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1. Datos do centro 

 

Código  

32016625 IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

 

Enderezo

Rúa Fernández Losada s/n 

Localidade 

Celanova Celanova

Teléfono 

988431565 ies.celanova@edu.xunta.gal

www.iescelanova.gal 
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 Denominación 

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro 

Enderezo 

32600 

Concello Provincia

Celanova Ourense 

Correo electrónico 

ies.celanova@edu.xunta.gal 

Páxina web 

C.P. 

Provincia 



 

 

Id. Medidas de prevención básica

 

2. Membros do equipo COVID

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

Membro 1 Adrián Fernández García

Suplente Rafael Adán Rodríguez

Tarefas 
asignadas 

 Nomear
 Interlocución coa administración e co centro de saúde de 

referencia. 
 Coordinación do equipo 
 Comunicación de casos

 

Membro 2 José Ángel Lorenzo López

Suplente Teresa Romero Cid

Tarefas 
asignadas 

 Xestionar a adquisición do material de protección necesario
 Comunicación de casos en caso de ausencia no centro do 

Director

Membro 3 María Luisa Pérez blanco

Suplente Elisa Mercedes Seara Cid

Tarefas 
asignadas 

 Comunicación ao profesorado das medidas do protocolo
 Interlocución co centro de saúde

 

3. Centro de saúde de referencia

Centro Celanova 

Contacto 
Enfermeira 

María González Fondado

Contacto 
Médico 1 

Roberto Pascua García

Contacto 
Médico 2 

Dolores García Iglesias
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Medidas de prevención básica 

Membros do equipo COVID 

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

620626302

Adrián Fernández García Cargo Director

Rafael Adán Rodríguez Cargo Xefe de Estudos

Nomear membros e suplentes no equipo COVID
Interlocución coa administración e co centro de saúde de 
referencia.  
Coordinación do equipo COVID. 
Comunicación de casos 

José Ángel Lorenzo López Cargo Secretario

Teresa Romero Cid Cargo Vicedirectora

Xestionar a adquisición do material de protección necesario
Comunicación de casos en caso de ausencia no centro do 
Director 

isa Pérez blanco Cargo Profesora 

Elisa Mercedes Seara Cid Cargo Profesora Bioloxía

Comunicación ao profesorado das medidas do protocolo
Interlocución co centro de saúde 

Centro de saúde de referencia 

Teléfono 988 

María González Fondado 

Roberto Pascua García 

Dolores García Iglesias 

620626302 

Director 

Xefe de Estudos 

COVID.  
Interlocución coa administración e co centro de saúde de 

Secretario 

Vicedirectora 

Xestionar a adquisición do material de protección necesario 
Comunicación de casos en caso de ausencia no centro do 

Profesora Francés 

Profesora Bioloxía 

Comunicación ao profesorado das medidas do protocolo 

988 - 45.14.56 



 

 

 
 

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

Contamos con dúas aulas de illamento, unha no claustro de arriba (aula 301) e outra 
no claustro de abaixo (vestíbulo)
Dotación das aulas: 

 Xel hidroalcohólico 
 Xel desinfectante 
 Panos desbotables 
 Papeleira de pedal 
 Termómetro 

 
 

5. Número de alumado por nivel e etapa 
indicar o número total)  

1.º ESO 

2.º ESO 

3.º ESO 

4.º ESO 

TOTAL ESO 

1.º BACH 

2.ºBACH 

TOTAL BACHARELATO 

FPB 

 

6. Cadro de persoal do centro educativo 

PERSOAL DOCENTE 

PERSOAL NON DOCENTE 
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(determinación do espazo de illamento COVID e dos 
cción que inclúe) 

Contamos con dúas aulas de illamento, unha no claustro de arriba (aula 301) e outra 
no claustro de abaixo (vestíbulo) 

por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e 

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

(determinación do espazo de illamento COVID e dos 

Contamos con dúas aulas de illamento, unha no claustro de arriba (aula 301) e outra 

(engadir unha fila por nivel e etapa e 

50 

75 

39 

36 

200 

67 

39 

106 

30 

nicamente número de efectivos)   

41 

9 



 

 

 
 

7. Canle de comunicación 
sintomatoloxía compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e 
para a comunicación das familias co equipo COVID para comunicar incidencia e 
ausencias) 

PROFESORADO: 
 Vía telefónica (centro ou coordinador do equipo 
 Correo electrónico: ies.celanova@edu.xunta.gal

 
ALUMNADO:  

 Vía telefónica chamando ao centro 
 Correo electrónico: ies.celanova@edu.xunta.gal

 

 

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

Rexistro de ausencias do alumnado:
En caso de presentar sintomatoloxía compatible co
comunicar ao centro que non poderá acudir por esa sintomatoloxía e posteriormente 
confirmar se o resultado é positivo ou negativo. As ausencias derivadas desta 
sintomatoloxía serán consideradas como ausencias xustificadas a efectos de cómputo 
para o protocolo de absentismo,
Deberase cubrir o impreso de ausencias indicando como causa da ausencias 
“Sintomatoloxía compatible co
causadas por este motivo (ver modelo Anexo I
Pais/nais/titores/as legais realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma 
diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS
cuxos resultados non teñen que enviarse ao
Utilizarase a enquisa clínico-
realizarse, cada mañá, antes da chegada ao centro. Diante da aparición de polo 
menos un dos síntomas que aparece na enquisa os proxenitores
enviarán o alumnado á clase, solicitar
comunicarán esa ausencia ao centro
unha declaración responsable 
realizar a enquisa todos os días e a non mandar o alumno/
presentar polo menos un dos síntomas de dita enquisa.
 
Rexistro de ausencias do profesorado:
O profesorado do centro tamén deberá facer a autoavaliación descrita no Anexo I e, 
en caso de presentar sintomatoloxía compatible co
centro ou ao coordinador COVID que presenta dita sintomatoloxía e confirmar
vez consultado cos servizos médicos,
cubrir o impreso de ausencias indicando que o motivo da ausencia é
compatible coa COVID-19”. 
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Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de 
sintomatoloxía compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e 

cación das familias co equipo COVID para comunicar incidencia e 

Vía telefónica (centro ou coordinador do equipo COVID)  
Correo electrónico: ies.celanova@edu.xunta.gal 

Vía telefónica chamando ao centro  
o: ies.celanova@edu.xunta.gal 

(procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do 

Rexistro de ausencias do alumnado: 
En caso de presentar sintomatoloxía compatible coa COVID-19 as familias deberá 

o que non poderá acudir por esa sintomatoloxía e posteriormente 
confirmar se o resultado é positivo ou negativo. As ausencias derivadas desta 
sintomatoloxía serán consideradas como ausencias xustificadas a efectos de cómputo 
para o protocolo de absentismo, non sendo necesario o xustificante do facultativo. 

o impreso de ausencias indicando como causa da ausencias 
“Sintomatoloxía compatible coa COVID-19”. Levarase un rexistro de ausencias 

ste motivo (ver modelo Anexo II). 
is/titores/as legais realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma 

diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS
cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. 

-epidemioloxica que se describe no Anexo I que debe 
realizarse, cada mañá, antes da chegada ao centro. Diante da aparición de polo 
menos un dos síntomas que aparece na enquisa os proxenitores

á clase, solicitarán consulta co seu médico ou pediatra
comunicarán esa ausencia ao centro. Os proxenitores asinarán ao comezo do curso 
unha declaración responsable (Anexo X) comprometéndose a tomar a temperatura e 
realizar a enquisa todos os días e a non mandar o alumno/a ao centro en caso de 
presentar polo menos un dos síntomas de dita enquisa. 

Rexistro de ausencias do profesorado: 
O profesorado do centro tamén deberá facer a autoavaliación descrita no Anexo I e, 

n caso de presentar sintomatoloxía compatible coa COVID-19 deberán comunicar ao 
centro ou ao coordinador COVID que presenta dita sintomatoloxía e confirmar
vez consultado cos servizos médicos, se o resultado é positivo ou negativo, deberán 
cubrir o impreso de ausencias indicando que o motivo da ausencia é

(para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de 
sintomatoloxía compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e 

cación das familias co equipo COVID para comunicar incidencia e 

(procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do 

as familias deberá 
o que non poderá acudir por esa sintomatoloxía e posteriormente 

confirmar se o resultado é positivo ou negativo. As ausencias derivadas desta 
sintomatoloxía serán consideradas como ausencias xustificadas a efectos de cómputo 

non sendo necesario o xustificante do facultativo. 
o impreso de ausencias indicando como causa da ausencias 

stro de ausencias 

is/titores/as legais realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma 
diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 

centro, pero si comunicar a ausencia. 
que se describe no Anexo I que debe 

realizarse, cada mañá, antes da chegada ao centro. Diante da aparición de polo 
menos un dos síntomas que aparece na enquisa os proxenitores ou titores non 

án consulta co seu médico ou pediatra e 
Os proxenitores asinarán ao comezo do curso 

comprometéndose a tomar a temperatura e 
a ao centro en caso de 

O profesorado do centro tamén deberá facer a autoavaliación descrita no Anexo I e, 
19 deberán comunicar ao 

centro ou ao coordinador COVID que presenta dita sintomatoloxía e confirmar, unha 
se o resultado é positivo ou negativo, deberán 

cubrir o impreso de ausencias indicando que o motivo da ausencia é “Sintomatoloxía 



 

 

 

9. Comunicación de incidencias 
ás autoridades sanitarias e educativas)

Aviso ao coordinador COVID-
(os horarios lectivos de cada un están e
están no centro). 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/
 Chamada telefónica ao c
 Comunicación coa Xefa
 Subida de datos á aplicación.

 

 
 
 

Id. Medidas xerais de protección individual

 

10. Situación de pupitres (croques d
individual ou croque xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos e 
identificación da posición do profesorado)

A distribución das aulas indí
pupitres colocaranse en liña mirando cara a dirección 
1,2 metros entre o centro das cadeiras que a rodee.
Ademais todos os pupitres van a ser 
horario indicando o alumnado
seguinte hora hai cambio de alumnado
pupitre e a cadeira. 
Mención especial para a aula TIC na que se instalaron unhas mamparas de 
separación entre o alumnado e cada vez que hai clas
persoal de limpeza procede a súa desinfección
de funcionamento” establecido no Anexo IV
Tamén se debe ter en conta que a materia de Educación Física se leva a cabo no 
Pavillón Municipal de Celanova, para o correcto desenvolv
estableceuse un protocolo co Conc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Páxina 7 de 50 

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

-19 ou ao secretario en caso de ausencia deste no centro 
ios lectivos de cada un están enfocados de xeito que sempre un dos dous 

A partir de aquí, establecerase a comunicación do coordinador 
19 coas autoridades sanitarias e a familia do afectado:  

efónica á familia do afectado/a en caso de detección no centro
Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia.  
Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade.  
Subida de datos á aplicación. 

Medidas xerais de protección individual 

(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) 

indícase no plano de distribución do Anexo II
es colocaranse en liña mirando cara a dirección da mesa do profesor deixando 

metros entre o centro das cadeiras que a rodee. 
Ademais todos os pupitres van a ser nominais, de xeito que en cada u
horario indicando o alumnado que se senta no posto en cada momento, así se na 

guinte hora hai cambio de alumnado no posto o que o deixa deberá desin

Mención especial para a aula TIC na que se instalaron unhas mamparas de 
separación entre o alumnado e cada vez que hai clase nesa aula un membro do 
persoal de limpeza procede a súa desinfección, tal e como se establece no “Protocolo 

establecido no Anexo IV. 
Tamén se debe ter en conta que a materia de Educación Física se leva a cabo no 

lanova, para o correcto desenvolvemento do mesmo 
estableceuse un protocolo co Concello como se indica no Anexo V. 

(procedemento de comunicación das incidencias 

ao secretario en caso de ausencia deste no centro 
focados de xeito que sempre un dos dous 

A partir de aquí, establecerase a comunicación do coordinador 

a en caso de detección no centro 

a situación dos pupitres nas aulas ben de xeito 
individual ou croque xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos e 

do Anexo III. Todos os 
da mesa do profesor deixando 

nominais, de xeito que en cada un haberá un 
sto en cada momento, así se na 

no posto o que o deixa deberá desinfectar o 

Mención especial para a aula TIC na que se instalaron unhas mamparas de 
e nesa aula un membro do 

, tal e como se establece no “Protocolo 

Tamén se debe ter en conta que a materia de Educación Física se leva a cabo no 
mento do mesmo 



 

 

11. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos 
aula non permita as distancias mínimas e identificaci
asignar a grupos) 

Para cumprir ca distancia de seguridade uníronse varias aulas que eran de pequenas 
dimensións de xeito que quedaron espazos mais grandes no que colle o alumnado 
mantendo as distancias establecidas.
unhas mamparas de separación lateral.

 

12. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. 
Modelo cuestionario de avaliación 
espazos de PT e AL, departamento de o
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 universita
2022)  

Para ter en conta as medidas haberá que diferenciar entre o apoios individualizados, 
que son aqueles que se realizarán dentro da aula de apoio educativo, e os apoios 
dentro da aula ordinaria, nos que as profesoras de apoio (este curs
Pedagoxía Terapéutica e especialista en Audición e Linguaxe) estarán na aula de 
referencia e prestarán axuda ao alumnado que presente dificultades dentro do grupo.
A continuación especifícanse as consideracións a ter en conta en cada un d
ámbitos: 
 
Consideracións a ter en conta dentro da aula de apoio educativo:

- As profesoras recollerán ao alumnado dentro da súa aula de referencia (este 
debe permanecer sentado no seu pupitre e co material preparado). Farán o 
traslado á aula de apoio xunt

- A utilización da máscara é obrigatoria.
- Antes de entrar na aula é obrigatoria a hixiene de mans.
- As profesoras de PT e AL serán as encargadas de abrir e pechar as portas, 

ventilar as aulas, acender e apagar as luces  e ordenador, etc.
- O material que deba ser compartido deberá ser desinfectado polas profesoras 

ao inicio e remate da actividade.
- O alumnado manterá os postos escolares fixos durante todo o curso.
- O número máximo de alumnado que poderá acudir ás aulas de apoio é de 3.
- Ao finalizar a actividad

mans. 
- Unha vez finalizada a clase, as profesoras acompañarán ao alumnado á súa 

aula de referencia (este irá ao seu pupitre e permanecerá sentado ata que 
chegue o seguinte docente).

 
Consideracións a ter en conta dentro da aula ordinaria:
Ademais das consideracións xerais a ter en conta na aula ordinaria establecidas no 
Protocolo de adaptación ao contexto da COVID
haberá que ter en conta: 

- Durante os apoios, e co fin de
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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 

Para cumprir ca distancia de seguridade uníronse varias aulas que eran de pequenas 
dimensións de xeito que quedaron espazos mais grandes no que colle o alumnado 

establecidas. No caso da aula de informática instaláronse 
unhas mamparas de separación lateral. 

