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ANEXO V: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE
ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-

2021”

1. Datos do centro

Código  Denominación

36019670 IES DO CASTRO

Enderezo C.P.

Rúa José Gómez Posada-Curros 1 36203

Localidade Concello Provincia

Vigo Vigo Pontevedra

Teléfono Correo electrónico

986422974 ies.docastro@edu.xunta.es

Páxina web

 http://centros.edu.xunta.es/iesdocastro
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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)

650243241

Membro 1 Begoña Cortés Redín Cargo Coordinador- VICEDIRECCIÓN

Tarefas asignadas

• Nomear membros e suplentes no equipo covid.
• Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia.
• Coordinación do equipo covid.
• Xestionar a adquisición de material de protección necesario.
• Comunicación de casos.
• Elevar as propostas do equipo a 1º e 2º BACH.
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de  1º e 2º BACH.
• Difundir a información aos titores/as  e ás familias.

Membro 2 Ofelia Bermúdez Bargo Cargo PROFESOR BIOLOXÍA

Tarefas asignadas
• Elevar as propostas do equipo a 3º e 4º E.S.O.
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de  3º e 4º E.S.O
• Difundir a información aos titores/as  e ás familias.

Membro 3 Mercedes Argones Cargo PROFESOR BIOLOXÍA

Tarefas asignadas
• Elevar as propostas do equipo a 1º e 2º ESO.
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de  1º e 2º ESO.
• Difundir a información  aos titores/as e ás familias.

3. Centro de saúde de referencia

Centro CS NICOLÁS PEÑA Teléfono 986219200

Contacto  CARMEN SOTO DÁVILA

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

 Estará dotado de botiquín e de material de protección individual, como luvas, pantallas e máscaras. 
Dispón tamén de panos desbotables, dispensador de xel hidroalcólico e solución desinfectante.Gran 
ventanal para ventilación. 
* Antiga aula PT do centro.
* Aula á entrada do centro, sendo o seu anterior uso zona para recibir pais.

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

1º ESO.GRUPOS A-B-C-D 90

2º ESO. GRUPOS A-B-C-D-E 102

TOTAL ALUMNOS ETAPA 192

3º ESO.GRUPOS A-B-C-D 92

4º ESO.GRUPOS A-B-C-D 85

TOTAL ALUMNOS ETAPA 177

1º BACH. GRUPOS A-B-C-D-E-F-I 137

2º BACH. GRUPOS A-B-C-D-E-I 130

TOTAL ALUMNOS ETAPA 267

Páxina 3 de 24

http://centros.edu.xunta.es/iesdocastro/


Rúa José Gómez Posada-Curros 1.36203. 
Vigo
986 422974 / 986423053
http://centros.edu.xunta.es/iesdocastro/
ies.docasro@edu.xunta.gal

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

Profesores 69

Equipo Orientación 2

Persoal non docente 8

Total 79

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

Profesorado / Persoal no docente: - Vía telefónica (centro ou coordinador do equipo covid) 650243241
- Correo electrónico:  ies.docastro@edu.xunta.es

Alumnado: - Vía telefónica  (650243241).
- Abalar (mensaxería ao seu titor/a) .
- Correo electrónico:  ies.docastro@edu.xunta.es.

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

Ademáis  dos  rexistros  de  asistencia  empregados  habitualmente  no  centro  (Xade),  engadimos  un
específico para aquelas ausencias  provocadas por sintomatoloxía compatible coa Covid-19 quedará
eximida a xustificación a efectos de apertura do protocolo de absentismo escolar e, ao mesmo tempo,
permitirá activar as medidas necesarias en caso de confirmación do caso.

Haberá dous rexistros, un para persoal non docente e profesorado, e outro para o alumnado.

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

- Aviso ao coordinador covid-19.
- A partir de aquí, establecerase a comunicación do coordinador covid-19 coas autoridades sanitarias e
a familia do afectado/a:

• Chamada telefónica á familia do afectado/a.
• Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia.
• Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade.
• Subida de datos á aplicación.
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Id. Medidas xerais de protección individual

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

Existe  un anexo  de planos de aula.  Presentamos un modelo  de aula  definido para 22 alumnos e
profesorado .

