casa da conserxe. Entrando ao centro pola porta da
ALA ESTE (a mais próxima á casa da conserxe). O alumnado de 4º de ESO subirá pola
escaleira interior e permanecerá na planta baixa o menor tempo posible.
•

Itinerario 2. (3º ESO A, 2º ESO e 1º BAC B ) entrando pola cancela pequena, subirán
a costa para, torcendo á dereita entrar pola porta da ALA OESTE (a mais próxima a rúa
Neira Vilas)
•

Itinerario 3. (3º ESO B e C + 1º BAC A + 2º BAC) tamén pola cancela pequena, subirán a costa para, seguindo recto continuar polo paseo que abrangue todo o o fronte do edi ficio ata chegar as escaleiras que dan acceso á porta NORTE (a que dá ao mar). Unha
vez dentro, o alumnado de 2º BAC A descenderá as escaleiras cara o salón de actos
mentres que o resto ascenderán á planta 1ª. Todos eles permanecerán na planta baixa o
menor tempo posible.
•

Unha vez dentro, e despois da correspondente hixienización de mans na porta de entrada, o
alumnado depositará todas as súas pertenzas na taquilla asignada a tal efecto (situadas a ca rón das súas aulas) e collerá o material necesario para as primeiras clases.
Todo este proceso realizarase coa máscara posta e gardando as distancias de seguridade e sen formar grupos nin aglomeracións. Agardamos que a chegada vaia sendo escalonada e aprendamos a distribuírnos no espazo nas primeiras semanas do curso.
SAÍDA:
A recollida nas aulas e a preparación para saír deberá ser graduada: empezarán as dúas alas
da planta baixa a recoller e a hixienizar cando falten dez minutos para rematar a clase. Abandonando o centro aos poucos segundo vaian rematando. Sen pararse nin facendo grupos den tro do recinto escolar. Seguirán as dúas alas da planta superior cando falten cinco minutos
para rematar a clase. Realizando as mesmas accións descritas de maneira ordeada.
Para abandonar o edificio cada grupo debe seguir o seu itinerario propio. Sen atallos nin alteracións dos mesmos.
Itinerario 1. (1º ESO e 4º ESO) O alumnado de 4º, baixará de planta pola escaleira
principal e, como o alumnado de 1º, dirixiranse polo “carril” dereito do corredor ata a folla esquerda da porta SUR (A que mira á pista de arriba). Para, xa no exterior, rodear o
edificio cara a esquerda para desandar o camiño que empregaron para entrar.
•

Itinerario 2. (3º ESO A, 2º ESO e 1º BAC B ) dirixiranse polo “carril” dereito do corredor ata a folla dereita da porta SUR (A que mira á pista de arriba). Para, xa no exterior,
rodear o edificio cara a dereita para desandar o camiño que empregaron para entrar.
•

Itinerario 3. (3º ESO B e C + 1º BAC A + 2º BAC) 3º B e C e 2º BAC B baixarán de
planta pola escaleira interior podendo logo ou ben saír pola porta sur (como no itinerario 2) ou pola norte desandando o mesmo itinerario polo que entraron pero en sentido
inverso.
•

En ningún caso se deberán mesturar dous itinerarios nin coller atallos.
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32.

Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo
VER PLANOS

33.

Cartelería e sinaléctica
Sobre os carteis relativos a prevención e educación para a saúde falaremos no contexto das
devanditas campañas. E, por suposto, serán de maio tamaño e terán lugares privilexiados para
ser vistos e lidos.
As sinais que orienten a circulación para o centro, normas, aforos...
•
PORTAS. Todas as portas que o permitan poderán ser atravesadas nun so sentido como norma xeral - Así debe ser sinalizado. (Sinais verticais)
•
CARRÍS CORREDORES.- Dividiremos os corredores en dous carrís con sentidos
opostos. Sinalaremos a “mediana” e os sentidos (con frechas ou pegadas de zapatos).
•
DISTANCIA DE SEGURIDADE NOS CORREDORES.- Pintando no chan círculos tanxentes de 75 cms. De radio. Por exemplo.
•
CARRÍS ESCALEIRA PRINCIPAL (SUR).- Tamén sinalaremos os dous sentidos - subida e baixada – nas escaleiras.
•
SENTIDO DAS ESCALEIRAS DOS EXTREMOS DOS CORREDORES (ESTE E OESTE).- Unha de subida e a outra de baixada.
•
AFORO DOS SERVIZOS.- 4 persoas na planta baixa e na primeira. 2 persoas nos dos
vestiarios.
•
AFORO SALA PROFESORADO.- 15 persoas..
•
outros...

