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1. Datos do centro 

Código Denominación 
32013612 IES Xesús Taboada Chivite 

 

ÍNDICE(automático e con partes de retorno ao mesmo en tramos do documento) 
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3. Espazo de illamento. 
4. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa. 
5. Cadro de persoal do centro educativo. 
6. Canle de comunicación. 
7. Rexistro de ausencias. 
8. Comunicación de incidencias. 
9. Situación de pupitres. 
10. Identificación de espazos. 
11. Espazos de PT e AL. 
12. Titorías coas familias. 
13. Canles de información coas familias. 
14. Uso da máscara no centro. 
15. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa. 
16. Asignación de tarefas aopersoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de 

xeito frecuente. 
17. Distribución horaria do persoal de limpeza. 
18. Material e protección para a realización das actividades de limpeza. 
19. Cadro de control de limpeza dos aseos. 
20. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas. 
21. Determinación dos espazos para a xestión dos residuos. 
22. Rexistro e inventario do material de que dispón o centro. 
23. Determinación do sistema de compras do material de protección. 
24. Procedemento de distribución e entrega do material e da súa reposición. 
25. Xestión de abrochos: medidas. 
26. Xestión de abrochos: responsable das comunicacións das incidencias ás 

autoridades sanitaria e educativa.  
27. Procedemento de solicitudes. 

Enderezo Código Postal 
Avenida Portugal, 116 32600 

Localidade Concello Provincia 
Verín Verín Ourense 

Teléfono Correo electrónico 
988685070 ies.xesus.taboada@edu.xunta.es 

Páxina web 
www.iesxesustaboada.org 
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28. Regulación das entradas e das saídas. 
29. Portas de entrada e saídas. Circulación polo centro. Rutas e aulas específicas. 
30. Carteleira e sinaléctica. 
31. Medidas e determinación sobre a entrada e saída do alumnado transportado. 
32. Asignación do profesorado encargadado da vixilancia. 
33. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e do Consello Escolar. 
34. Previsión de realización de titorías e comunicación coas familias. 
35. Normas para a realización de eventos. 
36. Uso de aulas especiais, espazos de uso educativo e aseos. 
37.  Medidas especiais para os recreos. Horarios e espazos. 
38. Medidas especiais para os recreos. Profesorado de vixilancia. 
39. Medidas específicas para alumnado NEE. 
40. Medidas e tarefas. Seguimento. 
41. Medidas específicas para o profesorado. Medidas. 
42. Medidas específicas para o profesorado. Órganos colexiados. 
43. Formación en educación e en saúde. 
44. Difusión das medidas de prevención e protección. 
45. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais. 
46. Previsións derivadas do documento “Instrucións do inicio de curso”. 
47. Difusión do plan. 
48. Anexos do plan. 

 ANEXO I. CROQUES DAS AULAS. 

 ANEXO II. CUESTIONARIO-GUÍA AVALIACIÓN DO PLAN. 

 ANEXO III. PLAN DE CONTINXENCIA. 

 ANEXO IV. MODELO SOLICITUDE VULNERABILIDADES. 

 ANEXO V. MODELO CERTIFICACIÓN DA SEGURIDADE NO 
CENTRO. 

 ANEXO VI. ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

 

2. Equipo COVID 
 

2.1 Membros do equipo COVID 

Membro 1 
 

César Sánchez Pampín 
Cargo Teléfonos 

contacto 
606981179 
988685074 Director 

Tarefas 
asignadas 

 
 Elaboración do Plan de adaptación a situación COVID-19. 
 Coordinación COVID do centro e do propio equipo. 
 Interlocución coa Inspección Educativa e coa Xefatura 

Territorial de Sanidade. Emprego da canle informática 
“EduCovid”, específica para a comunicación dos datos básicos 
dos contactos estreitos dos posibles casos confirmados. 

 Contacto co centro de saúde de atención primaria de referencia 
na comunicación de casos positivos entre o equipo Covid e o 
equipo Covid-escola do centro de saúde de referencia. 