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 

19 nos centros de ensino non universitario de Galicia par

Para ter en conta as medidas haberá que diferenciar entre o apoios individualizados, 
que son aqueles que se realizarán dentro da aula de apoio educativo, e os apoios 
dentro da aula ordinaria, nos que as profesoras de apoio (este curso especialista en 
Pedagoxía Terapéutica e especialista en Audición e Linguaxe) estarán na aula de 
referencia e prestarán axuda ao alumnado que presente dificultades dentro do grupo.
A continuación especifícanse as consideracións a ter en conta en cada un d

Consideracións a ter en conta dentro da aula de apoio educativo:
As profesoras recollerán ao alumnado dentro da súa aula de referencia (este 
debe permanecer sentado no seu pupitre e co material preparado). Farán o 
traslado á aula de apoio xuntos. 
A utilización da máscara é obrigatoria. 
Antes de entrar na aula é obrigatoria a hixiene de mans. 
As profesoras de PT e AL serán as encargadas de abrir e pechar as portas, 
ventilar as aulas, acender e apagar as luces  e ordenador, etc. 

ba ser compartido deberá ser desinfectado polas profesoras 
ao inicio e remate da actividade. 
O alumnado manterá os postos escolares fixos durante todo o curso.
O número máximo de alumnado que poderá acudir ás aulas de apoio é de 3.
Ao finalizar a actividade e antes de saír da aula é obrigatoria a hixiene de 

Unha vez finalizada a clase, as profesoras acompañarán ao alumnado á súa 
aula de referencia (este irá ao seu pupitre e permanecerá sentado ata que 
chegue o seguinte docente). 

en conta dentro da aula ordinaria: 
Ademais das consideracións xerais a ter en conta na aula ordinaria establecidas no 
Protocolo de adaptación ao contexto da COVID publicado pola Consellería Educación, 

Durante os apoios, e co fin de non ter que desprazarse moito pola aula, 

(cando o tamaño da 
ón de espazos ou salas para 

Para cumprir ca distancia de seguridade uníronse varias aulas que eran de pequenas 
dimensións de xeito que quedaron espazos mais grandes no que colle o alumnado 

aula de informática instaláronse 

Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. 
(determinación das medidas para o uso de 

rientación 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 

rio de Galicia para o curso 2021-

Para ter en conta as medidas haberá que diferenciar entre o apoios individualizados, 
que son aqueles que se realizarán dentro da aula de apoio educativo, e os apoios 

o especialista en 
Pedagoxía Terapéutica e especialista en Audición e Linguaxe) estarán na aula de 
referencia e prestarán axuda ao alumnado que presente dificultades dentro do grupo. 
A continuación especifícanse as consideracións a ter en conta en cada un dos 

Consideracións a ter en conta dentro da aula de apoio educativo: 
As profesoras recollerán ao alumnado dentro da súa aula de referencia (este 
debe permanecer sentado no seu pupitre e co material preparado). Farán o 

As profesoras de PT e AL serán as encargadas de abrir e pechar as portas, 
 

ba ser compartido deberá ser desinfectado polas profesoras 

O alumnado manterá os postos escolares fixos durante todo o curso. 
O número máximo de alumnado que poderá acudir ás aulas de apoio é de 3. 

e e antes de saír da aula é obrigatoria a hixiene de 

Unha vez finalizada a clase, as profesoras acompañarán ao alumnado á súa 
aula de referencia (este irá ao seu pupitre e permanecerá sentado ata que 

Ademais das consideracións xerais a ter en conta na aula ordinaria establecidas no 
publicado pola Consellería Educación, 

non ter que desprazarse moito pola aula, 



 

 

procurarase que o alumnado que vaia recibir os apoios sente de forma 
agrupada na clase, podendo ser ao final, ao principio ou nun lateral da aula, 
dependendo da distribución da mesma e do número de alumnado que com
o grupo. 

 

 
 
 

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

Na realización de reunións de titorías utilizarase, semp
de reunión non presencial mediante vídeochamada ou teléfono. 
por imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que ser presencial seguirase o 
seguinte protocolo. 
 As familias concertarán a cita co titor/titora ou co profesor na hora estipulado no 

seu horario mediante unha chamada telefónica ao 
 O persoal de conserxería avisa ao profesor da cita.
 O día da reunión o pai/nai agardará na entrada do centro a que o

recibilos. 
 A reunión celebrarase na sala habilitada para recibir as familias que contará con  

xel hidroalcohólico, panos desbotables e papeleira de pedal.
 Na sala de profesores haberá unha folla de control na que o profesor

anotar a súa cita co fin de evitar que coincidan citas ao mesmo tempo.
 Non se farán titorías nos corredores 
 Unha vez rematada a reunión o profesor informará á conserxería para que 

persoal de limpeza desinfecte

 

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

Todas as comunicacións cas familias realizaranse mediante a páxina web do centro e 
aplicación Abalar móbil. Outro tipo de comunicacións levaranse a cabo de xeito 
telefónico, só se realizarán presencialmente cando sexa absolutamente necesario e 
sempre con cita previa. 

 

15. Uso da máscara no centro

Será de uso obrigatorio por parte do alumnado, persoal docente e persoal non 
docente en todo momento. 

 

16. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

O presente plan será publicado na páxina web do centro
explicalo ao profesorado, concertarase unha reunión co persoal non docente tamén 
para que o coñezan e convocaranse unhas reunións telemáticas cas familias antes do 
inicio do curso para explicalo e insi
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procurarase que o alumnado que vaia recibir os apoios sente de forma 
agrupada na clase, podendo ser ao final, ao principio ou nun lateral da aula, 
dependendo da distribución da mesma e do número de alumnado que com

(determinación dos xeitos de realizar titorías coas 

Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso 
reunión non presencial mediante vídeochamada ou teléfono. Se non fose posible 

por imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que ser presencial seguirase o 

As familias concertarán a cita co titor/titora ou co profesor na hora estipulado no 
seu horario mediante unha chamada telefónica ao centro. 
O persoal de conserxería avisa ao profesor da cita. 
O día da reunión o pai/nai agardará na entrada do centro a que o

rase na sala habilitada para recibir as familias que contará con  
panos desbotables e papeleira de pedal. 

Na sala de profesores haberá unha folla de control na que o profesor
anotar a súa cita co fin de evitar que coincidan citas ao mesmo tempo.

corredores nin na entrada da sala do pro
a reunión o profesor informará á conserxería para que 

desinfecte a sala. 

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

cacións cas familias realizaranse mediante a páxina web do centro e 
aplicación Abalar móbil. Outro tipo de comunicacións levaranse a cabo de xeito 
telefónico, só se realizarán presencialmente cando sexa absolutamente necesario e 

Uso da máscara no centro 

Será de uso obrigatorio por parte do alumnado, persoal docente e persoal non 

Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

O presente plan será publicado na páxina web do centro, farase un claustro para 
explicalo ao profesorado, concertarase unha reunión co persoal non docente tamén 
para que o coñezan e convocaranse unhas reunións telemáticas cas familias antes do 
inicio do curso para explicalo e insistir na importancia do seu cumprimento.

procurarase que o alumnado que vaia recibir os apoios sente de forma 
agrupada na clase, podendo ser ao final, ao principio ou nun lateral da aula, 
dependendo da distribución da mesma e do número de alumnado que compón 

(determinación dos xeitos de realizar titorías coas 

re que sexa posible, o recurso 
Se non fose posible 

por imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que ser presencial seguirase o 

As familias concertarán a cita co titor/titora ou co profesor na hora estipulado no 

O día da reunión o pai/nai agardará na entrada do centro a que o/a titor baixe a 

rase na sala habilitada para recibir as familias que contará con  

Na sala de profesores haberá unha folla de control na que o profesorado deberá 
anotar a súa cita co fin de evitar que coincidan citas ao mesmo tempo. 

fesorado. 
a reunión o profesor informará á conserxería para que o 

Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, 

cacións cas familias realizaranse mediante a páxina web do centro e 
aplicación Abalar móbil. Outro tipo de comunicacións levaranse a cabo de xeito 
telefónico, só se realizarán presencialmente cando sexa absolutamente necesario e 

Será de uso obrigatorio por parte do alumnado, persoal docente e persoal non 

Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

, farase un claustro para 
explicalo ao profesorado, concertarase unha reunión co persoal non docente tamén 
para que o coñezan e convocaranse unhas reunións telemáticas cas familias antes do 

imento. 



 

 

 

Id. 

 

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

Tarefas de mañá: 
 Limpeza de aulas consideradas especiais despois de cada uso: 

aula TIC e salón de actos.
 Limpeza de aseos. 
 Limpeza de pasamáns, pomos, varandas

Tarefas de tarde: 
 Desinfección xeral de aulas
 Limpeza de aulas. 
 Limpeza de aulas empregadas pola EOI
 Limpeza aseos. 

 
 

18. Distribución horaria do persoal de limpeza 
limpeza e da alternancia semanal ou mensual de tarefas 
existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu 
traballo en horario de mañá

Estableceranse dúas quendas de limpeza, unha de mañá con dúas limpadoras e outra 
de tarde con outras dúas limpadoras.
VI.  

 

19. Material e proteccións para a realización das tarefas de

O persoal de limpeza empregará os seguintes materiais de protección:
 Uso de máscara en todo momentos.
 O uso de luvas limitarase ao momento de empregar substancias agresivas para 

a pel. 
 Xel hidroalcohólico 
 Desinfectante e panos desbotables.

 

20. Cadro de control de limpeza dos aseos

En cada aseo existirá un cadro de control semanal de limpeza de aseos, pódese 
consultar o cadro no Anexo VI do protocolo de limpeza.
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Medidas de limpeza 

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

Limpeza de aulas consideradas especiais despois de cada uso: 
e salón de actos. 

s, pomos, varandas e outros obxectos. 

Desinfección xeral de aulas. 

Limpeza de aulas empregadas pola EOI. 

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

Estableceranse dúas quendas de limpeza, unha de mañá con dúas limpadoras e outra 
de tarde con outras dúas limpadoras. O protocolo de limpeza desenvólvese no Anexo 

Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza

O persoal de limpeza empregará os seguintes materiais de protección:
Uso de máscara en todo momentos. 
O uso de luvas limitarase ao momento de empregar substancias agresivas para 

Desinfectante e panos desbotables. 

Cadro de control de limpeza dos aseos 

En cada aseo existirá un cadro de control semanal de limpeza de aseos, pódese 
consultar o cadro no Anexo VI do protocolo de limpeza. 

Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar 

Limpeza de aulas consideradas especiais despois de cada uso: aula música, 

(distribución horaria do persoal de 
no caso de que 

existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu 
tos de carácter persoal) 

Estableceranse dúas quendas de limpeza, unha de mañá con dúas limpadoras e outra 
O protocolo de limpeza desenvólvese no Anexo 

limpeza 

O persoal de limpeza empregará os seguintes materiais de protección: 

O uso de luvas limitarase ao momento de empregar substancias agresivas para 

En cada aseo existirá un cadro de control semanal de limpeza de aseos, pódese 



 

 

21. Modelo de folla de verificación 
colocar en cada aula) 

Sempre que as condicións climatolóxicas o permitan a xanelas permanecerán abertas, 
o profesorado deixará as xanelas abertas sempre que o alumnado non estea na aula. 
En cada cambio de aula abri
mesma. 
En cada aula existirá un modelo de 
de cada unha das aulas, ver Anexo VI.

 

22. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

En todas os espazos do centro haberá unha papeleira con
elementos de hixiene persoal: máscaras, panos….

 
 

Id. 

 

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

A persoa encargada da secretaría do centro será a encargada de rexistrar e 
inventariar o material. 

 

24. Determinación do sistema de compras do material de protección

Desde a secretaría do centro, en coordinación co Equipo COVID xestionarase as 
compras de material que poidan facer falta en cada momento. A secretaría do centro 
contactou cuns provedores deste tipo de material.
Unha vez recibida a dotación inicial por parte da consellería, o centro garantirá a 
existencia de máscaras suficiente como para as posibles continxencias que poidan 
xurdir. Haberá unha dotación 
 O aprovisionamento de máscaras para o profesorado e resto de persoal non 

docente será individual,pois actualmente é un elemento de uso obrigatorio para 
saír da casa, se ben poderá facerse uso das
necesario. 

 Outro material de protección, pero cun emprego máis específico e limitado, serán 
as luvas de látex ou vitrilo, que 
encargado de transmitir a secretaría a necesidade de adquirir mais

 

25. Procedemento de distribución e entrega de material

Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do 
centro do material enviado pola consellería. Este material será entregado polo equipo 
directivo e os receptores deberán
mesmo. 
En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de 
mans e un difusor para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios.

Páxina 11 de 50 

folla de verificación para anotar as ventilacións das aulas 

Sempre que as condicións climatolóxicas o permitan a xanelas permanecerán abertas, 
o profesorado deixará as xanelas abertas sempre que o alumnado non estea na aula. 

cambio de aula abriranse as xanelas e serán encargados o alu

En cada aula existirá un modelo de fora de verificación para rexistrar as ventilación
de cada unha das aulas, ver Anexo VI. 

Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

En todas os espazos do centro haberá unha papeleira con tapa e pedal para desbotar 
elementos de hixiene persoal: máscaras, panos…. 

Material de protección 

Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 

A persoa encargada da secretaría do centro será a encargada de rexistrar e 

Determinación do sistema de compras do material de protección

Desde a secretaría do centro, en coordinación co Equipo COVID xestionarase as 
compras de material que poidan facer falta en cada momento. A secretaría do centro 

s provedores deste tipo de material. 
Unha vez recibida a dotación inicial por parte da consellería, o centro garantirá a 

máscaras suficiente como para as posibles continxencias que poidan 
 delas en secretaría.  

provisionamento de máscaras para o profesorado e resto de persoal non 
docente será individual,pois actualmente é un elemento de uso obrigatorio para 
saír da casa, se ben poderá facerse uso das existentes no centro en caso 

cción, pero cun emprego máis específico e limitado, serán 
vitrilo, que empregará o persoal de limpeza e será o 

encargado de transmitir a secretaría a necesidade de adquirir mais

Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición

Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do 
material enviado pola consellería. Este material será entregado polo equipo 

directivo e os receptores deberán asinar nunha folla de rexistro 

En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de 
difusor para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios.

para anotar as ventilacións das aulas (a 

Sempre que as condicións climatolóxicas o permitan a xanelas permanecerán abertas, 
o profesorado deixará as xanelas abertas sempre que o alumnado non estea na aula. 

ranse as xanelas e serán encargados o alumnado da 

trar as ventilacións 

tapa e pedal para desbotar 

A persoa encargada da secretaría do centro será a encargada de rexistrar e 

Determinación do sistema de compras do material de protección 

Desde a secretaría do centro, en coordinación co Equipo COVID xestionarase as 
compras de material que poidan facer falta en cada momento. A secretaría do centro 

Unha vez recibida a dotación inicial por parte da consellería, o centro garantirá a 
máscaras suficiente como para as posibles continxencias que poidan 

provisionamento de máscaras para o profesorado e resto de persoal non 
docente será individual,pois actualmente é un elemento de uso obrigatorio para 

existentes no centro en caso 

cción, pero cun emprego máis específico e limitado, serán 
empregará o persoal de limpeza e será o 

encargado de transmitir a secretaría a necesidade de adquirir mais. 

e da súa reposición 

Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do 
material enviado pola consellería. Este material será entregado polo equipo 

 a recepción do 

En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de 
difusor para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios. 



 

 

O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel
á secretaría a necesidade da adquisición do mesmo.

 
 
 

Id. 

 

26. 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) 

 Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais qu
teñan síntomas compatibles coa
descritos na enquisa), así como aqueles que se atopen
diagnóstico da COVID-19, ou en
estreito con algunha persoa 
Tampouco acudirán ao centros as persoas en espera de resultado de PCR por 
sospeita clínica. 

 Diante do suposto de sospeita d
compatibles coa COVID-19 no centro educativo 
de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou 
síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase c
no caso de afectar a alumnado
chamarase ao centro de saúde de referencia
chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao 
teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de 
presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

 O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o centro protexido por 
máscara cirúrxica, e logo de seguir a
súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. De confir
positivo, o equipo COVID 
do centro de saúde de referencia.

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

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

 A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a 
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O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel
necesidade da adquisición do mesmo. 