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

Biblioteca  Laboratorio  Sala de conferencias  Aula de plástica

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

Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, adoptamos as
seguintes medidas: 
- Emprego de máscara como norma xeral.
- Como o punto anterior non sempre pode ser cumprido debido ao traballo específico que se realiza, as
aulas de PT,  o profesorado desta dúas especialidade pode empregar viseiras protectoras, xa que, en
moitas ocasións, o seu labor é incompatible co emprego da máscara.
- Entre cada sesión con presenza de alumnado nestas aulas realizarase unha ventilación de 15 minutos
e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados .

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

As titorías levaranse a cabo baixo varias modalidades: 

* Vía telefónica.
* Correo electrónico.
* Virtualmente a través de calquera das plataformas. (Zoom, Cisco Webex Meeting)
* Presencial para aqueles casos nas que a videoconferencia non sexa posible. Nesta modalidade, a
reunión levarase a cabo na aula da titoría correspondente, previa cita e garantizando a distancia social.
Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans.

Será obrigatoria a cita previa, empregando calquera das canles reflectidas nas NOFC (abalarmóbil,
teléfono) .

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

A web do IES do Castro  http://centros.edu.xunta.es/iesdocastro/ pasará a ser o portal onde se colgue
toda a información de relevancia a nivel xeral. 
- Como sistema de mensaxería e avisos empregaremos abalarmóbil. Xa usado o pasado curso coas
familias.

17. Uso da máscara no centro

O uso da máscara no centro será de obrigado  cumprimento ao longo de toda a xornada lectiva.
O instituto dispón de cartelería explicativa para a súa correcta colocación.
O profesorado explicará a importancia do seu uso, así como as máscaras máis adecuadas, 
característica e vida útil das mesmas...

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativ

O plan difundirase a través da web do centro.
Os titores informarán aos alumnos de devandito plan.
Informarase ás familias por Abalar da publicación de devandito plan.
Informarase ao ANPA de devandito plan para a súa difusión entre as familias. 
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Id. Medidas de limpeza

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

Limpador/a 1 (mañá): 
• Ventilación das aulas antes da chegada do alumnado 2º /1º/ andar e baixo.
• Limpeza/desinfección dos baños  planta baixa, polo menos, dúas veces ao longo da xornada

lectiva.
* Limpeza e desinfección dos despachos  de dirección,sala de profesores/as, aulas de illamento e

biblioteca
• Limpeza dos pasamáns
• Limpeza e desinfección de zonas sensibles de uso frecuente (pomos portas)

Limpador/a 2 (mañá)
• Limpeza/desinfección dos baños 1º andar, 2º andar, polo menos, dúas veces ao longo da xornada

lectiva.
• Limpeza dos pasamáns
• Limpeza e desinfección de zonas sensibles de uso frecuente (pomos portas)
* Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común.
• Limpeza e desinfección dos despachos
• Limpeza e desinfección da sala de profesores.
* Ventilación aulas 1º e baixo.
* Reposición de material

 Limpador/a 3 (tarde)
* Ventilación das aulas  2º andar,  .
• Limpeza/desinfección dos baños 2º
* Limpeza e desinfección dos despachos
• Limpeza dos pasamáns
• Limpeza e desinfección de zonas sensibles de uso frecuente (pomos portas)
* Reposición de matrial

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

Limpador 1 (mañá 6:30- 12:30). 

 Limpador 2 (mañá 12:00-18:00). 

 Limpador 3 (tarde 13:00- 19:00). 

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

* Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo
este labor, como son as luvas e a máscara.
* Aconséllase o emprego de elementos de protección ocular, ben sexan lentes ou pantalla.
* Cada un/ha terá o seu propio carro cos utensilios básicos.
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22. Cadro de control de limpeza dos aseos

A limpeza de aseos realizarase dúas veces ao día, o control de devanditas limpezas estará rexistrado
nun modelo de “checklist “situado detrás da porta dos baños. 