34.

Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado
No noso centro o alumnado transportado non precisa tratamento específico para entrar e saír
dada a existencia dunha soa liña, que a parada sitúase na rúa e acceden camiñando un treito
como o resto do alumnado e que existe un profesor ou profesora de garda que acompaña a
ese grupo.

35.

Asignación do profesorado encargado da vixilancia
•

•

•

Para as entradas (sexan de mañá ou o luns pola tarde) farían falta catro profesores/as
- 1 para o transporte e os outros 3 para cada porta de acceso e cada ala onde deben
situarse os tres grupos de alumnado. (4x1/2 garda)
Para os recreos:
◦
Se fai bo tempo... 3 – unha persoa en cada espazo sinalado para cada grupo – e
1 para o control de acceso á cafetería. (4x1/2 garda) x 2 recreos.
◦
Se fai mal tempo...4 – unha persoa para cada ala dos corredores nos que deben
distribuírse os grupos e 1 para o acceso á cafetería (5x1/2 garda) x 2 recreos.
Para as saídas - Será o profesorado de últimas horas o que vixíe a saída da súa clase
consonte ao itinerario que debe seguir. As gardas serán as habituais. (2x1 garda).
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Id.

Medidas en relación coas familias e ANPA

37.

Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva.
A ANPA desbota a realización das actividades lectivas do serán que se viñan realizando ate
agora. As únicas que propoñen son as de técnicas de estudo a realizar en horario escolar e coordinación cos titores e titoras correspondentes.

38.

Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar
•
•

39.

“As actividades das ANPAs celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando en
todo caso a xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas.”
“Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático.”

Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias
DESENVOLVIDO NO APARTADO 15.
A planificación, contidos das titorías, periodicidade...concretaranse dende o plan de acción titorial a poñer en común na segunda quincena de setembro...

40.

Normas para a realización de eventos
“ Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. No
caso de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención, distanciamento
e aforos.”

Id.

Medidas para o alumnado transportado

41.

Medidas (criterios de priorización para o uso do transporte)
“O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano
autonómico ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do emprego de máscara.”
“Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para realizar unha mellor
trazabilidade dos contactos., salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades
sanitarias determinen un uso máis restritivo do mesmo.”
“Con carácter xeral cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos quedan suspendidas as autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar a todo o
alumnado con dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 km).”
“No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo o
alumnado o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao centro educativo, tendo en conta que a administración adoptará as medidas para que o transporte se realice en con dicións de seguridade.”
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Id.

Medidas específicas para o uso doutros espazos

45.

Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas...

XIMNASIO.ENTRADA AO XIMNASIO/AULA
•

•
•
•
•

•
•
•

A entrada ó ximnasio farase pola porta situada no interior, e sairase pola porta
situada no exterior. Así evitarase o contacto cos compañeiros/as do seguinte
grupo. Entrarase ó ximnasio segundo as lendas informativas que se encontrarán ó saír da aula, en ringleira e mantendo sempre a distancia de seguridade.
É obrigatorio o uso da máscara e a limpeza das mans co xel na entrada.
Non se accederá ó ximnasio con mochilas ou outras pertenzas.
Os vestiarios, igual que as duchas, permanecerán pechados, polo que o alumnado virá coa roupa de deporte dende a casa.
Habilitarase unha zona exterior ó ximnasio (colgadores ou bancos), onde os
rapaces poderán deixar as súas mochilas, chaquetas...impedindo que entren
en contacto unhas con outras.
O proceso de deixar e recoller pertenzas realizarase de maneira ordenada evitando aglomeracións.
Cada alumno traerá unha botella de auga propia, claramente identificada e estará prohibido beber auga da botella doutro compañeiro/a.
Agora, máis que nunca o pelo longo estará recollido durante toda a sesión, e
os reloxos, pulseiras, colares... e demais obxectos de valor non se poderán traer ó ximnasio.