Xestión dos abrochos 

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

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais qu
teñan síntomas compatibles coa COVID-19 (polo menos un dos síntomas 

, así como aqueles que se atopen en illamento por 
19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto 

estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada coa
Tampouco acudirán ao centros as persoas en espera de resultado de PCR por 

de sospeita dunha persoa que comeza a desenvolver síntomas 
19 no centro educativo levarase a un espazo separado 

de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou 
síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase c
no caso de afectar a alumnado, en caso de non dar contactado ca familia 
chamarase ao centro de saúde de referencia. A persoa ou o seu titor deberán 
chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao 

ferencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de 
presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 
O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o centro protexido por 
máscara cirúrxica, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a 
súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. De confir

 do centro escolar comunicarao ao equipo COVID
referencia. 

ción dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro 
educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa 
coordinadora do equipo formado na COVID-19 incluirá na aplicación informática a 
información prevista do eventual afectado/a; os que teñan a consideración de 
contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, 
así como de quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro 
educativo. A aplicación xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos 
(CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como 
contactos. Cando o fluxo de información proceda da autoridade sanitaria 
incorporarase a mesma información. 
A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha 
consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de 
solicitude dunha proba diagnóstica. 
A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a 

O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e de comunicar 

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

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que 
(polo menos un dos síntomas 

en illamento por 
período de corentena domiciliaria por ter contacto 

con síntomas ou diagnosticada coa COVID-19. 
Tampouco acudirán ao centros as persoas en espera de resultado de PCR por 

nvolver síntomas 
evarase a un espazo separado 

de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou 
síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, 

, en caso de non dar contactado ca familia 
. A persoa ou o seu titor deberán 

chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao 
ferencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de 

presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.  
O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o centro protexido por 

s instrucións do centro de saúde ata que a 
súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. De confirmarse o 

carao ao equipo COVID-Escola 

ción dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro 
educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa 

19 incluirá na aplicación informática a 
do/a; os que teñan a consideración de 

contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, 
así como de quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro 

mento de Contactos 
(CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como 
contactos. Cando o fluxo de información proceda da autoridade sanitaria 

, deberá solicitar unha 
consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de 

A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a 



 

 

corentena dun grupo determinado de contactos es
aulas, dun nivel educativo ou do centro educa
atenderase aos supostos descritos no apartado 8 d
de 2021 pola que se aproba o  “Protocolo de adaptación 
nos centros de ensino non universitarios de Galicia para o curso 21

 

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

Os responsables serán dous membros do equipo COVID, o Director e o Secretario do 
centro. 

 
 

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

 

28. Procedemento de solicitudes 
comunicación coa xefatura territorial e de solicitude, de ser o caso, de persoal 
substituto) 

Atendendo ao apartado 9 do protocolo de 
centros de ensino non Universita
solicitante do suposto de vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do 
centro o anexo debidamente cuberto xunto coa documentación que deba achegar. 
Esta documentación poderá entregar
centro. Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía 
electrónico á xefatura territorial correspondente, en espera da resolución da mesma. 
Se procede, tramitarase a solicitude de
centros” reflectindo no apartado observacións a casuística.

 
 

Id. Medidas de carácter organizativo

 

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

Estableceranse dúas entradas ao centro, o alumnado
da Alameda e o alumnado non transportado entrará pola porta principal, como po
verse no Anexo VII. O alumnado transportado entrará entre as 8:25 e as 8:35 e o 
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determinado de contactos estreitos, o peche dunha ou varias 
educativo ou do centro educativo na súa totalidade, para isto 

atenderase aos supostos descritos no apartado 8 da Resolución do 1 de setembro 
de 2021 pola que se aproba o  “Protocolo de adaptación ao context
nos centros de ensino non universitarios de Galicia para o curso 21

Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e 
(deben determinarse a/s persoa/s que realizarán as comunicacións 

á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo 
desempeñado e non incluír nome) 

Os responsables serán dous membros do equipo COVID, o Director e o Secretario do 

Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

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

Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da COVID
Universitario de Galicia para o curso 2021

solicitante do suposto de vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do 
centro o anexo debidamente cuberto xunto coa documentación que deba achegar. 
Esta documentación poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao correo do 
centro. Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía 

á xefatura territorial correspondente, en espera da resolución da mesma. 
Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación 

reflectindo no apartado observacións a casuística. 

Medidas de carácter organizativo 

(determinación das entradas e saídas, organización das 
mesmas con horarios de ser o caso. Regulación da entrada de acompañantes do 

cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha 
copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das 
distintas etapas educativas; no caso de non dispoñer deles poderanse u
acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao 

úas entradas ao centro, o alumnado transportado entrará pola porta 
non transportado entrará pola porta principal, como po

verse no Anexo VII. O alumnado transportado entrará entre as 8:25 e as 8:35 e o 

os, o peche dunha ou varias 
tivo na súa totalidade, para isto 

a Resolución do 1 de setembro 
ao contexto da COVID-19 

nos centros de ensino non universitarios de Galicia para o curso 21-22”. 

Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e 
(deben determinarse a/s persoa/s que realizarán as comunicacións 

á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo 

Os responsables serán dous membros do equipo COVID, o Director e o Secretario do 

Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

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

adaptación ao contexto da COVID-19 nos 
rio de Galicia para o curso 2021-2022 a persoa 

solicitante do suposto de vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do 
centro o anexo debidamente cuberto xunto coa documentación que deba achegar.  

se de xeito presencial ou enviándoa ao correo do 
centro. Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía correo 

á xefatura territorial correspondente, en espera da resolución da mesma. 
persoal substituto na aplicación “persoal 

(determinación das entradas e saídas, organización das 
Regulación da entrada de acompañantes do 

cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha 
copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das 
distintas etapas educativas; no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar 
acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao 

transportado entrará pola porta 
non transportado entrará pola porta principal, como pode 

verse no Anexo VII. O alumnado transportado entrará entre as 8:25 e as 8:35 e o 



 

 

alumnado non transportado entrará entre 8:30 e 8:40
diferenciadas e escalonadas de tal xeito que 
alumnado de Bacharelato, FP Básica e 4º da ESO e outro as 14:20
alumnado. As portas de saídas tamén serán diferentes sendo a do alumnado 
transportado pola porta da Alameda e o resto do alumnado pola porta principal. Tanto 
na entrada coma na saída respe

 

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

Establécense dúas portas para a entrada e para a saída, a porta da Alameda 
empregarase polo alumnado transportado e a principal polo rest
Ademais respectarase o sentido de circulación en todo o momento durante toda a 
xornada lectiva como pode verse no

 

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

 Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro
nos espazos comúns. 

 Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera 
outra cartelería. 

 A información será a xeral relacionada coa 
básicas. 

 Ademais da cartelería “oficial” enviada po
elaboración propia”. 

 Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, 
sempre pola dereita do mesmo. 

 Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera. Dentro 
dos baños haberá cartelería recordando o lavado de mans.

 

 

32. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

O alumnado transportado entrará e sairá do centro pola porta da Alameda, a entrada 
será entre 8:25 e 8:35. As saídas serán en función do g
porta da Alameda. 

 
 
 

33. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  

 Entradas e saídas: 3 profesores
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transportado entrará entre 8:30 e 8:40. As saídas serán tamén 
diferenciadas e escalonadas de tal xeito que soarán dous timbres, un ás 14:15

acharelato, FP Básica e 4º da ESO e outro as 14:20
alumnado. As portas de saídas tamén serán diferentes sendo a do alumnado 
transportado pola porta da Alameda e o resto do alumnado pola porta principal. Tanto 
na entrada coma na saída respectarase o sentido de circulación establecido.

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

s para a entrada e para a saída, a porta da Alameda 
empregarase polo alumnado transportado e a principal polo resto do alumnado. 

se o sentido de circulación en todo o momento durante toda a 
nada lectiva como pode verse no VII. 

rtelería 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) 

Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro

Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera 

A información será a xeral relacionada coa COVID e coas medidas de seguridade 

Ademais da cartelería “oficial” enviada pola consellería, colocaranse carteis de 

Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, 
mesmo.  

Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera. Dentro 
aberá cartelería recordando o lavado de mans. 

Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

entrará e sairá do centro pola porta da Alameda, a entrada 
será entre 8:25 e 8:35. As saídas serán en función do grupo empregando de novo a 

Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos)

Entradas e saídas: 3 profesores 

. As saídas serán tamén 
soarán dous timbres, un ás 14:15 para o 

acharelato, FP Básica e 4º da ESO e outro as 14:20 para o resto do 
alumnado. As portas de saídas tamén serán diferentes sendo a do alumnado 
transportado pola porta da Alameda e o resto do alumnado pola porta principal. Tanto 

tarase o sentido de circulación establecido. 

Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación 
das portas de entradas e saídas, as circulacións no centro educativo, uso de 

tro dispoña de planos 
poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no 
caso de non dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro 

s para a entrada e para a saída, a porta da Alameda 
o do alumnado. 

se o sentido de circulación en todo o momento durante toda a 

revisións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica 
no centro, coa premisa de que a de prevención prima sobre calquera outra en 

Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e 

Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera 

e coas medidas de seguridade 

la consellería, colocaranse carteis de 

Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, 

Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera. Dentro 

Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

entrará e sairá do centro pola porta da Alameda, a entrada 
rupo empregando de novo a 

(só datos numéricos) 



 

 

 Recreos: 11 profesores 
 Gardas corredor: 2 profesores en cada hora

 

Id. Medidas en relación coas fa

 

34. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada 
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)

O centro non conta con servizo de m
transportado haberá tres profesores de garda.

 

35. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiv
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)

Non se van a realizar actividades extraesc

 

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

As reunións con Consello Escolar

 

37. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

Todas as comunicacións cas familias realizaranse 
aplicación Abalar móbil. Outro tipo de comunicacións levaranse a cabo de xeito 
telefónico, só se realizarán presencialmente cando sexa absolutamente necesario e 
sempre con cita previa. 

 

38. Normas para a realización de ev

Salvo cambios e melloras na situación epidemiolóxica este curso non se realizarán 
actividades e celebracións que supoña a asistencia dunha gran cantidade de xente.
Estas celebracións faranse dun xeito diferente, e serán os distintos equipos do centr
os que fagan as propostas para a súa organización.
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: 2 profesores en cada hora 

Medidas en relación coas familias e ANPA 

Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada 
relación co programa de madrugadores ou de actividades previas ao inicio da 
xornada, as medidas e determinacións que figuren no plan deberán ser 

A ou o concello que preste ou organice o servizo e 
incorporaranse ao presente plan) 

O centro non conta con servizo de madrugadores, a chegada do alumnado
transportado haberá tres profesores de garda. 

Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao 
revisións para a realización de actividades extraescolares 

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

Non se van a realizar actividades extraescolares. 

Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar

con Consello Escolar van a ser telemáticas. 

Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

Todas as comunicacións cas familias realizaranse mediante a páxina web do centro e 
aplicación Abalar móbil. Outro tipo de comunicacións levaranse a cabo de xeito 
telefónico, só se realizarán presencialmente cando sexa absolutamente necesario e 

Normas para a realización de eventos 

Salvo cambios e melloras na situación epidemiolóxica este curso non se realizarán 
actividades e celebracións que supoña a asistencia dunha gran cantidade de xente.
Estas celebracións faranse dun xeito diferente, e serán os distintos equipos do centr

propostas para a súa organización. 

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 

A ou o concello que preste ou organice o servizo e 

adrugadores, a chegada do alumnado 

a ou posteriores ao 
revisións para a realización de actividades extraescolares 

fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor, deberán ser 

Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 

Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

mediante a páxina web do centro e 
aplicación Abalar móbil. Outro tipo de comunicacións levaranse a cabo de xeito 
telefónico, só se realizarán presencialmente cando sexa absolutamente necesario e 

Salvo cambios e melloras na situación epidemiolóxica este curso non se realizarán 
actividades e celebracións que supoña a asistencia dunha gran cantidade de xente. 
Estas celebracións faranse dun xeito diferente, e serán os distintos equipos do centro 



 

 

Id. Medidas para o alumnado transportado

 

39. 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)

O alumnado chega e colle o autobús fóra do recinto escolar (o centro non conta cun 
patio exterior), tanto a entrada coma a saída farana pola porta da alameda cumprindo 
cos sentidos de circulación establecidos. Tanto na entrada coma na saída haberá 
profesorado de garda, ademais tamén contaremos coa axu
Garda Civil para garantizar o cumprimento da distancia de seguridade e emprego da 
máscara. 

 
 
 

Id. 

 

40. 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) 

Dado que no centro non contamos cun espazo suficientemente grande para que o 
alumnado poida comer garantindo a distancia de seguridade, o Concello de Celanova 
cedeu ao centro o refectorio do Claustro Barroco para poder comer, este espazo 
permite comer a todo o alumnado garantindo a distancia de seguridade. O
de xestión indirecta polo que será o persoal da empresa o encargado de facer cumprir 
o protocolo, non obstante o centro pon dous profesores de garda para axudar nestas 
labores. 
Na última clase do luns o alumnado de comedor sairá as 14:20 para non mesturarse 
co resto, deste xeito baixarán cara a saída ao Claustro Barroco seguindo o sentido de 
circulación. 
O alumnado que non empregue o servizo de catering e encargue un bocadillo na 
cafetería do centro collerao pola ventá da cafetería que da cara o claustro barroco

 

41. Persoal colaborador 
consideración que debe ser o mesmo durante as diferentes quendas) (non incluír 
datos de carácter persoal)

Dado que o comedor é de xestión indirecta o persoal encargado do mesmo será o 
dispostos pola empresa. Ademais haberá dous profesores do centro axudando nestas 
labores. 
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Medidas para o alumnado transportado 

stablecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no 
centro educativo, establecemento dun espazo de espera para o alumnado 

rtado, de ser o caso, criterios de priorización para o uso do transporte)

O alumnado chega e colle o autobús fóra do recinto escolar (o centro non conta cun 
patio exterior), tanto a entrada coma a saída farana pola porta da alameda cumprindo 

de circulación establecidos. Tanto na entrada coma na saída haberá 
profesorado de garda, ademais tamén contaremos coa axuda da Policía Local e 

l para garantizar o cumprimento da distancia de seguridade e emprego da 

Medidas de uso do comedor 

Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado 
stablecemento de quendas para o uso de comedor, determinación dos lugares 

ocupados polos comensais, priorización do alumnado sobre o resto do persoal do 

que no centro non contamos cun espazo suficientemente grande para que o 
alumnado poida comer garantindo a distancia de seguridade, o Concello de Celanova 
cedeu ao centro o refectorio do Claustro Barroco para poder comer, este espazo 

alumnado garantindo a distancia de seguridade. O
de xestión indirecta polo que será o persoal da empresa o encargado de facer cumprir 
o protocolo, non obstante o centro pon dous profesores de garda para axudar nestas 

uns o alumnado de comedor sairá as 14:20 para non mesturarse 
co resto, deste xeito baixarán cara a saída ao Claustro Barroco seguindo o sentido de 

O alumnado que non empregue o servizo de catering e encargue un bocadillo na 
collerao pola ventá da cafetería que da cara o claustro barroco

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) 

o comedor é de xestión indirecta o persoal encargado do mesmo será o 
dispostos pola empresa. Ademais haberá dous profesores do centro axudando nestas 

stablecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no 
centro educativo, establecemento dun espazo de espera para o alumnado 

rtado, de ser o caso, criterios de priorización para o uso do transporte) 

O alumnado chega e colle o autobús fóra do recinto escolar (o centro non conta cun 
patio exterior), tanto a entrada coma a saída farana pola porta da alameda cumprindo 

de circulación establecidos. Tanto na entrada coma na saída haberá 
da da Policía Local e 

l para garantizar o cumprimento da distancia de seguridade e emprego da 

Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado 
stablecemento de quendas para o uso de comedor, determinación dos lugares 

ocupados polos comensais, priorización do alumnado sobre o resto do persoal do 

que no centro non contamos cun espazo suficientemente grande para que o 
alumnado poida comer garantindo a distancia de seguridade, o Concello de Celanova 
cedeu ao centro o refectorio do Claustro Barroco para poder comer, este espazo 

alumnado garantindo a distancia de seguridade. O comedor é 
de xestión indirecta polo que será o persoal da empresa o encargado de facer cumprir 
o protocolo, non obstante o centro pon dous profesores de garda para axudar nestas 

uns o alumnado de comedor sairá as 14:20 para non mesturarse 
co resto, deste xeito baixarán cara a saída ao Claustro Barroco seguindo o sentido de 

O alumnado que non empregue o servizo de catering e encargue un bocadillo na 
collerao pola ventá da cafetería que da cara o claustro barroco. 

revisión sobre o persoal colaborador, tendo en 
consideración que debe ser o mesmo durante as diferentes quendas) (non incluír 

o comedor é de xestión indirecta o persoal encargado do mesmo será o 
dispostos pola empresa. Ademais haberá dous profesores do centro axudando nestas 



 

 

42. Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) 
(non incluír datos de carácter persoal)

Dado que o comedor é de xestión indirecta non temos persoal de cociña.