Modelo limpeza baños

Día/ mes Hora  Limpador/a

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

- En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das aulas. A primeira
ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada pola conserxe/limpador/a
1.
A última ventilación do día será realizada polo limpador 2 na planta baixa, 1º andar. O limpador 3

realizará a limpeza do 2º andar e ventilación.

- O resto de mañá este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que antes de cada
cambio de clase deberá facer a ventilación e apuntala  no modelo de checklist.

Modelo ventilación aula

Día/ mes Hora  Profesor Tempo ventilación

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

* En todos os espazos-aula do centro haberá unha papeleira sanitaria específica e diferenciada (con
tapa e pedal), para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas,
máscaras).

* A xestión  dos  residuos das  papeleiras  sanitarias  específicas  será  tratado  dun  xeito  distinto,
empregando unha bolsa de diferente cor, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao
persoal de limpeza. 

* O resto de papeleiras da aula terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e
lixo xeral (labras de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...)

Id. Material de protección

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

* Corresponde ao equipo COVID en colaboración coa secretaría  do centro  distribuir  e organizar  o
material,  levar  a  súa   contabilización  e  inventario  separado,   e  certificar  os  consumos  e  gastos
producidos. A persoa que exerza a secretaría do centro creará un apartado específico dentro do cadro
xeral do centro denominado “material covid-19”
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26. Determinación do sistema de compras do material de protección

As aulas tipo, aulas específicas, baños, sala de profesores, secretaria e conserxería están  avituallados
de dispensadores de xel  hidroalcólico  para higiene do persoal e alumnado antes de entrar nestes
espazos. Devanditos espazos dispoñen tamén de papeleiras sanitarias ( tapa-pedal) que tamén foron
adquiridas. 

Na mesa do profesor/a de cada aula disponse de xel  hidroalcólico , panos desbotables, materiais de
limpeza e desinfección,spray desinfección de teclados,máscaras de protección para algún imprevisto 

O centro garantirá a existencia de máscaras suficientes para as posibles continxencias que poidan
xurdir. Haberá unha dotación delas en cada andar, onde están colocados os botiquíns. 

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
existentes no centro en caso necesario.

Outro material de protección, pero cun emprego máis específico e limitado, serán as luvas de látex ou
vitrilo, que estarán situadas nos botiquíns existentes no instituto (conserxería, secretaría, espacio covid-
19). 

En canto ao xel hidroalcólico , buscanse provedores para servir dito produto en 24 horas.  Os pedidos
serán de 50l, xa que son os necesarios para facer dúas reposicións en todos os espazos. No caso de
comprobar que esta cantidade é insuficiente, valorarase facer pedidos de maior cantidade. 

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

En cada aula e espazo do centro antes de entrar, haberá un dispensador de xel higienizante para a
desinfección de mans.

Na mesa do profesor/a de cada aula disporase de xel  hidroalcólico, panos desbotables, materiais de
limpeza e desinfección,spray desinfección de teclados,máscaras de protección para algún imprevisto.

O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e de comunicar á coordinadora
covid - secretario a necesidade da adquisición do mesmo. 

Disponse dun espazo covid habilitado no centro onde estará todo o material inventariado a disposición
de calquera necesidade no centro.

Id. Xestión dos abrochos

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

* Non asistirán  ao centro  aqueles estudantes,  docentes e  outros profesionais  que  teñan síntomas
compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID19,
ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou
diagnosticada de COVID-19.
* Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver
síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase un protocolo de actuación previsto
con antelación: levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica
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(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 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 debe 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 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo, (sen prexuízo do uso da canle
informática sinalada no punto 2 do protocolo).  Será a propia Xefatura Territorial  de Sanidade quen
investigará os contactos que existan dentro do centro e  identificaraos, enviando a listaxe de contactos
á Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas
identificadas como contactos. Estas terán a consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19
e deberán estar en corentena no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade.