DENTRO DO XIMNASIO
O ximnasio contará ca seguinte dotación hixiénica:
Xogo de máscaras de reposto para o alumnado.
•
Dispensador de xel hidroalcóholico.
•
Dispensador de papel individual.
•
Limpador desinfectante multiusos de pistola (que estará baixo supervisión e
sempre lonxe do alcance do alumnado) para seu uso por parte do profesorado.
•
Papeleiras con bolsa protexidas con tapa, e accionadas por pedal, debido a
gran cantidade de residuos que se xenarán nesta aula.
•
Estará totalmente prohibido que o alumnado acceda ó almacén do material.
•
O profesor ou profesora será quen entregue sempre o material se procede o
seu uso.
•
O material será de uso individual. O final da clase destinarase un tempo para a
súa desinfección (o material non debe volver ó almacén sen estar desinfectado
xa que é fundamental mantelo como zona limpa)
•
Se algún alumn@ precisa ir ó servizo dos vestiarios, sempre o fará de maneira
individual, procedendo ó lavado de mans co xel antes de entrar de novo ó ximnasio.
SAÍDA DO XIMNASIO.•
•

•

•

Unha vez finalizada a clase, os alumnos/as, poderán acceder ós baños dos
vestiarios para proceder o lavado de mans e cambio de camiseta se procede. A
entrada será de dous en dous.
O ximnasio ventilarase 10’ entre clase e clase.
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TALLER DE TECNOLOXÍA.a) Os alumnos entrarán no taller despois de que saían os que estean dentro da aula, es perarán en fila gardando a distancia de seguridade e pegados a parede do taller, así non inter ferirán cos que vaian a informática.
b) É obrigatorio o uso da máscara e a limpeza das mans co xel na entrada. Non se acce derá ó taller con mochilas ou outras pertenzas. A entrada do taller contará cun dispensador de
xel hidroalcóholico, dispensador de papel individual, un limpador desinfectante multiusos de
pistola (que estará baixo supervisión e sempre lonxe do alcance do alumnado) para seu uso
por parte do profesorado e papeleiras con bolsa.
c) A aula do taller de tecnoloxía ten unha capacidade para doce alumnos situados nas ca beceiras das mesas de traballo, mantendo así unha distancia de 1,5 m respecto de todos os
postos que rodeen medidos dende o centro da cadeira.
d) En cada posto, a hora de traballar nun proxecto, terá unha caixa coas ferramentas bási cas para o seu desenvolvemento. En caso de necesitar puntualmente algunha ferramenta específica, será o profesor o encargado de proporcionala, así como o material. Os a alumnos non
accederan a parte do almacén do taller nin para coller ferramentas nin material. Tanto ao inicio
coma o final de cada sesión os alumnos terán un tempo para a súa desinfección, tanto das fe rramentas da caixa coma das solicitadas.
e) Os traballos serán principalmente individuais.
f) O taller ventilarase 10 minutos entre clase e clase.
AULAS DE INFORMÁTICA.a) Os alumnos entrarán na aula de informática despois de que saían os que estean dentro
da aula, esperarán en fila gardando a distancia de seguridade e pegados a parede de dirección
así non interferirán cos que vaian ó taller de tecnoloxía.
b) É obrigatorio o uso da máscara e a limpeza das mans co xel na entrada. Non se acce derá ó aula de informática con mochilas ou outras pertenzas. A entrada da aula contará cun
dispensador de xel hidroalcóholico, dispensador de papel individual, un limpador desinfectante
multiusos de pistola (que estará baixo supervisión e sempre lonxe do alcance do alumnado)
para seu uso por parte do profesorado e papeleiras con bolsa.
c) A aula de informática ten unha capacidade para quince postos informáticos, pero sen a
separación de seguridade, polo tanto só será de uso a metade dos ordenadores se non se dis poñen de unhas pantallas de protección e mellor ventilación das mesmas, senón non se
poderían utilizar.
d) Tanto ao inicio coma o final de cada sesión os alumnos terán un tempo para a súa de sinfección do seu posto informático.
e) O aula de informática ventilarase 10 minutos entre clase e clase.
LABORATORIOS.Como norma xeral, non se empregarán como tales laboratorios. O aforo é insuficiente para os
grupos constituídos. Esporadicamente poderase realizar algunha práctica con grupos reducidos
seguindo as medidas descritas previamente para estas aulas especiais.

46.