 
 

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos

 

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

En todas as aulas se disporán de pupi
empregue o mesmo durante todo o curso. Hai que prestar atención a aula de 
informática que, polas súas características, establecerase un horario de xeito que 
cada vez que se empregue acudirá o persoal de
A materia de Educación Física desenvólvese no Pavillón Municipal de Celanova, para 
elo estableceuse un protocolo co Concello establecendo os sentidos de circulación e a 
desinfección das instalacións entre cada clase como p

 

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

Na programación da materia de Educación física hai cambio na metodoloxía para 
evitar deportes de contacto ou compartir material.O día qu
de Educación Física o alumnado xa virá da casa ca roupa deportiva necesaria para 
desempeñar dita materia. 
Para evitar contacto NON se permitirá ducharse ao finalizar a clase,
permitirá cambiar a camiseta entrando no 
Non se permite a entrada á instalación deportiva sen o profesor encargado, nas 
primeiras horas da mañá o profesor estará 15 minutos antes da hora de entrada para 
recibir ao alumnado, no resto de horas deberá agardar no centro
acuda a buscalos para acompañalos ao centro.
Durante a clase de Educación Física será obrigatoria o uso de máscara en todo 
momento. 

 
 

45. Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula 
especial ou espazos de uso 

Para facer o cambio de aula o alumnado deberá seguir o sentido de circulación 
establecido no centro, nas aulas de desdobre os pupitres serán nominais de xeito que 
sempre van ocupar o mesmo durante todo o curso. No pupitre existi
indicando o alumnado que se senta nel en cada momento de xeito que se non 
emprega o pupitre na seguinte hora terá que desinfectalo co material da aula e baixo a 
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revisión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) 
r datos de carácter persoal) 

Dado que o comedor é de xestión indirecta non temos persoal de cociña.

Medidas específicas para o uso doutros espazos

Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que 
outros 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) 

isporán de pupitres nominais, de xeito que o alumnado
empregue o mesmo durante todo o curso. Hai que prestar atención a aula de 
informática que, polas súas características, establecerase un horario de xeito que 
cada vez que se empregue acudirá o persoal de limpeza para a súa desinfección.
A materia de Educación Física desenvólvese no Pavillón Municipal de Celanova, para 
elo estableceuse un protocolo co Concello establecendo os sentidos de circulación e a 
desinfección das instalacións entre cada clase como pode verse no Anexo V.

xistirán determinacións específicas para a materia de 

Na programación da materia de Educación física hai cambio na metodoloxía para 
evitar deportes de contacto ou compartir material.O día que no horario figure a materia 
de Educación Física o alumnado xa virá da casa ca roupa deportiva necesaria para 

Para evitar contacto NON se permitirá ducharse ao finalizar a clase,
cambiar a camiseta entrando no vestiario de xeito escalonado.

Non se permite a entrada á instalación deportiva sen o profesor encargado, nas 
primeiras horas da mañá o profesor estará 15 minutos antes da hora de entrada para 
recibir ao alumnado, no resto de horas deberá agardar no centro a que o profesor 
acuda a buscalos para acompañalos ao centro. 
Durante a clase de Educación Física será obrigatoria o uso de máscara en todo 

egularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula 
especial ou espazos de uso educativo) 

Para facer o cambio de aula o alumnado deberá seguir o sentido de circulación 
establecido no centro, nas aulas de desdobre os pupitres serán nominais de xeito que 
sempre van ocupar o mesmo durante todo o curso. No pupitre existi

que se senta nel en cada momento de xeito que se non 
emprega o pupitre na seguinte hora terá que desinfectalo co material da aula e baixo a 

revisión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) 

Dado que o comedor é de xestión indirecta non temos persoal de cociña. 

Medidas específicas para o uso doutros espazos 

ealizaranse as previsións que 
outros espazos do centro tales como aulas especiais —

ximnasios, pistas cubertas, 
salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán 

tres nominais, de xeito que o alumnado 
empregue o mesmo durante todo o curso. Hai que prestar atención a aula de 
informática que, polas súas características, establecerase un horario de xeito que 

limpeza para a súa desinfección. 
A materia de Educación Física desenvólvese no Pavillón Municipal de Celanova, para 
elo estableceuse un protocolo co Concello establecendo os sentidos de circulación e a 

ode verse no Anexo V. 

xistirán determinacións específicas para a materia de 

Na programación da materia de Educación física hai cambio na metodoloxía para 
e no horario figure a materia 

de Educación Física o alumnado xa virá da casa ca roupa deportiva necesaria para 

Para evitar contacto NON se permitirá ducharse ao finalizar a clase, si que se 
vestiario de xeito escalonado. 

Non se permite a entrada á instalación deportiva sen o profesor encargado, nas 
primeiras horas da mañá o profesor estará 15 minutos antes da hora de entrada para 

a que o profesor 

Durante a clase de Educación Física será obrigatoria o uso de máscara en todo 

egularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula 

Para facer o cambio de aula o alumnado deberá seguir o sentido de circulación 
establecido no centro, nas aulas de desdobre os pupitres serán nominais de xeito que 
sempre van ocupar o mesmo durante todo o curso. No pupitre existirá un horario 

que se senta nel en cada momento de xeito que se non 
emprega o pupitre na seguinte hora terá que desinfectalo co material da aula e baixo a 



 

 

supervisión do profesor. En todas as aulas de desdobres haberá medidas de 
protección como xel hidroalcohólico, panos desbotables, desinfectantes e papeleira de 
pedal. 

 
 
 

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

Segundo as Instrucións do 1 de setembro de 2020, da
Recursos Humanos que regulan o funcionamento das bibliotecas escolares e engaden 
un apartado sobre a situación concreta destas mentres dure a emerxencia sa
COVID-19. Concrétanse algunhas das súas indicacións:

- Horarios: 
O alumnado disporá unicamente no
xestión, a orde e a entrega e recollida de materiais.

- Aforo e actividades: 
1.Dado que a sala de lectura ten malas condicións de ventilación, NON se usará para 
das clases nin como sala de cine.
2. Pechamos a zona de sofás e lectura informal, así como a de ordenadores.
3. Limitamos o aforo nas mesas ao 50% (tres cadeiras por cada mesa). Poderanse 
usar para traballar no recreo, pero non para xogos de mesa nin actividades 
compartidas. 
4. Retiramos as exposicións de material para evitar a posible manipulación dos 
fondos. 

 

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

O aforo nos aseos será de tres persoas, durante os recreos estarán controlados polo 
profesorado de garda para evitar aglomeracións.

 
 

Id. Medidas especiais para os recreos

 

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

O alumnado de bacharelato
vixente de emprego de máscara e distancia social. O resto do alumnado divídese en 
dous grupos (1.º e 2.º da ESO por un lado e 3
espazos diferenciados. 
Establécense as seguintes medidas nos recreos:
 Manterase unha distancia interpersonal de polo menos 1,5 metros nas 
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supervisión do profesor. En todas as aulas de desdobres haberá medidas de 
roalcohólico, panos desbotables, desinfectantes e papeleira de 

s persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso 
acomodadas ás xerais establecidas no protocolo) 

nstrucións do 1 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e 
regulan o funcionamento das bibliotecas escolares e engaden 

un apartado sobre a situación concreta destas mentres dure a emerxencia sa
algunhas das súas indicacións: 

do disporá unicamente no recreo. Haberá dúas profesoras encargadas da 
xestión, a orde e a entrega e recollida de materiais. 

Dado que a sala de lectura ten malas condicións de ventilación, NON se usará para 
mo sala de cine. 

Pechamos a zona de sofás e lectura informal, así como a de ordenadores.
Limitamos o aforo nas mesas ao 50% (tres cadeiras por cada mesa). Poderanse 

usar para traballar no recreo, pero non para xogos de mesa nin actividades 

Retiramos as exposicións de material para evitar a posible manipulación dos 

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

res persoas, durante os recreos estarán controlados polo 
profesorado de garda para evitar aglomeracións. 

Medidas especiais para os recreos 

s 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)

O alumnado de bacharelato pode sair do centro, cumprindo sempre a
vixente de emprego de máscara e distancia social. O resto do alumnado divídese en 

º da ESO por un lado e 3.º e 4.º da ESO polo outro)

Establécense as seguintes medidas nos recreos: 
nha distancia interpersonal de polo menos 1,5 metros nas 

supervisión do profesor. En todas as aulas de desdobres haberá medidas de 
roalcohólico, panos desbotables, desinfectantes e papeleira de 

s persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso 

irección Xeral de Centros e 
regulan o funcionamento das bibliotecas escolares e engaden 

un apartado sobre a situación concreta destas mentres dure a emerxencia sanitaria da 

recreo. Haberá dúas profesoras encargadas da 

Dado que a sala de lectura ten malas condicións de ventilación, NON se usará para 

Pechamos a zona de sofás e lectura informal, así como a de ordenadores. 
Limitamos o aforo nas mesas ao 50% (tres cadeiras por cada mesa). Poderanse 

usar para traballar no recreo, pero non para xogos de mesa nin actividades 

Retiramos as exposicións de material para evitar a posible manipulación dos 

oderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas 

res persoas, durante os recreos estarán controlados polo 

s determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, 
visións 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) 

pode sair do centro, cumprindo sempre a normativa 
vixente de emprego de máscara e distancia social. O resto do alumnado divídese en 

º da ESO polo outro) ocupando 

nha distancia interpersonal de polo menos 1,5 metros nas 



 

 

interaccións entre as persoas no centro educativo.
 Estableceranse tres zonas de recreo rotatorias no centro, unha no claustro 

barroco, situado ao lado do centro ao cal accederase por unha porta later
necesidade de sair fóra 
Alameda.  

 Haberá profesorado de garda para controlar as distancias de seguridade e o 
emprego de máscara. 

 O emprego dos baños durante o recreo estará regulado polo profesorado 
garda, sempre cumprindo cas medidas indicadas.

 Tanto na baixada coma na subida do recreo respetarase o sentido de circulación 
establecido. 

 

 
 
 

49. Profesorado de vixilancia 
asignación do profesorado de 
dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal)

Establécese profesorado de garda para garantir o cumprimento do protocolo nas 
entradas e saídas, durante os recreos e durante o
cambios de clase. 

 
 

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

 

50. Emprego do equipamento 
detallarse o uso e hixiene dos elementos e ferramentas que poidan 
por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes ensinanzas 
os detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio 
continuo dos protocolos de prevención)

Dada a situación actual as materias que emprega
Bioloxía e taller de Tecnoloxía) decidiron cambiar a metodoloxía e non empregar este 
material. 

 
 
 
 
 

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE

 

51. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientaci
establecerá as medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de 
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interaccións entre as persoas no centro educativo. 
zonas de recreo rotatorias no centro, unha no claustro 

barroco, situado ao lado do centro ao cal accederase por unha porta later
necesidade de sair fóra do centro, outra no claustro de abaixo

Haberá profesorado de garda para controlar as distancias de seguridade e o 

O emprego dos baños durante o recreo estará regulado polo profesorado 
garda, sempre cumprindo cas medidas indicadas. 
Tanto na baixada coma na subida do recreo respetarase o sentido de circulación 

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)

Establécese profesorado de garda para garantir o cumprimento do protocolo nas 
entradas e saídas, durante os recreos e durante o xornada lectiva para controlar os 

Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

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

Dada a situación actual as materias que empregan o laboratorio (Física e Química, 
Bioloxía e taller de Tecnoloxía) decidiron cambiar a metodoloxía e non empregar este 

Medidas especificas para alumnado de NEE 

equipo COVID, en colaboración co departamento de orientaci
establecerá as medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de 

zonas de recreo rotatorias no centro, unha no claustro 
barroco, situado ao lado do centro ao cal accederase por unha porta lateral sen 

de abaixo e outra na 

Haberá profesorado de garda para controlar as distancias de seguridade e o 

O emprego dos baños durante o recreo estará regulado polo profesorado de 

Tanto na baixada coma na subida do recreo respetarase o sentido de circulación 

as determinacións figurarán os criterios para a 
vixilancia, existirá un cadro que defina os horarios 

dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal) 

Establécese profesorado de garda para garantir o cumprimento do protocolo nas 
xornada lectiva para controlar os 

Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

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

n o laboratorio (Física e Química, 
Bioloxía e taller de Tecnoloxía) decidiron cambiar a metodoloxía e non empregar este 

 

equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, 
establecerá as medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de 



 

 

alumnado con NEE) 

Non se precisan medidas específicas para alumnado de NEE, aplicaranse as mesmas 
que para o alumnado de NEAE

 

52. Medidas e tarefas. Seguimento 
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) 

Serán as mesmas que o alumnado de NEAE

 

Id. Previsións específi

 

53. 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)

Estableceuse un aforo máximo para a sala de profesores para garantir a distancia de 
seguridade, ademais as reunións reduciranse e sempre que sexa posible realizaranse 
de xeito telemático. 

 

54. Órganos colexiados (o
máis seguras a reunión dos órganos colexiados do centro mediante o uso, de ser 
o caso, de ferramentas de comunicación a distancia)

As reunións do órganos colexiados realizaranse prioritariamente de xeito telemáti

 
 

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico

 

55. Formación en educación en saúde 
de formación do profesorado e cos programas formativos existentes no centro 
intensificarase a educación en saúde, particula
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

Nas horas de titorías forma
COVID19, intentaremos que esta formación sexa impartida por algún profesional 
sanitario. 
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Non se precisan medidas específicas para alumnado de NEE, aplicaranse as mesmas 
que para o alumnado de NEAE 

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 

Serán as mesmas que o alumnado de NEAE 

Previsións específicas para o profesorado 

ara 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 

de vending ou cafeteiras) 

Estableceuse un aforo máximo para a sala de profesores para garantir a distancia de 
seguridade, ademais as reunións reduciranse e sempre que sexa posible realizaranse 

(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) 

As reunións do órganos colexiados realizaranse prioritariamente de xeito telemáti

Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan 
de formación do profesorado e cos programas formativos existentes no centro 
intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte a 

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) 

Nas horas de titorías formarase ao alumnado na prevención e hixiene fronte ao 
COVID19, intentaremos que esta formación sexa impartida por algún profesional 

Non se precisan medidas específicas para alumnado de NEE, aplicaranse as mesmas 

se 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 

ara 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 

Estableceuse un aforo máximo para a sala de profesores para garantir a distancia de 
seguridade, ademais as reunións reduciranse e sempre que sexa posible realizaranse 

irá previsións para acomodar ás situacións 
máis seguras a reunión dos órganos colexiados do centro mediante o uso, de ser 

As reunións do órganos colexiados realizaranse prioritariamente de xeito telemático. 