- 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, previa chamada telefónica, para a valoración polo médico de atención
primaria. Antes de acudir ao PAC, daranlle as indicacións oportunas para o desprazamento e acceso á
instalación.

- Tras  a  aparición  dun  caso  diagnóstico  da  Covid-19  seguíranse  as  recomendacións  da  Xefatura
Territorial  de  Sanidade,  sendo  posible  que  no  centro  teña  que  estar  illada  unha  parte  do  centro
educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función do
número de contactos identificados en cada abrocho.

- A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou varias
aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade cos 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 o 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 illamento de polo
menos 10 días no caso da persoa enferma, e de  entrada en corentena de 14 días a todas as persoas
que teñan a consideración de contacto próximo de conformidade coas indicacións das autoridades
sanitarias.

- A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no presente
protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos 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.
- Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un proceso de

reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva. As fases establecidas para a reactivación
son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto a súa duración como a porcentaxe do
alumnado incluídos en cada fase.
O modelo a aplicar correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de
Sanidade
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29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben determinarse
a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo
desempeñado e non incluír nome)

O responsable de realizar as comunicacións será a persoa que exerza a dirección do centro, equipo
coordinación Covid.

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

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

- Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino
non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 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.  Esta  documentación  poderá  entregarse  de  xeito  presencial  ou
enviándoa ao correo do instituto : ies.docastro@edu.xunta.es

- Unha vez  revisada e rexistrada,  esta  documentación será enviada vía  mail  á  xefatura territorial
correspondente, en espera da resolución da mesma. 

- Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros reflectindo no
apartado observacións a casuística.

Id. Medidas de carácter organizativo

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

A  proposta   ten  por  obxectivo  evitar  as  aglomeraciones  á  entrada  e  saída  do  instituto.

O éxito da medida  depende do compromiso das familias cos horarios establecidos. 

Entrada ao instituto pola mañá / luns tarde:

2º BACH :       PORTA A
Entrada: 8:45  / 16:30
Saída: 14:30  /  18:10
BI : Mércores tarde
       16:30 /18:10

1º BACH :        PORTA C
Entrada: 8:45  /  16: 30
Saída: 14:30  /   18:10
BI : Mércores tarde
       16:30 /18:10

3º  E.S.O:        PORTA A
Entrada: 8:50   /  16 : 25
Saída:  14:25  /   18 : 05

4º E.S.O:        PORTA C
Entrada: 8:50  /  16:25
Saída: 14:25  /   18:05

1º  E.S.O :           PORTA A
Entrada: 9:00   /  16 : 20 
Saída: 14:20   /   18 : 00

2º E.S.O :   PORTA C
Entrada: 9:00  /  16 : 20
Saída: 14:20   /  18:  00
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Achegamos planos entrada e saída
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32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de entradas e saídas, as
circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro dispoña de planos 
poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse 
utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—)

Existen tres portas de acceso ao instituto (A,B.C). Cada unha das portas ten unha circulación interna
difente polo instituto e leva aos alumnos ás súas clases. 

Organización das entradas /saídas:

Porta A : ESCALEIRA 1

Asignada para 1º da ISO, esta porta conduce aos alumnos ao vestíbulo e primeiro andar,  que lles 
conduce directamente ás súas clases.

Asignada para 2º Bach , esta porta conduce aos alumnos ao vestíbulo (clases) , primeiro andar e 2º 
andar,  que lles conduce directamente ás súas clases.

Asignada para 3º ISO, esta porta conduce aos alumnos/as ao vestíbulo , primeiro andar e 2º andar, 
que lles conduce directamente ás súas clases.

Porta B :

Asignada a profesorado e persoal non docente.

Porta C: ESCALEIRA 2

Asignada para 2º da ISO. Esta porta conduce aos alumnos/as ao vestíbulo (clases) ,primeiro andar 
(clases) E 2º andar (clases) .

Asignada para 1º Bach .Esta porta conduce aos alumnos ao vestíbulo (clases) , primeiro andar e 2º 
andar, que lles conduce directamente ás súas clases.