Educación física
Priorizaranse as actividades ó aire libre, a outras que se realicen no interior do ximnasio.
Promoverase actividades que permitan o distanciamento físico entre o alumnado.
O quecemento será individual e, para a realización do mesmo, @s alumn@s poderán sacarse
a máscara sempre que durante o mesmo poida existir un espazo de seguridade co resto de
compañeir@s.
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As actividades serán tamén, preferiblemente individuais, no caso de ser por parellas ou en pequenos grupos, poderán non facer uso da máscara si se pode manter a distancia de seguridade, no caso contrario deberán utilizala.
Levaranse a cabo actividades de baixa intensidade, que signifiquen a menor proxección de gotículas. (Canto maior velocidade ou intensidade da actividade , maior será a distancia de segu ridade a gardar. Segundo algúns investigadores, sen barreiras de protección, camiñando rápido
(4km/h), deberían manterse distancias de 5 metros de seguridade, correndo rápido, (14,4 km/h)
10 metros e en bicicleta (30 km/h) ó menos 20 metros. Blocken et al., 2020; FAQ Blocken e
Marchal).

47.

Cambio de aula.
“Na medida do posible, mediante a asignación de grupos ou de horarios, a norma xeral é que o
alumnado non cambiará de clase agás nos supostos excepcionais.”
“Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase.
No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que finalice a
súa clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado.”
“A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. Agardarán
polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade,
evitándose a formación de aglomeracións de alumnado.”
“Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo anterior
antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alum nado durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e
cadeiras.”

48.

Biblioteca
ACCESO E CIRCULACIÓN:
- O uso da máscara é obrigatorio en todo momento, tanto por parte do equipo de biblioteca
como por partes dos/as usuarios/as.
- É obrigatorio manter a distancia de seguridade en todo momento e respectar a sinaléctica es tablecida.
- Non está permitida a libre circulación pola biblioteca, agás para acceder aos postos de lectura
habilitados. No caso de querer solicitar algún material en préstamo, débese agardar na fila habilitada diante do mostrador. Só poderán circular pola sala os/as membros do equipo de biblio teca.
- O aforo da biblioteca queda limitado ao 50%. Por esa razón, só se poderán ocupar os postos
habilitados, sen que estea permitido movelos ou cambiar a súa distribución.
- Os postos da biblioteca ocuparanse por orde de chegada, agás un 25%, que poderán ser reservados polos/as usuarios/as interesados/as. As reservas faranse a través do correo electrónico da biblioteca (biblioteca@iesneiravilas.es) ata o día anterior ao uso desexado.
- O espazo de lecer do fondo da sala, dotado de sofás e pufs, queda fóra de uso.
LIMPEZA E DESINFECCIÓN:
- Todos/as os/as usuarios/as deben hixienizar as mans á entrada e á saída da biblioteca. Para
iso, haberá dispensadores de xel hidroalcohólico xunto á porta de acceso.
- Ao rematar, os/as usuarios/as hixienizarán os postos que teñan ocupado (mesa e cadeiras),
utilizando a solución hidroalcohólica e os panos desbotables que estarán á súa disposición no
mostrador. Despois do seu uso, os panos deberán ser desbotados na papeleira con tapa situaPáxina 24 de 31