 

e conformidade coas previsións do plan 
de formación do profesorado e cos programas formativos existentes no centro 

rmente na prevención fronte a 
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 

rase ao alumnado na prevención e hixiene fronte ao 
COVID19, intentaremos que esta formación sexa impartida por algún profesional 



 

 

56. Difusión das medidas de prevención e protección 
da información das medidas de pr
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; estab
información que será de uso obrigado na web do centro).

Difundirase este protocolo mediante a páxina web do centro, ademais convocáronse 
reunións telemáticas cas familias do alumnado para explicar dito protocolo.

 
 
 

57. Profesorado  coordinado
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 
docente designado colaborará cos compañeiros que teñan maior dificultade na 
implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean 
dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes 
engadir unha fila por profesor/a

O centro disporá de dous profesores encargados da dinamización das aulas virtuais, 
ademais tamén levarán a cabo unhas xornadas de formación para todo o profesorado 
sobre a xestión da aula virtual e prepararán uns vídeos titoriais para 

 

58. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” 
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
conxunto da comunidade educativa)

Programa de acollida 
Co fin de facilitar a incorporación do alumnado afectado pola suspensión da actividade 
lectiva presencial durante o curso 2019/2020, 
que se desenvolvera nas dúas primeiras semanas do curso
actividades globalizadas que informen, alomenos, dos seguintes aspectos:

- Novas normas de organización e funcionamento do centro. 
- Actuacións de prevención, hixiene e protección.
- Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado 

necesaria para o seu desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, 
de ser o caso, non presencial.

- Atención aos aspectos emocionais e sociais, 
actividades grupais de acollida e cohesión.

  
Avaliación inicial 
A avaliación inicial realizarase durante a primeira semana do curso escolar. Este 
proceso comprendera as seguintes accións que permitan identificar as dificultades d
alumnado, así como as súas necesidades de atención educativa
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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; estab
información que será de uso obrigado na web do centro). 

Difundirase este protocolo mediante a páxina web do centro, ademais convocáronse 
reunións telemáticas cas familias do alumnado para explicar dito protocolo.

Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais 
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 

por profesor/a—)   

O centro disporá de dous profesores encargados da dinamización das aulas virtuais, 
ademais tamén levarán a cabo unhas xornadas de formación para todo o profesorado 
sobre a xestión da aula virtual e prepararán uns vídeos titoriais para todo o alumnado.

Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” 
poderá conter aquelas previsións existentes no documento de “Instrucións de 
inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas medidas 

adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo 
conxunto da comunidade educativa) 

Co fin de facilitar a incorporación do alumnado afectado pola suspensión da actividade 
lectiva presencial durante o curso 2019/2020, elaborouse un Programa de acollida  
que se desenvolvera nas dúas primeiras semanas do curso, coa organización de 
actividades globalizadas que informen, alomenos, dos seguintes aspectos:

Novas normas de organización e funcionamento do centro.  
e prevención, hixiene e protección. 

Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado 
necesaria para o seu desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, 
de ser o caso, non presencial. 
Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de 
actividades grupais de acollida e cohesión. 

A avaliación inicial realizarase durante a primeira semana do curso escolar. Este 
proceso comprendera as seguintes accións que permitan identificar as dificultades d

así como as súas necesidades de atención educativa: 

(o Plan regulará a difusión 
evención 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 

Difundirase este protocolo mediante a páxina web do centro, ademais convocáronse 
reunións telemáticas cas familias do alumnado para explicar dito protocolo. 

r 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 

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 —

O centro disporá de dous profesores encargados da dinamización das aulas virtuais, 
ademais tamén levarán a cabo unhas xornadas de formación para todo o profesorado 

todo o alumnado. 

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 

19 e que deban ser coñecidas polo 

Co fin de facilitar a incorporación do alumnado afectado pola suspensión da actividade 
elaborouse un Programa de acollida  

, coa organización de 
actividades globalizadas que informen, alomenos, dos seguintes aspectos: 

Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado 
necesaria para o seu desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, 

mediante a realización de 

A avaliación inicial realizarase durante a primeira semana do curso escolar. Este 
proceso comprendera as seguintes accións que permitan identificar as dificultades do 



 

 

- Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior.
- Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

2019/2020 así como a súa correspondencia coa falta d
correspondentes competencias clave.

- Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin 
de tomar as e decisións profesionais de actuación por parte do profesorado.

 

59. Difusión do plan (o “Plan de adaptación 
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 canl
que o centro considere oportunas)

O “Plan de adaptación á situación COVID
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lise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior.
Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

así como a súa correspondencia coa falta do desenvolvemento das 
correspondentes competencias clave. 
Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin 
de tomar as e decisións profesionais de actuación por parte do profesorado.

“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 canl
que o centro considere oportunas) 

O “Plan de adaptación á situación COVID-19” será publicado na páxina web do centro.

lise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior. 
Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

o desenvolvemento das 

Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin 
de tomar as e decisións profesionais de actuación por parte do profesorado. 

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 

19” será publicado na páxina web do centro. 



 

 

Id. 

 
ANEXO I. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID

Pais/nais/titores/as legais reali
forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS
CoV-2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. 
Diante da aparición de polo menos 
proxenitores ou titores non enviarán o alumnado
médico ou pediatra e comunicarán esa ausencia ao centro. O persoal docente e non 
docente do centro seguirá o mesmo proceso todos 

Presentou nas últimas 2 semanas?

 
 
 
Síntomas respiratorios 

 
 
 
 
 
Outros síntomas 

 

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron.
 

 

 
 

CONVIVIU nas últimas 
2 semanas? 
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Anexos 

ANEXO I. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19

Pais/nais/titores/as legais realizarán esta enquisa de autoavaliación dos síntomas de 
forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS

2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. 
Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na enquisa os 

titores non enviarán o alumnado á clase, solicitarán consulta co seu 
médico ou pediatra e comunicarán esa ausencia ao centro. O persoal docente e non 
docente do centro seguirá o mesmo proceso todos os días. 

Presentou nas últimas 2 semanas? 

Febre maior de 37,5ºC 

Tose seca 

Dificultade respiratoria 

Fatiga severa (cansazo) 

Dor muscular 

Falta de olfacto 

Falta de gusto 

Diarrea 

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron. 

 
cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 

 
cunha persoa en illamento por 
sospeita de infección pola COVID- 
19? 

19 

zarán esta enquisa de autoavaliación dos síntomas de 
forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-

2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. 
un dos síntomas que aparece na enquisa os 

á clase, solicitarán consulta co seu 
médico ou pediatra e comunicarán esa ausencia ao centro. O persoal docente e non 

SI NON 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
SI 

 
NON 

  

  



 

 
ANEXO II. REXISTRO AUSENCIA ALUMNADO POR SINTOMATOLOXÍA 

COMPATIBLE 

Levarase un rexistro do alumnado e do profesorado que presente sintomatoloxía 

compatible coa COVID19, ademais subiranse os datos a aplicación habilitada.

Alumnado Curso 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Profesorado Data da 
comunicación

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

SENCIA ALUMNADO POR SINTOMATOLOXÍA 

Levarase un rexistro do alumnado e do profesorado que presente sintomatoloxía 

compatible coa COVID19, ademais subiranse os datos a aplicación habilitada.

 Data da 
comunicación 

Síntomas Contactos c

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Data da 
comunicación 

Síntomas Contactos cercanos 
no centro

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SENCIA ALUMNADO POR SINTOMATOLOXÍA 

Levarase un rexistro do alumnado e do profesorado que presente sintomatoloxía 

compatible coa COVID19, ademais subiranse os datos a aplicación habilitada. 

Contactos cercanos 
no centro 

Contactos cercanos 
no centro 



 

ANEXO III. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DA AULA
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ANEXO III. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DA AULA 

 



 

ANEXO IV. PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO
 
Para o correcto funcionamento do centro establécense as seguintes medidas a ter en 

conta polo alumnado e polo

 

 MEDIDAS XERAIS 

 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, como por exemplo no comedor.

 De forma xeral, manterase unha distancia interpersonal de polo menos 1,5 

metros nas interaccións entre as persoas no 

 Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.

 Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, 

durante polo menos 40 segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante polo 

menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mans e

sucias debe utilizarse auga e xabón. O lavado realizarase cando menos 5 veces 

ao longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e 

despois do recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo.

 A necesidade dunha hixiene correcta de mans cada vez que se use material 

compartido. 

 Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, 

familias e visitantes) da realización da hixiene de mans.

 Extremarase a orde no posto de traballo e n

limpeza e desinfección establecidas nas medidas deste protocolo.

 O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas 

compañeiros/as.  

 Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo 

desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa en materia de convivencia escolar entenderanse 

incluídas nos supostos do artigo 42 letras a), b) e d) coa consideración de 

condutas leves contrarias á con

alumnado do uso da mascara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o 
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ANEXO IV. PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO 

Para o correcto funcionamento do centro establécense as seguintes medidas a ter en 

conta polo alumnado e polo profesorado: 

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 

lumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo 

específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor.

De forma xeral, manterase unha distancia interpersonal de polo menos 1,5 

metros nas interaccións entre as persoas no centro educativo.

Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, 

durante polo menos 40 segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante polo 

menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mans e

sucias debe utilizarse auga e xabón. O lavado realizarase cando menos 5 veces 

ao longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e 

despois do recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo.

dade dunha hixiene correcta de mans cada vez que se use material 

Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, 

familias e visitantes) da realización da hixiene de mans. 

Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a 

limpeza e desinfección establecidas nas medidas deste protocolo.

O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas 

Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo 

desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa en materia de convivencia escolar entenderanse 

incluídas nos supostos do artigo 42 letras a), b) e d) coa consideración de 

condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo 

alumnado do uso da mascara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o 

Para o correcto funcionamento do centro establécense as seguintes medidas a ter en 

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 

lumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo 

específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor. 

De forma xeral, manterase unha distancia interpersonal de polo menos 1,5 

centro educativo. 

Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, 

durante polo menos 40 segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante polo 

menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente 

sucias debe utilizarse auga e xabón. O lavado realizarase cando menos 5 veces 

ao longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e 

despois do recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo. 

dade dunha hixiene correcta de mans cada vez que se use material 

Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, 

as mesas da aula, realizando a 

limpeza e desinfección establecidas nas medidas deste protocolo. 

O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas 

Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se 

desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa en materia de convivencia escolar entenderanse 

incluídas nos supostos do artigo 42 letras a), b) e d) coa consideración de 

vivencia os supostos de incumprimento polo 

alumnado do uso da mascara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o 



 

incumprimento das instrucións do profesorado en aplicación 

do presente protocolo. Polo que se respecta ao profesorado e persoal non 

docente estarase 

ao previsto na súa normativa.

 

 

 MEDIDAS ANTES DE CHEGAR AO CENTRO

 O alumnado deberá realizar a autoenquisa e tomarse a temperatura antes de 

acudir ao centro. Esta enquisa non ten que comunicarse ao centro senón que 

deberase adoptar as medidas op

avaliación e comunicar ao centro a ausencia. Para isto empregarase a enquisa 

do Anexo I. 

 O centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de recepción 

da información, aos pais, nais e outras figuras pa

de idade, de que o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode 

acceder ao centro educativo e enviará ao principio de curso unha declaración 

responsable aos proxenitores que se comprometen a facer a autoavaliación e 

tomar a temperatura todos os días antes de acudir ao centro e tamén se 

comprometen a non mandar o alumnado ao centro se presenta polo menos un 

dos síntomas descritos na enquisa, dita declaración responsable será devolta 

ao centro asinada por un dos proxenitor

 Se aparece polo menos un dos síntomas descritos na enquisa os proxenitores 

ou titores non enviarán o alumnado á clase e solicita

médica, médico ou pediatra.

 Deberá traer unha máscara posta.

 O alumnado transportado deb

transporte escolar, unha vez que chegue ao centro deberá subir directamente a 

porta da alameda evitando aglomeracións.

 Deberá ter un neceser na aula (todo o alumnado ten un posto asignado para 

todo o curso e poderá gardar o neceser debaixo da mesa) composto por unha 

máscara de reposto, un bote pequeno de xel hidroalcohólico por se fóra 

necesario e dúas bolsas de tela ou sobres, NON de plástico, para gardar a 

máscara de reposto e a usada de ser o caso.
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incumprimento das instrucións do profesorado en aplicación 

do presente protocolo. Polo que se respecta ao profesorado e persoal non 

ao previsto na súa normativa. 

MEDIDAS ANTES DE CHEGAR AO CENTRO 

O alumnado deberá realizar a autoenquisa e tomarse a temperatura antes de 

acudir ao centro. Esta enquisa non ten que comunicarse ao centro senón que 

deberase adoptar as medidas oportunas en función do resultado da auto 

avaliación e comunicar ao centro a ausencia. Para isto empregarase a enquisa 

O centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de recepción 

da información, aos pais, nais e outras figuras parentais, ou ao alumnado maior 

de idade, de que o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode 

acceder ao centro educativo e enviará ao principio de curso unha declaración 

responsable aos proxenitores que se comprometen a facer a autoavaliación e 

ar a temperatura todos os días antes de acudir ao centro e tamén se 

comprometen a non mandar o alumnado ao centro se presenta polo menos un 

dos síntomas descritos na enquisa, dita declaración responsable será devolta 

ao centro asinada por un dos proxenitores ou titor legal. 

Se aparece polo menos un dos síntomas descritos na enquisa os proxenitores 

ou titores non enviarán o alumnado á clase e solicitarán consulta coa súa 

édico ou pediatra. 

Deberá traer unha máscara posta. 

O alumnado transportado deberá cumprir o protocolo establecido para o uso do 

transporte escolar, unha vez que chegue ao centro deberá subir directamente a 

porta da alameda evitando aglomeracións. 

Deberá ter un neceser na aula (todo o alumnado ten un posto asignado para 

e poderá gardar o neceser debaixo da mesa) composto por unha 

máscara de reposto, un bote pequeno de xel hidroalcohólico por se fóra 

necesario e dúas bolsas de tela ou sobres, NON de plástico, para gardar a 

máscara de reposto e a usada de ser o caso. 

incumprimento das instrucións do profesorado en aplicación 

do presente protocolo. Polo que se respecta ao profesorado e persoal non 

O alumnado deberá realizar a autoenquisa e tomarse a temperatura antes de 

acudir ao centro. Esta enquisa non ten que comunicarse ao centro senón que 

ortunas en función do resultado da auto 

avaliación e comunicar ao centro a ausencia. Para isto empregarase a enquisa 

O centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de recepción 

rentais, ou ao alumnado maior 

de idade, de que o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode 

acceder ao centro educativo e enviará ao principio de curso unha declaración 

responsable aos proxenitores que se comprometen a facer a autoavaliación e 

ar a temperatura todos os días antes de acudir ao centro e tamén se 

comprometen a non mandar o alumnado ao centro se presenta polo menos un 

dos síntomas descritos na enquisa, dita declaración responsable será devolta 

Se aparece polo menos un dos síntomas descritos na enquisa os proxenitores 

rán consulta coa súa 

erá cumprir o protocolo establecido para o uso do 

transporte escolar, unha vez que chegue ao centro deberá subir directamente a 

Deberá ter un neceser na aula (todo o alumnado ten un posto asignado para 

e poderá gardar o neceser debaixo da mesa) composto por unha 

máscara de reposto, un bote pequeno de xel hidroalcohólico por se fóra 

necesario e dúas bolsas de tela ou sobres, NON de plástico, para gardar a 



 

 

 MEDIDAS AO CHEGAR AO CENTRO

 Nas dúas entradas ao centro haberá un posto de desinfección con xel 

hidroalcohólico para lavar as mans.

 Igualmente haberá postos de desinfección polos claustros e dentro da aula.

 Deberá respectar o sentido de circulación establecido 

no centro. 