Asignada para 4º ISO. Esta porta conduce aos alumnos ao vestíbulo , primeiro andar e 2º andar, que 
lles conduce directamente ás súas clases.
EN TODO O INSTITUTO EXISTE UNHA SINALIZACIÓN HORIZONTAL PARA O DESPRAZAMENTO 
DOS ALUMNOS/AS. 

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

* Colocárase carteis informativos nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos comúns.

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

* A información será a xeral relacionada coa covid e coas medidas de seguridade básicas.

* Ademais da cartelería oficial enviada pola consellería, colocaranse carteis de elaboración propia e de
estética tipo cómic.

* Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola dereita dos
mesmos.

* Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar ou punto de espera.

* Dentro dous banos haberá carteis recordando o lavado de mans.
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35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos)
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MAÑA   ENTRADA 

HORA ZONA Nº PROFES APOIO

08:45
08:45
08:45
08:45

A
C
2º  ANDAR
1º ANDAR

1
1
1
1

Equipo directivo

RECREO ESCALONADO

HORA ZONA Nº 
PROFES

APOIO

11:20 

 (1º  2º ESO)

1º ANDAR
ESCALEIRA 1 (1º ESO) (Patio vermello)
ESCALEIRA 2 (2º ESO) (Patio vermello)

1
1
1

Equipo directivo

11:25 

 (3º  4º ESO)

2º ANDAR
PORTA D (3º ESO) Patio verde
PORTA C (4º ESO) Patio verde

1
1
1

11:30 
 (1º  2º BACH)

Vestíbulo  Patio azul
ORIENTACIÓN  VESTÍBULO

1
1

MAÑANA SAÍDA

HORA ZONA Nº 
PROFES

APOIO

14:20
14:20
14:20
14:20

A
C
2º ANDAR
1º ANDAR

1
1
1
1

Equipo directivo

TARDE ENTRADA

HORA ZONA Nº PROFES APOIO

16:20
16:20
16:20

A
2º ANDAR
1º ANDAR

1
1
1

Equipo directivo

TARDE SAÍDA

HORA ZONA Nº PROFES APOIO

18:00
18:00
18:00

1º ANDAR
2º ANDAR
A

1
1
1

Equipo directivo

Coordinadas polas persoas do equipo COVID. 
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Id. Medidas en relación coas familias e ANPA

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor (previsións para
a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor,  deberán ser
coordinadas co organizador do servizo)

* A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva posiblemente non se leven a cabo
debido  á  imposibilidade  por  parte  da  ANPA de  garantir  o  cumprimento  das  medidas  esixidas  no
protocolo.

* No caso de que finalmente se leven a cabo, variaríamos este punto para recoller os aspectos que
regulen o desenvolvemento das mesmas.

TROCALIBROS  :  actividade  a  realizar  con  todas  as  medidas  hixiénico  sanitarias  necesarias,
realizarase no ximnasio, ben ventilado con porta de entrada e saída abertas.

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

* As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación epidemiolóxica no
momento das mesmas. Deste xeito propoñemos:

• Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería (Cisco Webex) ou Zoom.
• Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita.

* Para as xuntanzas da ANPA, facemos dúas distincións:

• Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela de xeito presencial
se a situación epidemiolóxica o permite, empregando un espazo do instituto o suficientemente amplo
que garanta a distancia social. Farase unha solicitude previa para asignar espazo e facer as tarefas de
desinfección e ventilación pertinentes. 

• Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de xeito telemático.

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

- Serán preferentemente telemáticas .
- As reunións de inicio de curso irán detalladas no plan de acollida, e faranse simultaneamente de xeito

presencial (ximnasio) e telemático, limitando a presenza a unha persoa por familia para poder garantir a
distancia interpersonal, sendo obrigatorio o emprego de máscara.

Durante este curso escolar a comunicación coas familias será vía telefónica, por correo electrónico ou por vía
telemática.