 Xestión e recollida de datos en casos de sintomatoloxía 
compatible con infección por SARS-CoV-2 en persoal non 
docente e profesorado. 

 Xestión e recollida de datos en casos de sintomatoloxía 
compatible con infección por SARS-CoV-2 en alumnado 
durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo dentro do 
horario de garda deste membro do equipo COVID. 

 Xestión e recollida de datos (resultado da proba) en casos de 
sospeita de padecer a COVID-19  por parte dalgunha persoa do 
núcleo de alumnado ou persoal do centro que convivan con elas 
dentro do horario de garda deste membro do equipo COVID. 

 Ordenación e regulación  dos espazos escolares nas aulas e 
outras dependencias (planos, normas de uso, nº max de usuarios 
en dependencias, elementos de protección colectiva, etc). 

 Traslado de información aos membros da comunidade educativa 
sobre as medidas de prevención e protección. 

 Recepción de solicitudes de grupo vulnerable e susceptible de 
ser considerado persoal sensible achegadas  polo  persoal 
docente e non docente. 

 Emisión á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial 
da Consellería de Educación dun informe sobre cada una das 
solicitudes anteriores segundo modelo correspondente. 

 Integración, de ser o caso, como anexo no Plan de adaptación á 
situación COVID-19 no curso 2020/2021 do protocolo de 
xestión e organización de actividades extraescolares e 
complementarias realizado pola vicedirección do centro. 

 Integracióncomo anexo no Plan de adaptación á situación 
COVID-19 no curso 2020/2021 dun protocolo acceso á 
biblioteca establecido por Rebeca Ares, persoa responsable da 
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biblioteca, e este membro do equipo COVID. 
 Informar aoConsello Escolar, coa periodicidade que estableza a 

dirección do centro, sobre as medidas adoptadas e de ser o caso 
da evolución dos diferentes escenarios. 

 

Membro 2 
 

Eduardo Cabido Sabariz 
Cargo 

Teléfonos 
contacto 

606981179 
988685073 Xefe de 

estudos 

 
Tarefas 

asignadas 

 Coordinación na elaboración do Plan de adaptación. 
 Xestión e recollida de datos en casos de sintomatoloxía 

compatible con infección por SARS-CoV-2 en profesorado e 
traslado de información ao membro coordinador do Equipo 
COVID. 

 Xestión e recollida de datos en casos de sintomatoloxía 
compatible con infección por SARS-CoV-2 en alumnado 
durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo dentro do 
horario de garda deste membro do equipo COVID. 

 Elaboración de listaxes sobre a relación de todo o alumnado e do 
persoal docente (información agrupada por aula) nas que figuren 
as identificacións persoais, teléfonos de contacto e enderezos 
para, de ser o caso, trasladalas ás autoridades sanitarias. 

 Actualizacións dos planos de aulas de referencia, aulas de 
desdobres e específicas, coa asignación nominal de postos de 
traballo. 

 Control e xestión das ausencias en persoal docente e alumnado 
por sospeita de sintomatoloxía compatible con infección por 
SARS-CoV-2. 

 Control na ordenación e regulación  dos espazos escolares nas 
aulas e outras dependencias (normas de uso, profesorado de 
garda, uso de baños, espazos de recreo, etc). 

 Coordinación co departamento de orientación na emisión de 
normas específicas para o alumnado con NEE en canto á 
identificación das necesidades de protección e hixiene que este 
alumnado precisa para a súa atención. 

Membro 3 
 

Juan Guerra López 
Cargo Teléfonos 

contacto 
606981179 
988685075 Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tarefas 
asignadas 

 Coordinación na elaboración do Plan de adaptación. 
 Xestión e recollida de datos en casos de sintomatoloxía 

compatible con infección por SARS-CoV-2 en persoal non 
docente e traslado de información ao membro coordinador do 
Equipo COVID. 

 Xestión e recollida de datos en casos de sintomatoloxía 
compatible con infección por SARS-CoV-2 en alumnado 
durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo dentro do 
horario de garda deste membro do equipo COVID. 