 Unha vez que se chega ao centro deberase acudir a súa aula e non saír aos 

corredores. 

 

 MEDIDAS DENTRO DA AULA

 A zona de aulas queda do seguinte xeito: 

GRUPO

1.º ESO

2.º ESO

3.º ES

4.º ESO 

1.º BACH

2.º BACH

FP BÁSICA

 

 Todas as aulas contan con xel hidroalcohólico, panos desbotables, 

desinfectande e papeleiras con pedal para desbotar todo o mater

desinfección que terá un tratamento diferente.

 Todas aulas debes ser ventiladas nos cambios de clase.

 Ao finalizar a xornada lectiva procederase a desinfección de todas as aulas polo 

persoal de limpeza. 

 Nas primeiras semanas de curso formarase e ins

responsabilidades de desinfección.

 Os pupitres e cadeiras dentro das aulas non nominais, é dicir, empregarase o 

mesmo posto durante todo o curso. Nos pupitres haberá un horario indicando o 

alumnado que o ocupa en cada momento,

alumnado non vai empregar o pupitre será o encargado de desinfectalo.
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AS AO CHEGAR AO CENTRO 

Nas dúas entradas ao centro haberá un posto de desinfección con xel 

hidroalcohólico para lavar as mans. 

Igualmente haberá postos de desinfección polos claustros e dentro da aula.

Deberá respectar o sentido de circulación establecido e debidamente sinalizado 

Unha vez que se chega ao centro deberase acudir a súa aula e non saír aos 

MEDIDAS DENTRO DA AULA 

A zona de aulas queda do seguinte xeito:  

GRUPO ZONA

1.º ESO CLAUSTRO ARRIBA

2.º ESO CLAUSTRO ARRIBA

3.º ESO CLAUSTRO ARRIBA

4.º ESO  CLAUSTRO ARRIBA

1.º BACH CLAUSTRO POLEIRO

2.º BACH CLAUSTRO POLEIRO

FP BÁSICA CLAUSTRO ABAIXO

Todas as aulas contan con xel hidroalcohólico, panos desbotables, 

desinfectande e papeleiras con pedal para desbotar todo o mater

desinfección que terá un tratamento diferente. 

Todas aulas debes ser ventiladas nos cambios de clase. 

Ao finalizar a xornada lectiva procederase a desinfección de todas as aulas polo 

Nas primeiras semanas de curso formarase e insistirase ao alumnado nas súas 

responsabilidades de desinfección. 

Os pupitres e cadeiras dentro das aulas non nominais, é dicir, empregarase o 

mesmo posto durante todo o curso. Nos pupitres haberá un horario indicando o 

alumnado que o ocupa en cada momento, de xeito que se na hora seguinte un 

alumnado non vai empregar o pupitre será o encargado de desinfectalo.

Nas dúas entradas ao centro haberá un posto de desinfección con xel 

Igualmente haberá postos de desinfección polos claustros e dentro da aula. 

e debidamente sinalizado 

Unha vez que se chega ao centro deberase acudir a súa aula e non saír aos 

ZONA 

CLAUSTRO ARRIBA 

CLAUSTRO ARRIBA 

CLAUSTRO ARRIBA 

CLAUSTRO ARRIBA 

CLAUSTRO POLEIRO 

CLAUSTRO POLEIRO 

CLAUSTRO ABAIXO 

Todas as aulas contan con xel hidroalcohólico, panos desbotables, 

desinfectande e papeleiras con pedal para desbotar todo o material de 

Ao finalizar a xornada lectiva procederase a desinfección de todas as aulas polo 

istirase ao alumnado nas súas 

Os pupitres e cadeiras dentro das aulas non nominais, é dicir, empregarase o 

mesmo posto durante todo o curso. Nos pupitres haberá un horario indicando o 

de xeito que se na hora seguinte un 

alumnado non vai empregar o pupitre será o encargado de desinfectalo. 



 

 As aulas especiais (aula de música e aula TIC) teñen un 

tratamento especial, o persoal de limpeza da quenda de mañá procederá a súa 

desinfección cada vez que haxa unha clase, na aula de info

unhas mamparas para separar cada equipo.

 Non está permito prestarse material entre o alumnado, o alumnado traerá o seu 

propio material. 

 Nos cambios de clase que non impliquen cambio de aula non 

corredor. 

 No caso de ter que cambiar de aula respectarase o sentido de circulación 

establecido e non se poderá entrar na aula mentres non saian os anteriores 

ocupantes que terán que desinfectar previamente os pupitres.

 No caso do Pavillón

Celanova para establecer os sentidos de circulación e a desinfección da 

instalación. Ademais cambiarase a metodoloxía da materia de Educación Física 

evitando deportes de contacto ou emprego de material c

 A biblioteca abrirá cun aforo de 50%

de corentena). 

 

 MEDIDAS PARA A MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA

 Na programación da materia de Educación física hai cambio na metodoloxía 

para evitar deportes de contacto ou comp

 O día que no horario figure a materia de Educación Física o alumnado xa virá 

da casa ca roupa deportiva necesaria para desempeñar dita materia.

 Para evitar contacto NON se permitirá ducharse ao finalizar a clase, si que se 

permitirá asearse ou cambiar a camiseta entrando no vestiario de xeito 

escalonado. 

 Non se permite a entrada á instalación deportiva sen o profesor encargado, nas 

primeiras horas da mañá o profesor estará 15 minutos antes da hora de entrada 

para recibir ao alumnado, no rest

profesor acuda a buscalos para acompañalos ao centro.
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As aulas especiais (aula de música e aula TIC) teñen un 

tratamento especial, o persoal de limpeza da quenda de mañá procederá a súa 

vez que haxa unha clase, na aula de informático instaláronse 

ras para separar cada equipo. 

Non está permito prestarse material entre o alumnado, o alumnado traerá o seu 

Nos cambios de clase que non impliquen cambio de aula non 

No caso de ter que cambiar de aula respectarase o sentido de circulación 

establecido e non se poderá entrar na aula mentres non saian os anteriores 

ocupantes que terán que desinfectar previamente os pupitres.

No caso do Pavillón de deporte estableceuse un protocolo co Concello de 

Celanova para establecer os sentidos de circulación e a desinfección da 

instalación. Ademais cambiarase a metodoloxía da materia de Educación Física 

evitando deportes de contacto ou emprego de material común.

cun aforo de 50% (previamente os libros gardan un período 

MEDIDAS PARA A MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Na programación da materia de Educación física hai cambio na metodoloxía 

para evitar deportes de contacto ou compartir material. 

O día que no horario figure a materia de Educación Física o alumnado xa virá 

da casa ca roupa deportiva necesaria para desempeñar dita materia.

Para evitar contacto NON se permitirá ducharse ao finalizar a clase, si que se 

ou cambiar a camiseta entrando no vestiario de xeito 

Non se permite a entrada á instalación deportiva sen o profesor encargado, nas 

primeiras horas da mañá o profesor estará 15 minutos antes da hora de entrada 

para recibir ao alumnado, no resto de horas deberá agardar no centro a que o 

profesor acuda a buscalos para acompañalos ao centro. 

As aulas especiais (aula de música e aula TIC) teñen un 

tratamento especial, o persoal de limpeza da quenda de mañá procederá a súa 

rmático instaláronse 

Non está permito prestarse material entre o alumnado, o alumnado traerá o seu 

Nos cambios de clase que non impliquen cambio de aula non se poderá saír ao 

No caso de ter que cambiar de aula respectarase o sentido de circulación 

establecido e non se poderá entrar na aula mentres non saian os anteriores 

ocupantes que terán que desinfectar previamente os pupitres. 

de deporte estableceuse un protocolo co Concello de 

Celanova para establecer os sentidos de circulación e a desinfección da 

instalación. Ademais cambiarase a metodoloxía da materia de Educación Física 

omún. 

(previamente os libros gardan un período 

Na programación da materia de Educación física hai cambio na metodoloxía 

O día que no horario figure a materia de Educación Física o alumnado xa virá 

da casa ca roupa deportiva necesaria para desempeñar dita materia. 

Para evitar contacto NON se permitirá ducharse ao finalizar a clase, si que se 

ou cambiar a camiseta entrando no vestiario de xeito 

Non se permite a entrada á instalación deportiva sen o profesor encargado, nas 

primeiras horas da mañá o profesor estará 15 minutos antes da hora de entrada 

o de horas deberá agardar no centro a que o 



 

 MEDIDAS A TER EN CONTA NOS RECREOS

 Manterase unha distancia 

interaccións entre as persoas no centro educativo.

 Estableceranse tres

barroco, situado ao lado do centro ao cal accederase por unha porta lateral sen 

necesidade de saír fóra do centro, 

Alameda.  

 Para os recreos establécense dous grupos, un formado de 1.º e 2.º de ESO e 

outro formado por 3.º e 4.º de ESO.

 Establecerase un calendario para determinar as zonas que ocupan en cada 

recreo. 

1.º e 2.º DE ESO 

 

LUNS 

MARTES 

MÉRCORES 

XOVES 

VENRES 

 

3.º e 4.º DE ESO 

 

LUNS 

MARTES 

MÉRCORES 

XOVES 

VENRES 

 

 Haberá profesorado de garda para controlar

emprego de máscara.

 O emprego dos baños durante o recreo estará regulado polo profesorado de 

garda, sempre cumprindo cas medidas indicadas.
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MEDIDAS A TER EN CONTA NOS RECREOS 

Manterase unha distancia interpersonal de polo menos 1,5 

interaccións entre as persoas no centro educativo. 

stableceranse tres zonas de recreo rotatorias no centro, unha no claustro 

barroco, situado ao lado do centro ao cal accederase por unha porta lateral sen 

idade de saír fóra do centro, outra no claustro de abaixo

tablécense dous grupos, un formado de 1.º e 2.º de ESO e 

outro formado por 3.º e 4.º de ESO. 

Establecerase un calendario para determinar as zonas que ocupan en cada 

RECREO 

CLAUSTRO ABAIXO 

CLAUSTRO BARROCO 

CLAUSTRO ABAIXO 

CLAUSTRO BARROCO 

CLAUSTRO BARROCO 

RECREO 

CLAUSTRO BARROCO 

CLAUSTRO ABAIXO 

CLAUSTRO BARROCO 

CLAUSTRO ABAIXO 

CLAUSTRO ABAIXO 

Haberá profesorado de garda para controlar as distancias de seguridade e o 

emprego de máscara. 

O emprego dos baños durante o recreo estará regulado polo profesorado de 

garda, sempre cumprindo cas medidas indicadas. 

interpersonal de polo menos 1,5 metros nas 

zonas de recreo rotatorias no centro, unha no claustro 

barroco, situado ao lado do centro ao cal accederase por unha porta lateral sen 

de abaixo e outra na 

tablécense dous grupos, un formado de 1.º e 2.º de ESO e 

Establecerase un calendario para determinar as zonas que ocupan en cada 

as distancias de seguridade e o 

O emprego dos baños durante o recreo estará regulado polo profesorado de 



 

 

 MEDIDAS DE EMPREGO DOS BAÑOS

 Establecerase un período de desinfección dos baños 

limpeza. 

 Ao finalizar a xornada lectiva, na quenda de tarde, o persoal de limpeza 

procederá á desinfección de todos os baños.

 O aforo dos baño será de un terzo da súa capacidade quedando do seguinte 

xeito: 

 

ASEOS PLANTA ALTA

ASEOS POLEIRO

ASEOS PLANTA BAIXA

 

 Durante os recreos o emprego dos baños será controlado polo profesorado de 

garda. 

 Todo o material desbotable tirarase nas papeleiras indicadas.

 

 

 MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE TER ALGÚN DOS

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non 

acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de 

saúde de referencia do alumnado e con algunha das persoas membros do equip

COVID. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante 

médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias 

derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo 

de prevención de absentismo escolar.

Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS

alumnado, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa 

súa familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á 

brevidade. Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o 

seu facultativo que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba 

diagnóstica. Habilitarase, dende o inicio do curso, un espazo específico de uso 

individual no centro para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres 
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MEDIDAS DE EMPREGO DOS BAÑOS 

Establecerase un período de desinfección dos baños por parte do persoal de 

Ao finalizar a xornada lectiva, na quenda de tarde, o persoal de limpeza 

procederá á desinfección de todos os baños. 

O aforo dos baño será de un terzo da súa capacidade quedando do seguinte 

AFORO MULLERES 

ASEOS PLANTA ALTA 2 

ASEOS POLEIRO 2 

ASEOS PLANTA BAIXA 2 

Durante os recreos o emprego dos baños será controlado polo profesorado de 

Todo o material desbotable tirarase nas papeleiras indicadas.

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE TER ALGÚN DOS SÍNTOMAS DA ENQUISA

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non 

acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de 

saúde de referencia do alumnado e con algunha das persoas membros do equip

COVID. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante 

médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias 

derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo 

evención de absentismo escolar. 

Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS

alumnado, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa 

súa familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á 

brevidade. Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o 

seu facultativo que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba 

diagnóstica. Habilitarase, dende o inicio do curso, un espazo específico de uso 

dual no centro para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres 

por parte do persoal de 

Ao finalizar a xornada lectiva, na quenda de tarde, o persoal de limpeza 

O aforo dos baño será de un terzo da súa capacidade quedando do seguinte 

AFORO HOMES 

3 

2 

3 

Durante os recreos o emprego dos baños será controlado polo profesorado de 

Todo o material desbotable tirarase nas papeleiras indicadas. 

SÍNTOMAS DA ENQUISA 

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non 

acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de 

saúde de referencia do alumnado e con algunha das persoas membros do equipo 

COVID. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante 

médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias 

derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo 

Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2 nun 

alumnado, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa 

súa familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior 

brevidade. Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o 

seu facultativo que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba 

diagnóstica. Habilitarase, dende o inicio do curso, un espazo específico de uso 

dual no centro para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres 



 

non se xestiona o seu traslado. Este espazo contará con ventilación 

adecuada, xel hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables.

Se algunha persoa do núcleo familiar

alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro 

ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa 

familia comunicarán o resultado á persoa coordinado

 
 MEDIDAS A TER EN CONTA NO COMEDOR

Dado que no centro non contamos cun espazo suficientemente grande para que o 

alumnado poida comer garantindo a distancia de seguridade, o Concello de Celanova 

cedeu ao centro o refectorio do Claustro B

permite comer a todo o alumnado garantindo a distancia de seguridade. O comedor é 

de xestión indirecta polo que será o persoal da empresa o encargado de facer cumprir 

o protocolo, non obstante o centro pon dous profesor

labores. 

Na última clase do luns o alumnado de comedor sairá as 14:20 para non mesturarse co 

resto, deste xeito baixarán cara a saída ao Claustro Barroco seguindo o sentido de 

circulación. 

O alumnado que non empregue o serviz

cafetería do centro entrará pola porta de servizo mantendo a distancia de seguridade 

marcada cunha cinta no chán, collerá o seu bocadillo e sairá cara o Claustro Barroco 

co profesor que está facendo a garda de comed
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non se xestiona o seu traslado. Este espazo contará con ventilación 

adecuada, xel hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables.

Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID

alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro 

ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa 

familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro.