O sistema será: A familia concertará unha cita preferentemente a través do correo electrónico, Abalar,
teléfono u axenda do alumno.. O titor/a porase en contacto con eles na maior brevidade posible, e da
forma que considere, durante un horario amplo que a familia deberá comunicar no momento de solicitar
a cita e que terá que ser dentro do horario lectivo.

No caso de ser presenciais, terán lugar na aula da titoría  e coas seguintes medidas:
• Emprego de máscara.
• Hixiene de mans ao acceder á aula.
• Colocación de mesas con separación para garantir a distancia.
• No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarse previamente para ter unha copia e
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evitar a manipulación conxunta de documentos.

- As reunións de inicio de curso sólo serán presenciales para os pais de 1º ESO , limitando a presenza
a unha persoa por familia para poder garantir a distancia interpersonal, sendo obrigatorio o emprego de
máscara, xel higienizante.

40. Normas para a realización de eventos

A realización de eventos verase reducida ás estritamente necesarias, a súa realización terá lugar coas 

medidas hixiénico sanitarias máis óptimas e mantendo todos os protocolos de seguridade .

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos

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

 Hixiene do alumno antes de entrar na aula.

* Respectar a separacióm entre persoas de 1,5 m.
* Limpeza do material segundo as distintas aulas específicas:

 instrumentos musicais.
 Ferramentas.
 Material deportivo, etc

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

• *No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen
no  exterior,  de  maneira  individual,  a  máis  de  2  metros  e  que  o  uso  da  máscara  resulte
inadecuado ou imposibilite a práctica.

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

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

• Na medida do posible, mediante a asignación de grupos ou de horarios, a norma xeral é que o
alumnado non cambiará de clase agás nos supostos  excepcionais.

• Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase.

• No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que finalice a
súa  clase 5  minutos antes  de xeito  que  poida organizar  a  saída ordenada e paulatina do
alumnado.

• A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade.
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• Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia de
seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de alumnado.

• Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia  o grupo anterior antes de entrar.

• Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado durante a
espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras.

• Os alumnos que saen dunha clase deixarán as mesas desinfectadas e fiestras abertas para os
alumnos que entran.

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

• A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo.

• A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de acceso á
biblioteca.

PROTOCOLO:

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

• O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas enoutros postos de traballo aqueles que poidan
ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos
dispoñibles.

• Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que ocuparon.

• O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual e correo electrónico aínda
que o material,libros devolto deberá permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo
catro horas antes de volver aos andeis.

• Evitarase o uso de xogo de mesa e materiais semellantes cando implique un uso compartido
mentres dure a situación excepcional.

• A cada curso correspóndelle un día da semana  o uso da biblioteca.

• A biblioteca seguirá recordando datas importantes, creando vida no centro como ata agora fíxo.

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

• O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo.

• O alumnado deberá hixienizar as mans á saída e entrada do mesmo.

• Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o
aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída.

• Cada alumno asistirá aos baños da súa planta.

• Non se poderá ir ao baño entre clases, só nos recreos e durante a clase.

• O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado, unicamente
poderá usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro.
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Id. Medidas especiais para os recreos

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

O recreo está dividido en tres zonas indicados por cores na imaxe achega. As saídas ao recreo están
indicadas polas frechas amarelas. 

1º Y 2º ESO = 
Ocupará a zona de cor vermella.
Os alumnos dispoñen de marquesinas cubertas, zona Ombú,  xmnasio cuberto.
O acceso a esta zona é o mesmo percorrido que segue o alumno cando sae de clase.
Durante o recreo haberá profesor de garda.
Usarán os banos existentes na planta 0 .
Persoal de limpeza permanecerá nesta zona. 

3º y 4º ESO =
 Ocupará a zona de cor verde. Os alumnos dispoñen da cancha descuberta, zona de ao redor da casa 
do conserje, figueira
O alumno baixará ao primeiro piso e sairá ao recreo pola porta de urxencia de tecnoloxía.
Durante o recreo haberá  profesor de garda.
Usarán os banos existentes na planta 1 3º ESO / planta 2 4º ESO. .
Persoal de limpeza permanecerá nesta zona. 