da na entrada da biblioteca.
- No caso de utilizar algún dos ordenadores portátiles da biblioteca, ao remate estes tamén
serán hixienizados (sempre botando a solución hidroalcohólica sobre o pano, nunca directamente sobre o ordenador) e deixados sobre a mesa. Será o equipo de biblioteca quen os garde
no seu armario.
- Co fin de proceder á correcta limpeza da biblioteca, será obrigatorio recoller e desinfectar os
postos de lectura cando soe o primeiro timbre de remate do recreo.
- O equipo de biblioteca encargarase de ventilar a sala coa maior frecuencia posible.
- O equipo de biblioteca hixienizará o seu posto de traballo (mesa, cadeira e ordenador) ao re mate de cada recreo (ou uso).
PRÉSTAMOS E DEVOLUCIÓNS:
- O préstamo dun libro ou outro material da biblioteca poderá solicitarse de dúas maneiras:
a) A través do correo electrónico da biblioteca (biblioteca@iesneiravilas.es). A petición
será atendida á maior brevidade polo equipo de biblioteca, que indicará a data de recollida na
biblioteca.
b) De xeito presencial, no mostrador da biblioteca. Haberá que respectar a fila sinalada a tal
fin e facer a petición ao persoal da biblioteca.
- En todos os casos, queda prohibido que calquera persoa (alumnado, profesorado ou resto da
comunidade educativa) colla o material directamente dos andeis; só poderán collelo os membros do equipo de biblioteca.
- O listado de lectores/as, empregado para a realización dos préstamos, será utilizado exclusi vamente polo equipo de biblioteca.
- Os libros e materiais que se queiran devolver serán depositados directamente polos/as
usuarios/as nas caixas habilitadas e identificadas a tal efecto.
- O material devolto deberá permanecer en caixas identificadas, pechadas e illadas durante 24
horas, antes de ser xestionado (devolto no catálogo Meiga, colocado nos andeis e utilizado de
novo).
- Unha vez baleiradas do material devolto, as caixas serán hixienizadas con solución hidroalcohólica antes de volver ser utilizadas.
- Dada a especial sensibilidade dos préstamos e devolucións, ningún membro da comunidade
educativa poderá coller e/ou devolver materiais da biblioteca sen a supervisión do equipo de biblioteca ou fóra do horario de apertura da mesma.
OUTROS ASPECTOS:
- A sección de xogos da biblioteca (incluídos os taboleiros de xadrez) queda fóra de uso.
- O profesorado interesado en utilizar a biblioteca como aula deberá reservar previamente o espazo anotándoo na plantilla que a tal efecto estará dispoñible na sala de profesores e deberá
aterse ás seguintes normas de uso:
· Vixiar o correcto uso da sala, a desinfección dos materiais e postos empregados e a ventila ción da sala, de acordo co plan xeral de actuación ante a COVID-19.
· Non alterar a distribución das mesas.
· Cumprir estritamente as normas de uso da biblioteca perante a COVID-19, recollidas neste
mesmo documento.
- O equipo de biblioteca vixiará o estrito cumprimento destas normas.
- Todas as actividades planificadas polo equipo de biblioteca deberán cinguirse a estas normas,
priorizando sempre as accións virtuais e aquelas que garantan a seguridade de toda a comunidade educativa.
- Estas normas poderán sufrir variacións en función da evolución da situación sanitaria.
- Mantéñense todas as normas de uso da biblioteca que non son incompatibles coa situación
xerada pola COVID-19; entre outras: débese observar o máximo silencio posible, non está permitido comer nin beber, non está permitido o uso do teléfono móbil e débense respectar e se guir sempre as indicacións do persoal do equipo de biblioteca.
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49.

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

So poderán usarse os aseos correspondentes á planta onde se atopa a aula de referencia do
grupo do/a usuario/a.
Nunca se poderá superar o número de usuarios establecido e sinalado no cartel correspondente na entrada.
O profesorado flexibilizará saída da aula ao servizo en hora de clase para evitar aglomeracións
nos recreos.

Id.

Medidas especiais para os recreos

50.

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

Haberá dous recreos de 20 minutos (de 10:10 a 10:30 e de 12:10 a 12:30).
RECREOS NO EXTERIOR.Se o tempo atmosférico o permite, cada ala de cada planta do edificio sairá NECESARIAMEN TE ao exterior por un camiño establecido e comunicado de antemán. E accederá a unha parte
do exterior do centro tamén establecida e non a outra. (Ver plano). O profesorado que estea
nesa hora de clase acompañará ao grupo ata que teña saído pola porta.
Haberá unha diferencia de 5 mts entre a saída das aulas dunha planta e e as da outra.
RECREOS NO INTERIOR.No caso de non facer tempo de saír fóra o alumnado dividirase entre unha metade que quedará
na ula e a outra que sairá ao corredor. Como o único lugar cuberto do que dispón o centro é o
ximnasio e a parte cuberta do exterior, faranse quendas para o acceso ao mesmo.
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51.

Profesorado de vixilancia
O profesorado de vixilancia recollerase no cadro de gardas resultante na elaboración dos horarios do persoal docente do centro. Precísanse:
•
4 profesores/as para a entrada no centro (inclúe un/unha para o transporte) cada xornada ás 8:15 e para a entrada no centro os luns ás 16:00
•
4 ou 5 profesores/as (en función do tempo atmosférico: recreos fóra ou dentro) para o
ou os recreos.
•
3 profesores/as (inclúe un/unha para o transporte) como apoio para as saídas todas as
xornadas ás 14:00 e o luns ás 17:45
•

Id.