MEDIDAS A TER EN CONTA NO COMEDOR 

Dado que no centro non contamos cun espazo suficientemente grande para que o 

alumnado poida comer garantindo a distancia de seguridade, o Concello de Celanova 

cedeu ao centro o refectorio do Claustro Barroco para poder comer, este espazo 

permite comer a todo o alumnado garantindo a distancia de seguridade. O comedor é 

de xestión indirecta polo que será o persoal da empresa o encargado de facer cumprir 

o protocolo, non obstante o centro pon dous profesores de garda para axudar nestas 

Na última clase do luns o alumnado de comedor sairá as 14:20 para non mesturarse co 

resto, deste xeito baixarán cara a saída ao Claustro Barroco seguindo o sentido de 

O alumnado que non empregue o servizo de catering e encargue un bocadillo na 

cafetería do centro entrará pola porta de servizo mantendo a distancia de seguridade 

marcada cunha cinta no chán, collerá o seu bocadillo e sairá cara o Claustro Barroco 

co profesor que está facendo a garda de comedor. 

non se xestiona o seu traslado. Este espazo contará con ventilación 

adecuada, xel hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables. 

é sospeitosa de padecer a COVID-19, o 

alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro 

ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa 

ra COVID do centro. 

Dado que no centro non contamos cun espazo suficientemente grande para que o 

alumnado poida comer garantindo a distancia de seguridade, o Concello de Celanova 

arroco para poder comer, este espazo 

permite comer a todo o alumnado garantindo a distancia de seguridade. O comedor é 

de xestión indirecta polo que será o persoal da empresa o encargado de facer cumprir 

es de garda para axudar nestas 

Na última clase do luns o alumnado de comedor sairá as 14:20 para non mesturarse co 

resto, deste xeito baixarán cara a saída ao Claustro Barroco seguindo o sentido de 

o de catering e encargue un bocadillo na 

cafetería do centro entrará pola porta de servizo mantendo a distancia de seguridade 

marcada cunha cinta no chán, collerá o seu bocadillo e sairá cara o Claustro Barroco 



 

 

ANEXO V. PROTOCOLO EDUCACIÓN FÍSICA

Na programación da materia de Educación física hai cambio na metodoloxía para evitar 

deportes de contacto ou compartir material. O día que no horario figure a materia de 

Educación Física o alumnado xa vi

desempeñar dita materia. 

Para evitar contacto NON se permitirá ducharse ao finalizar a clase, si que se permitirá 

asearse ou cambiar a camiseta entrando no vestiario de xeito escalonado.

Non se permite a entrada

primeiras horas da mañá o profesor estará 15 minutos antes da hora de entrada para 

recibir ao alumnado, no resto de horas deberá agardar no centro a que o profesor 

acuda a buscalos para acompañalos ao 
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ANEXO V. PROTOCOLO EDUCACIÓN FÍSICA 

Na programación da materia de Educación física hai cambio na metodoloxía para evitar 

deportes de contacto ou compartir material. O día que no horario figure a materia de 

Educación Física o alumnado xa virá da casa ca roupa deportiva necesaria para 

Para evitar contacto NON se permitirá ducharse ao finalizar a clase, si que se permitirá 

asearse ou cambiar a camiseta entrando no vestiario de xeito escalonado.

Non se permite a entrada á instalación deportiva sen o profesor encargado, nas 

primeiras horas da mañá o profesor estará 15 minutos antes da hora de entrada para 

recibir ao alumnado, no resto de horas deberá agardar no centro a que o profesor 

acuda a buscalos para acompañalos ao centro. 

Na programación da materia de Educación física hai cambio na metodoloxía para evitar 

deportes de contacto ou compartir material. O día que no horario figure a materia de 

rá da casa ca roupa deportiva necesaria para 

Para evitar contacto NON se permitirá ducharse ao finalizar a clase, si que se permitirá 

asearse ou cambiar a camiseta entrando no vestiario de xeito escalonado. 

á instalación deportiva sen o profesor encargado, nas 

primeiras horas da mañá o profesor estará 15 minutos antes da hora de entrada para 

recibir ao alumnado, no resto de horas deberá agardar no centro a que o profesor 



 

 

ANEXO VI. PROTOCOLO DE LIMPEZA

Durante o curso existirán dúas quendas de limpeza, unha de mañá con dúas 

limpadoras e outra de tarde con outras dúas limpadoras.

As tarefas a desempeñar na quenda da mañá son:

 Desinfección das au

TIC. 

 Desinfección dos aseos dúas veces durante a mañá.

 Desinfección de pomos, pasamáns e outros elementos de uso común.

 Controlar a ventilación das aulas.

As tarefas a desempeñas na quenda da tarde son

 Desinfección de aulas que puideran quedar sen facelo pola mañá.

 Desinfección de aulas empregadas pola EOI.

 Desinfección dos postos de administración.

 Desinfección de aseos.

 Ventilación das aulas.

 

MEDIDAS DE LIMPEZA DE CARÁCTER XERAL

 Limpeza polo menos u

precisen en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será 

de polo menos dúas veces a mañá e unha á tarde.

 Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto 

máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, 

perchas, e outros elementos de similares características así como de billas 

elementos das cisternas e outros dos aseos.

 Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) rec

calquera dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados 

polo Ministerio de Sanidade. No uso destes produtos sempre se respectarán as 

indicacións da etiquetaxe.

 Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos

usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado 

de mans. 

 Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas 
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ANEXO VI. PROTOCOLO DE LIMPEZA 

Durante o curso existirán dúas quendas de limpeza, unha de mañá con dúas 

limpadoras e outra de tarde con outras dúas limpadoras. 

As tarefas a desempeñar na quenda da mañá son: 

Desinfección das aulas de uso común como aula de música, desdobres e aula 

Desinfección dos aseos dúas veces durante a mañá. 

Desinfección de pomos, pasamáns e outros elementos de uso común.

Controlar a ventilación das aulas. 

As tarefas a desempeñas na quenda da tarde son: 

Desinfección de aulas que puideran quedar sen facelo pola mañá.

Desinfección de aulas empregadas pola EOI. 

Desinfección dos postos de administración. 

Desinfección de aseos. 

Ventilación das aulas. 

MEDIDAS DE LIMPEZA DE CARÁCTER XERAL 

Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o 

precisen en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será 

de polo menos dúas veces a mañá e unha á tarde. 

Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto 

s frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, 

perchas, e outros elementos de similares características así como de billas 

elementos das cisternas e outros dos aseos. 

Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) rec

calquera dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados 

polo Ministerio de Sanidade. No uso destes produtos sempre se respectarán as 

indicacións da etiquetaxe. 

Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos

usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado 

Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas 

Durante o curso existirán dúas quendas de limpeza, unha de mañá con dúas 

las de uso común como aula de música, desdobres e aula 

Desinfección de pomos, pasamáns e outros elementos de uso común. 

Desinfección de aulas que puideran quedar sen facelo pola mañá. 

nha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o 

precisen en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será 

Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto 

s frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, 

perchas, e outros elementos de similares características así como de billas 

Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recen preparada ou 

calquera dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados 

polo Ministerio de Sanidade. No uso destes produtos sempre se respectarán as 

Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección 

usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado 

Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas 



 

con tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais 

recollidos, co fin de e

 Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por 

espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao 

finalizar as clases, sempre que sexa posible entre clases.

 En relación coa xestión dos residuos: 

o Recoméndase que 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 ou contedores con bolsa e 

protexidos con tapa e, 

o 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).

o No caso de que un

síntomas mentres se atope no centro educativo, será preciso illar o 

contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados por 

eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda 

bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto.

o Realizarase a debida limpeza e ventilación do espazo no que se levou 

acabo o illamento preventivo, logo de que o/a alumno/a ou a persoa 

traballadora que presentou síntomas durante a xornada le

abandonado o centro educativo.

 En todos os pupitres das aulas estará un horario indicando o alumnado que 

ocupa o posto en cada momento de xeito que se un/unha alumno/a abandona 

ese posto e o ocupa outro distinto deberá deixalo desinfectado.

 

 

 

 

 

 

 

 

Páxina 35 de 50 

con tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais 

recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 

Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por 

espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao 

finalizar as clases, sempre que sexa posible entre clases. 

ación coa xestión dos residuos:  

Recoméndase que 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 ou contedores con bolsa e 

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).

No caso de que un/unha alumno/a ou unha persoa traballadora presente 

síntomas mentres se atope no centro educativo, será preciso illar o 

contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados por 

eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda 

olsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto.

Realizarase a debida limpeza e ventilación do espazo no que se levou 

acabo o illamento preventivo, logo de que o/a alumno/a ou a persoa 

traballadora que presentou síntomas durante a xornada le

abandonado o centro educativo. 

En todos os pupitres das aulas estará un horario indicando o alumnado que 

ocupa o posto en cada momento de xeito que se un/unha alumno/a abandona 

ese posto e o ocupa outro distinto deberá deixalo desinfectado.

con tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais 

Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por 

espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao 

Recoméndase que 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 ou contedores con bolsa 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). 

/unha alumno/a ou unha persoa traballadora presente 

síntomas mentres se atope no centro educativo, será preciso illar o 

contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados por 

eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda 

olsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto. 

Realizarase a debida limpeza e ventilación do espazo no que se levou 

acabo o illamento preventivo, logo de que o/a alumno/a ou a persoa 

traballadora que presentou síntomas durante a xornada lectiva teña 

En todos os pupitres das aulas estará un horario indicando o alumnado que 

ocupa o posto en cada momento de xeito que se un/unha alumno/a abandona 

ese posto e o ocupa outro distinto deberá deixalo desinfectado. 



 

 

MODELO DE FOLLA DE VERIFICACIÓN DE VENTILACIÓN DE LAS AULAS

O delegado e o subdelegado de cada grupo serán os encargados de ventilar a aula en 

cada cambio de clase, debendo anotar a hora en que se abren as xanelas e asinar no 

modelo seguinte: 

 

CONTROL DE VENTILACIÓN   

AULA: 

SEMANA: do__________ ao_________ de __________

 

Luns Martes
Hora:  Hora: 
  
Hora: Hora: 
  
Hora: Hora: 
  
Hora: Hora: 
  
Hora: Hora: 
  
Hora: Hora: 
  
Hora:  
 
Hora: 
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MODELO DE FOLLA DE VERIFICACIÓN DE VENTILACIÓN DE LAS AULAS

O delegado e o subdelegado de cada grupo serán os encargados de ventilar a aula en 

cada cambio de clase, debendo anotar a hora en que se abren as xanelas e asinar no 

DE VENTILACIÓN    

SEMANA: do__________ ao_________ de __________ 

Martes Mércores Xoves 
Hora: Hora: 
  
Hora: Hora: 
  
Hora: Hora: 
  
Hora: Hora: 
  
Hora: Hora: 
  
Hora: Hora: 
  

MODELO DE FOLLA DE VERIFICACIÓN DE VENTILACIÓN DE LAS AULAS 

O delegado e o subdelegado de cada grupo serán os encargados de ventilar a aula en 

cada cambio de clase, debendo anotar a hora en que se abren as xanelas e asinar no 

Venres 
Hora: 
 
Hora: 
 
Hora: 
 
Hora: 
 
Hora: 
 
Hora: 
 



 

 

MODELO DE FOLLA DE VERIFICACIÓN DE LIMPEZA DOS BAÑOS

O persoal de limpeza será o encargado de realizar a limpeza dos aseos polo menos 

dúas veces durante a xornada lectiva e outra pola tarde, debendo anotar as horas de 

desinfección dos baños no seguinte modelo:

 

CONTROL DE LIMPEZA BAÑOS   

BAÑO: 

SEMANA: do__________ ao_________ de __________

 

Luns Martes
Hora:  Hora: 
Nome e sinatura 
 
 

Nome e sinatura
 

Hora: Hora: 
Nome e sinatura 
 
 

Nome e sinatura
 

Hora: Hora: 
Nome e sinatura 
 
 
 

Nome e sinatura
 

Hora: Hora: 
Nome e sinatura 
 
 
 

Nome e sinatura
 

Hora: Hora: 
Nome e sinatura 
 
 
 

Nome e sinatura
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MODELO DE FOLLA DE VERIFICACIÓN DE LIMPEZA DOS BAÑOS

O persoal de limpeza será o encargado de realizar a limpeza dos aseos polo menos 

durante a xornada lectiva e outra pola tarde, debendo anotar as horas de 

desinfección dos baños no seguinte modelo: 

CONTROL DE LIMPEZA BAÑOS    

SEMANA: do__________ ao_________ de __________ 

Martes Mércores Xoves 
Hora: Hora: 

Nome e sinatura Nome e sinatura 
 

Nome e sinatura
 

Hora: Hora: 
Nome e sinatura Nome e sinatura 

 
Nome e sinatura
 

Hora: Hora: 
Nome e sinatura Nome e sinatura 

 
Nome e sinatura
 

Hora: Hora: 
Nome e sinatura Nome e sinatura 

 
Nome e sinatura
 

Hora: Hora: 
natura Nome e sinatura 

 
Nome e sinatura
 

MODELO DE FOLLA DE VERIFICACIÓN DE LIMPEZA DOS BAÑOS 

O persoal de limpeza será o encargado de realizar a limpeza dos aseos polo menos 

durante a xornada lectiva e outra pola tarde, debendo anotar as horas de 

Venres 
Hora: 

Nome e sinatura Nome e sinatura 
 

Hora: 
Nome e sinatura Nome e sinatura 

 

Hora: 
Nome e sinatura Nome e sinatura 

 

Hora: 
Nome e sinatura Nome e sinatura 

 

Hora: 
Nome e sinatura Nome e sinatura 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VII. PLANOS DE CIRCULACIÓN NO CENTRO

 

ENTRADA CLAUSTRO ARRIBA
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ANEXO VII. PLANOS DE CIRCULACIÓN NO CENTRO 

ENTRADA CLAUSTRO ARRIBA 

 



 

 

 

 

 

 

ENTRADA CLAUSTRO ABAIXO
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ENTRADA CLAUSTRO ABAIXO 
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ENTRADA POLEIRO 
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SAÍDA PLANTA BAIXA 
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SAÍDA PLANTA BAIXA 
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SAÍDA POLEIRO 

 



 

 

 

 

 

ANEXO VIII. PLAN DE CONTINXENCIA IES CELANOVA 

O Plan de Continxencia do centro 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 APARICIÓ

 Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que 

teñan síntomas compatibles coa COVID

illamento por diagnóstico de COVID

por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de 

COVID-19.  

 Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que 

comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID

seguirase o presente plan de co

individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas 

como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de 

afectar a alumnado.  

 Débese chamar ao centro d

teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de 

presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A 

traballador/a que inicie síntomas debe abandon

por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa 

situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

 No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro 

educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa 

coordinadora do equipo formado na COVID

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.

 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 solici

dun test diagnóstico. Se non houbese cita para ese mesmo día, acudirá ao PAC 
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. PLAN DE CONTINXENCIA IES CELANOVA  

O Plan de Continxencia do centro ten por finalidade establecer os procesos para o 

ividade 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  

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que 

teñan síntomas compatibles coa COVID-19, así como aqueles que se atopen en 

illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria 

ntacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de 

Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que 

comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo 

seguirase o presente plan de continxencia e levarase a un espazo separado de uso 

individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas 

como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de 

Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao 

teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de 

presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 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.  

No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro 

educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa 

coordinadora do equipo formado na COVID-19 incluirá na aplicación informática a 

información prevista do eventual afectado/a relativa aos contactos estreitos, dos 

ectados/as e do seu profesorado, así como de quen sexa persoa 

próxima vencellada ao centro educativo. 

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 solici

dun test diagnóstico. Se non houbese cita para ese mesmo día, acudirá ao PAC 

O Plan de Continxencia do centro ten por finalidade establecer os procesos para o 

ividade 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. 

 

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que 

19, así como aqueles que se atopen en 

19, ou en período de corentena domiciliaria 

ntacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de 

Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que 

19 no centro educativo 

ntinxencia e levarase a un espazo separado de uso 

individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas 

como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de 

e saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao 

teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de 

presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A 

ar o seu posto de traballo protexido 

por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa 

No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro 

educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa 

19 incluirá na aplicación informática a 

información prevista do eventual afectado/a relativa aos contactos estreitos, dos 

ectados/as e do seu profesorado, así como de quen sexa persoa 

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. Se non houbese cita para ese mesmo día, acudirá ao PAC 



 

para a valoración polo médico de atención primaria. 

 Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións 

da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo

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. 

 A autoridade sanitaria, en coordinaci

Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia 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 comu

comunidade educativa, sen prexuízo da información que sexa facilitada pola 

autoridade sanitaria.  

 A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche 

dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo

totalidade de conformidade con seguintes supostos: 

 A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en 

corentena da totalidade do grupo que conforma a aula e do profesorado 

asignado a ese grupo. 

 Cando exista unha detecció

días poderase acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde 

xurdira o abrocho ou, de ser o caso, da totalidade do centro educativo. 

 

 A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmaci

declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de 

entrada en corentena de polo menos 10 días a todas as persoas que teñan a 

consideración de contacto estreito. 

 A suspensión da actividade lectiva presenc

previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Para os efectos de 

determinación do nivel de risco a autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o 

pase ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de conside

e de cualificación de persoal sensible. 
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para a valoración polo médico de atención primaria.  

Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións 

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.  

A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación, a través do 

Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia 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 comu

comunidade educativa, sen prexuízo da información que sexa facilitada pola 

A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche 

dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo

totalidade de conformidade con seguintes supostos:  

A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en 

corentena da totalidade do grupo que conforma a aula e do profesorado 

asignado a ese grupo.  

Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 

días poderase acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde 

xurdira o abrocho ou, de ser o caso, da totalidade do centro educativo. 

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

declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de 

entrada en corentena de polo menos 10 días a todas as persoas que teñan a 

consideración de contacto estreito.  

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas 

previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Para os efectos de 

determinación do nivel de risco a autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o 

pase ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de consideración de vulnerabilidade 

e de cualificación de persoal sensible.  

Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións 

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 

ón coa Consellería de Educación, a través do 

Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia 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 

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 

A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en 

corentena da totalidade do grupo que conforma a aula e do profesorado 

n de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 

días poderase acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde 

xurdira o abrocho ou, de ser o caso, da totalidade do centro educativo.  

ón é un suposto de 

declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de 

entrada en corentena de polo menos 10 días a todas as persoas que teñan a 

ial suporá a aplicación das normas 

previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Para os efectos de 

determinación do nivel de risco a autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o 

ración de vulnerabilidade 



 

 

ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado 

preferentemente a través da aula virtual 

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

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

O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión 

o falla de equipamento para que a consellería adopte as medidas opo

minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos. 

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

poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de a

do alumnado cando coincidan co tempo de suspensión. 

Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten 

previstas as seguintes medidas: 

 Emprego da aula virtual como medio de subida de material e emprego dunha 

aplicación no caso de levar a cabo clases mediante videoconferencia.

 Formación do profesorado no emprego da aula virtual e de aplicacións 

informáticas. 

 Creación de vídeos titoriais para o manexo da aula virtual.

 Nas primeiras semanas do curso formar ao alumnado p

procesadores de texto e conversión de arquivos.

 Ao final do curso 2019/2020 lanzouse unha enquisa para identificar ao 

alumnado con dificultades de conexión ou falta de material informático.

 Dotación de ordenadores para préstamo ao alumnado 
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ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

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. 

O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión 

o falla de equipamento para que a consellería adopte as medidas opo

minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos. 

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

poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de a

do alumnado cando coincidan co tempo de suspensión.  

Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten 

previstas as seguintes medidas:  

Emprego da aula virtual como medio de subida de material e emprego dunha 

ión no caso de levar a cabo clases mediante videoconferencia.

Formación do profesorado no emprego da aula virtual e de aplicacións 

Creación de vídeos titoriais para o manexo da aula virtual. 

Nas primeiras semanas do curso formar ao alumnado p

procesadores de texto e conversión de arquivos. 

Ao final do curso 2019/2020 lanzouse unha enquisa para identificar ao 

alumnado con dificultades de conexión ou falta de material informático.

Dotación de ordenadores para préstamo ao alumnado se fose necesario.

ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado 

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 

poderá poñer tarefas ao alumnado 

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

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.  

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

poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación 

Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten 

Emprego da aula virtual como medio de subida de material e emprego dunha 

ión no caso de levar a cabo clases mediante videoconferencia. 

Formación do profesorado no emprego da aula virtual e de aplicacións 

Nas primeiras semanas do curso formar ao alumnado para o manexo de 

Ao final do curso 2019/2020 lanzouse unha enquisa para identificar ao 

alumnado con dificultades de conexión ou falta de material informático. 

se fose necesario. 



 

ANEXO IX. PREGUNTAS FRECUENTAS

1. Que é a auto avaliación do alumnado? 

Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) 

realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprob

estes son compatibles cunha infección por SARS

que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. Utilizarase a enquisa clínico

epidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse, cada mañá, antes da 

chegada ao centro. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece 

na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán 

consulta co seu médico ou pediatra.

 

2. Que acontece co alumnado vulnerables? 

No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como consecuencia 

de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia os criterios sanitarios 

que rexerán asistencia a clase ou, de ser o caso, a escolarización domiciliaria serán os 

que recomende médico ou pediatra.

 

3. Que fai un profesor/a ou outro persoal se ten síntomas? 

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (polo menos unha das relacionadas no 

anexo I) no persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e 

chamarán a algunha das persoas membros do equipo COVID. Como criterio xeral, 

manterase en illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro 

de saúde ou de ser o caso cos facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que 

valorarán a sintomatoloxía 

PCR en 24 horas, se así o consideran.

 

4. Que fai unha familia con seu fillo/a se ten síntomas?

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non 

acudirá ao centro e el/ela 

saúde de referencia do alumno/a e con algunha das persoas membros do equipo 

COVID. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante 

médico, abondará co comprobante dos/as pais

derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo 
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. PREGUNTAS FRECUENTAS 

Que é a auto avaliación do alumnado?  

Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) 

realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprob

estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen 

que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. Utilizarase a enquisa clínico

epidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse, cada mañá, antes da 

gada ao centro. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece 

na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán 

consulta co seu médico ou pediatra. 

Que acontece co alumnado vulnerables?  

mnado que poida ter a condición de vulnerable como consecuencia 

de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia os criterios sanitarios 

que rexerán asistencia a clase ou, de ser o caso, a escolarización domiciliaria serán os 

co ou pediatra. 

Que fai un profesor/a ou outro persoal se ten síntomas?  

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (polo menos unha das relacionadas no 

anexo I) no persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e 

a das persoas membros do equipo COVID. Como criterio xeral, 

manterase en illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro 

de saúde ou de ser o caso cos facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que 

valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba 

PCR en 24 horas, se así o consideran. 

Que fai unha familia con seu fillo/a se ten síntomas? 

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non 

 ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de 

saúde de referencia do alumno/a e con algunha das persoas membros do equipo 

COVID. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante 

médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias 

derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo 

Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) 

realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se 

2 cuxos resultados non teñen 

que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. Utilizarase a enquisa clínico-

epidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse, cada mañá, antes da 

gada ao centro. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece 

na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán 

mnado que poida ter a condición de vulnerable como consecuencia 

de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia os criterios sanitarios 

que rexerán asistencia a clase ou, de ser o caso, a escolarización domiciliaria serán os 

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (polo menos unha das relacionadas no 

anexo I) no persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e 

a das persoas membros do equipo COVID. Como criterio xeral, 

manterase en illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro 

de saúde ou de ser o caso cos facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que 

e prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba 

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non 

ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de 

saúde de referencia do alumno/a e con algunha das persoas membros do equipo 

COVID. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante 

/nais ou titores/as legais. As ausencias 

derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo 



 

de prevención de absentismo escolar. O centro educativo 

informará, explicitamente e con confirmación de recepción da información, 

nais e outras figuras parentais, ou ao alumnado maior de idade, de que o alumnado 

con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro educativo. Os centros 

educativos poden establecer mecanismos para a identificación de síntomas no 

alumnado á entrada ao mesmo ou unha declaración responsable dos proxenitores ao 

inicio do curso escolar. Porén a medición de temperatura ou a avaliación doutros 

síntomas compatibles coa COVID

antes de acudir pola maña ao centro escolar.

 

5. Que acontece se os síntomas aparecen no centro educativo? 

Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS

alumno/a, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa 

familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. 

Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu 

facultativo que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica. 

Habilitarase, dende o inicio do curso, un espazo específico de uso individual no centro 

para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona o 

seu traslado. Este espazo contará con ventilación adecuada, solucións hidro 

alcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables.

 

6. Un familiar ten unha proba positiva ou ten sospeita, que facer? 

Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID

alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro 

ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa 

familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro.

 

7. Ten repercusións sobre o absentismo que o alumnado falte a clase por causa 

da COVID 19?  

Para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do 

número máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias derivadas da 

aplicación das anteriores medidas consideraranse sempre xustificadas, non sendo 

preciso o xustificante do faculta
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de prevención de absentismo escolar. O centro educativo 

informará, explicitamente e con confirmación de recepción da información, 

nais e outras figuras parentais, ou ao alumnado maior de idade, de que o alumnado 

con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro educativo. Os centros 

educativos poden establecer mecanismos para a identificación de síntomas no 

ado á entrada ao mesmo ou unha declaración responsable dos proxenitores ao 

inicio do curso escolar. Porén a medición de temperatura ou a avaliación doutros 

síntomas compatibles coa COVID-19 será realizada no seo da familia de forma diaria 

ola maña ao centro escolar. 

Que acontece se os síntomas aparecen no centro educativo? 

Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS

alumno/a, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa 

persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. 

Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu 

facultativo que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica. 

de o inicio do curso, un espazo específico de uso individual no centro 

para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona o 

seu traslado. Este espazo contará con ventilación adecuada, solucións hidro 

pedal e panos desbotables. 

Un familiar ten unha proba positiva ou ten sospeita, que facer? 

Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID

alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro 

ue se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa 

familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro.

Ten repercusións sobre o absentismo que o alumnado falte a clase por causa 

o protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do 

número máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias derivadas da 

aplicación das anteriores medidas consideraranse sempre xustificadas, non sendo 

preciso o xustificante do facultativo para a súa acreditación. 

de prevención de absentismo escolar. O centro educativo 

informará, explicitamente e con confirmación de recepción da información, aos pais, 

nais e outras figuras parentais, ou ao alumnado maior de idade, de que o alumnado 

con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro educativo. Os centros 

educativos poden establecer mecanismos para a identificación de síntomas no 

ado á entrada ao mesmo ou unha declaración responsable dos proxenitores ao 

inicio do curso escolar. Porén a medición de temperatura ou a avaliación doutros 

19 será realizada no seo da familia de forma diaria 

Que acontece se os síntomas aparecen no centro educativo?  

Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2 nun 

alumno/a, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa 

persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. 

Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu 

facultativo que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica. 

de o inicio do curso, un espazo específico de uso individual no centro 

para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona o 

seu traslado. Este espazo contará con ventilación adecuada, solucións hidro 

Un familiar ten unha proba positiva ou ten sospeita, que facer?  

Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o 

alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro 

ue se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa 

familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro. 

Ten repercusións sobre o absentismo que o alumnado falte a clase por causa 

o protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do 

número máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias derivadas da 

aplicación das anteriores medidas consideraranse sempre xustificadas, non sendo 



 

 

8. Existen excepcións para o uso da máscara?

Esta obrigación non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de 

enfermidade ou situación de discapacidade ou dependencia e non dispoñan de 

autonomía para quitarse a másc

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.

 

9. Que facer co espazo de traballo e o material escola

Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e 

desinfección establecidas nas medidas deste protocolo. Con anterioridade ao inicio do 

curso en cada unha das etapas educativas, realizarase unha limpeza e desinfección 

xeral do centro e do mobiliario.

 

10. Pode compartirse o material? 

O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas 

compañeiros/as. Nas aulas ou no propio pupitre deberá existir un espazo diferenciado 

para o material de cada alumno de

compañeiros. 

 

11. Podo ir cando queira a cafetería?

Só se poderá ir á cafetería 

claustro Barroco. 

 

12. Podo ir ao baño nas horas de clase?

Dada a situación o aforo dos baños está limitado, durante a xornada lectiva 

procederase a súa desinfección dúas veces e pola tarde outra mais. Para evitar 

aglomeracións si que se poderá saír ao baño durante a clase pero sempre cumprindo 

co aforo establecido. 
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Existen excepcións para o uso da máscara? 

Esta obrigación non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de 

enfermidade ou situación de discapacidade ou dependencia e 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.

Que facer co espazo de traballo e o material escolar?  

Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e 

desinfección establecidas nas medidas deste protocolo. Con anterioridade ao inicio do 

curso en cada unha das etapas educativas, realizarase unha limpeza e desinfección 

xeral do centro e do mobiliario. 

Pode compartirse o material?  

O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas 

compañeiros/as. Nas aulas ou no propio pupitre deberá existir un espazo diferenciado 

para o material de cada alumno de xeito que non permita ser manipulado por outros 

Podo ir cando queira a cafetería? 

Só se poderá ir á cafetería durante o recreo, ben sexa polo claustro do centro ou polo 

Podo ir ao baño nas horas de clase? 

o aforo dos baños está limitado, durante a xornada lectiva 

procederase a súa desinfección dúas veces e pola tarde outra mais. Para evitar 

aglomeracións si que se poderá saír ao baño durante a clase pero sempre cumprindo 

Esta obrigación non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de 

enfermidade ou situación de discapacidade ou dependencia e non dispoñan de 

ara, 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. 

Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e 

desinfección establecidas nas medidas deste protocolo. Con anterioridade ao inicio do 

curso en cada unha das etapas educativas, realizarase unha limpeza e desinfección 

O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas 

compañeiros/as. Nas aulas ou no propio pupitre deberá existir un espazo diferenciado 

xeito que non permita ser manipulado por outros 

durante o recreo, ben sexa polo claustro do centro ou polo 

o aforo dos baños está limitado, durante a xornada lectiva 

procederase a súa desinfección dúas veces e pola tarde outra mais. Para evitar 

aglomeracións si que se poderá saír ao baño durante a clase pero sempre cumprindo 



 

ANEXO X. DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./D.ª ____________________________________________

DNI n.º ________________________, como pai/nai/titor legal do alumno/a 

______________________________________________, matriculado no curso 

_________, do IES Celanova

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará ao alumno/a a 

Autoavaliación clínica da COVID

mantelo en illamento preventivo domiciliario nos seguintes supostos:

 - se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID

seu pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro 

educativo.  

- se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID

alumno/a non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa 

negativo.  

A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora 

COVID do centro.  

 

En Celanova, o ___ de __________ de 2021

 

Asdo.: ______________________________________________________
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ECLARACIÓN RESPONSABLE 

D./D.ª ____________________________________________________________, con 

________________________, como pai/nai/titor legal do alumno/a 

______________________________________________, matriculado no curso 

lanova-Celso Emilio Ferreiro 

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará ao alumno/a a Enqu

COVID e que se compromete a NON envialo ao centro e 

mantelo en illamento preventivo domiciliario nos seguintes supostos:

a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co 

seu pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro 

se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID

alumno/a non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa 

A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora 

___ de __________ de 2021.  

______________________________________________________

________________, con 

________________________, como pai/nai/titor legal do alumno/a 

______________________________________________, matriculado no curso 

Enquisa de 

e que se compromete a NON envialo ao centro e 

mantelo en illamento preventivo domiciliario nos seguintes supostos: 

19, poñéndose en contacto co 

seu pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro 

se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o 

alumno/a non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa 

A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora 

______________________________________________________ 