1º y 2º BACH = 
Ocupará a zona de cor azul. Os alumnos dispoñen do porche de entrada, templete lateral cuberto.
O alumno baixará ao primeiro piso vestíbulo e sairá ao recreo pola porta C
Durante o recreo haberá  profesor de garda.
Usarán os baños existentes na planta 2 .
Persoal de limpeza permanecerá nesta zona. 
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51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia,
existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal)

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

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

• Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e recomendacións
a seguir e dotarase a estes espazos de carteis informativos.

• Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do alumnado
deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso.

• O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización da
práctica supoña a mínima manipulación posible.  Deberán ser hixienizados despois de cada
actividade para o seu uso polo seguinte grupo ou alumno/a.
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Id. Previsións específicas para o profesorado

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

Sala de profesores:

A  sala  de  profesores  permite  a  estancia
simultánea de 23 profesores, polo que nos recreos
e entre horas todo o profesorado que non estea
de garda poderá estar nese espazo.
Na  sala  haberá  dispensador  de  xel  e  panos
desbotables, así como unha papeleira de pedal. 

Prestarase especial atención á ventilación da sala.

• Será  responsabilidade  individual  dos  usuarios
dos  ordenadores  a  limpeza  e  desinfección  dos
equipos de traballo con xel hidroalcohólico.
* Para  empregar  a  fonte  de  auga,  os  usuarios
deberán realizar unha limpeza previa de mans e,
ao  finalizar,  deberán  empregar  a  papeleira  de

pedal para tirar os vasos desbotables. 

As Reunións dos departamentos realizánse mantendo todas as medidas hixiénico-sanitarias.

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

Reunións dos órganos colexiados: 

1. Claustro: levaranse a cabo no aula de conferencias  nas condicións expostas no punto anterior. Só
haberá un claustro prsencial. Reparto de horarios, o resto serán telemáticos.

2. Consello Escolar:  Igual que no caso do claustro,  empregaranse medios telemáticos.

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico

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

Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das Consellerías de 
Educación e sanidade ao  longo de todo ou curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a 
prevención e hixiene fronte á covid-19.
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* Tipos de mascarillas. Utilidade. Colocación.
* Como lavarse as mans.
* Xel hixienizante que son....
* Que é o Covid-19

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

Empregaranse todas as canles de comunicación reflectidas no Plan de Comunicación do instituto para
a difusión de toda a información de relevancia con respecto a este tema, en especial ás enviadas polas
Consellerías de Educación e Sanidade.

- Do mesmo xeito, facilitarase o acceso a documentación e charlas formativas de interese

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

Previo ao comezo do curso o profesorado do IES DO Castro poderá asistir aos cursos de formacón de
iniciación e perfeccionamiento no aula virtual.

O obxectivo final é que antes do inicio de curso :

* Todo o profesorado domine a aula Virtual e teña aí organizadas as súas clases.
* Todo o profesorado poida realizar unha reunión telemática cos seus alumnos e profesores.

- En calquera caso, hai unha profesora con oras TIC responsable do traballo de mantemento da aula
virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de información básica),
que, a día de hoxe, xa está preparada para ou comezo de curso cos cursos do 2020/2021 creados.

Ou resto de funcións (comunicación coa UAC, coa responsable Abalar de zona, editar na web do 
centro) é responsabilidade do coordinador TIC .

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

O equipo coordinación Covid 19 elaborará ou protocolo COVID Familias que será publicado coa maior
brevidade posible para que a comunidade educativa poida organizar ou curso escolar. Este documento
recollerá horarios de entrada e saída do instituto, recreos, obrigas hixiénico-sanitarias dos alumnos,
reunions cos pais e forma de comunicación dos pais con centro. 

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

O  PLAN  DE  ADAPTACIÓN  Á  SITUACIÓN  COVID  19  NO  CURSO  2020-  2021” 
será publicado na web do centro.
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