Medidas especificas para alumnado de NEE

55.

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

“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 indi vidual como pode ser o uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, estable cendo grupos de convivencia estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e
aula. Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos.”
“O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no
caso de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira no res pectar a distancia de seguridade.”
“No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas
entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans
nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño,
tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando
sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía.”
“Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como medida
de prevención de risco.”
O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades
de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.”
(Ver anexo medidas alumnado con nee elaborado pola consellería.)

56.

Medidas e tarefas. Seguimento

“particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe de extremar en
relación co alumnado, as medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación
a cada circunstancia”
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Id.

Previsións específicas para o profesorado

57.

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

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

58.

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

Páxina 29 de 31

Id.

Medidas de carácter formativo e pedagóxico

59.

Formación en educación en saúde
“O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as
medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos
chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa.”
“Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as
medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para facer do
alumnado axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, estas
actividades débense incluír de maneira transversal nos programas e actividades de educación
e promoción da saúde que xa viñan desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se
poida traballar a saúde de forma integral.”
“A tal efecto, desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover hábitos de
vida activa e saudable nos centros educativos a través de dun gran abano de programas como
son o Plan proxecta e Contratos-programa, entre outros. Igualmente, promoveranse accións
como a oferta da materia de libre configuración autonómica “Promoción de estilos de vida
saudables” na etapa secundaria obrigatoria. Estas e outras actuacións desenvolveranse desde
unha perspectiva interdisciplinar e baixo as dúas liñas marcadas:
•
Hábitos de alimentación saudable.
•
Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao longo da vida.”

60.

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

61.

Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais
“As aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de educación a distancia, cando
menos, co alumnado de terceiro de Educación Primaria en adiante e para o alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade presen cial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que poida por
en funcionamento a consellería.”
“Corresponde ao profesorado que designe a dirección do centro, asistidos de ser o caso polos
asesores Abalar, colaborar coa posta en funcionamento e o mantemento da aula virtual. Durante o mes de setembro, antes da asistencia do alumnado ás aulas, crearanse os “cursos” dentro
das aulas virtuais, e así como os usuarios para o alumnado e profesorado. Realizaranse as reunións oportunas para informar ao profesorado dos seus usuarios, do modo de ensinar aos
alumnos/as a inscribirse nos cursos, e da formación dispoñible (os coordinadores TIC poderán
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crear modelos básicos que sexan homoxéneos para a totalidade dos cursos e que faciliten o labor do profesorado con menor experiencia no uso). Porase a disposición do profesorado uns videotitoriais para a realización das tarefas de primeira posta en funcionamento da aula virtual.”
“Durante os primeiros días de clase, en setembro, os/as titores/as de cada un dos grupos, faci litarán ao alumnado a inscrición na aula virtual así como que se matriculen en cada un dos cur sos dos que forman parte. Cando sexa posible usarase a aula de informática do centro para estas tarefas.”
“Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado coñece o
funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que reali zar o ensino a distancia. Dedicará o tempo que precise na aula de informática para afianzar as
destrezas do alumnado no uso do seu curso virtual.”
“A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesorado e alumnado) terán que estar plenamente
operativos e funcionando ao finalizar o mes de setembro. É recomendable que os/as do alum nos/as estean familiarizados coa contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual. Crearase tamén un usuario na aula virtual para o/a inspector/a do centro con permiso de
acceso a todos os cursos virtuais e facilitaráselle a dito/a inspector o seu usuario e clave.
“No mes de setembro, os/as titores/as identificaran ao alumnado que, por mor da falta de recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de
ensino a distancia, e o notificarán ao equipo directivo. O equipo directivo realizará unha listaxe
deste alumnado e as súas necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a distancia.”
“Continuarase coa oferta de formación en aulas virtuais. As persoas asesoras Abalar de zona e
da UAC (Unidade de Atención a Centros) prestarán especial atención para a atención dos pro blemas tecnolóxicos que poidan xurdir. Para fornecer de contidos á aula virtual o profesorado
poderá usar os dispoñibles no espazo Abalar, os que figuran na web do Ministerio, ou calquera
outro dispoñible.”

62.

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

Solicitude de participación no programa ARCO e Contrato Programa
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