 Elaboración de listaxes sobre a relación de todo persoal non 
docente nas que figuren as identificacións persoais, teléfonos de 
contacto e enderezos para, de ser o caso, trasladalas ás 
autoridades sanitarias. 
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 Creación, control e actualización de ser necesaria, dun protocolo 
de limpeza e desinfección. 

 Elaboración de modelos de checklist para anotar as ventilacións 
das aulas. 

 Traslado de información para a realización de tarefas de limpeza 
e ventilación en aulas ou dependencias usadas de xeito puntual 
(salón de actos por acollida de actividades, salas de reunións, 
sala de illamento COVID, etc).  

 Organización, contabilización, inventariado, xestión, reposición 
e distribución de material COVID (xel hidroalcohólico, 
dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e 
desinfección, luvas, papeleiras de pedal, impresión de carteleira 
e máscaras e viseiras de protección). 
 

 

Ademais para que exista sempre un membro do equipo COVID de gardacubrindo entre 
todos a totalidade do período lectivo, incorporarase un cuarto membro: 

Membro 4 
 

Josefa Pérez Rolán 
Cargo Teléfonos 

contacto 
606981179 
988685072 Vicedirectora 

 
 
 

Tarefas 
asignadas 

 Coordinación na elaboración do Plan de adaptación. 
 Xestión e recollida de datos en casos de sintomatoloxía 

compatible con infección por SARS-CoV-2 en persoal non 
docente e traslado de información ao membro coordinador do 
Equipo COVID. 

 Xestión e recollida de datos en casos de sintomatoloxía 
compatible con infección por SARS-CoV-2 en alumnado durante 
a estancia no centro ou á chegada ao mesmo dentro do horario de 
garda deste membro do equipo COVID. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Volver ao índice] 
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2.2  Horario de garda do equipo COVID 

Membro 1: César S.P. Membro 2: Eduardo C.S. 

Membro 3: Juan G.L.Membro 3: Josefa P.R. 

  
LUNS 

 
MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª HORA 
(8:50 - 9:40) 

EDUARDO CÉSAR CÉSAR CÉSAR EDUARDO 

2ª HORA  
(9:40 - 9:40) 

CÉSAR JUAN JUAN JUAN CÉSAR 

3ª HORA 
(10:30 - 11:20) 

EDUARDO JOSEFA CÉSAR CÉSAR EDUARDO 

RECREO 
(11:20-11:50) 

EDUARDO JOSEFA CÉSAR CÉSAR EDUARDO 

4ª HORA 
(11:50 - 12:40) 

JUAN EDUARDO EDUARDO JUAN CÉSAR 

5ª HORA 
(12:40 - 13:30) 

CÉSAR EDUARDO JOSEFA JOSEFA EDUARDO 

6ª HORA 
(13:30 - 14:20) 

JUAN JUAN EDUARDO JUAN JUAN 

7ª HORA 
(16:40 - 17:30) 

JOSEFA     

8ª HORA 
(17:30 - 18:20) 

JOSEFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Volver ao índice] 
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3. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos 
elementos de protección que inclúe) 

O espazo habilitado para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres 
non se xestiona o seu traslado está situado na planta baixa fronte os despachos de 
dirección e secretaría e preto da entrada pola porta da oficina.  

É un espazo de 23 metros cadrados con ventilación por amplas ventás que dan á zona 
norte. A sala está dotada de solución hidroalcohólica, papeleira de pedal e panos 
desbotables. Conta cun mesado central de dimensións 3.6 metros cadrados que garante a 
distancia de seguridade no caso de que a persoa illada teña que estar acompañada de 
forma que o propio mesado serva de elemento de protección a modo de barreira física.  

No seguinte plano reprodúcese o descrito nos parágrafos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Volver ao índice] 
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4. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa  

 

 

 

   

 Habería que engadir o alumnado do That`s English cuxo número no momento da 
redacción do protocolo é descoñecido ao estar aberta a matrícula para esta modalidade 
de inglés a distancia.    
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5. Cadro de persoal do centro educativo 

TIPOLOXÍA 
DEPARTAMENTO / 

SECCIÓN 
CANTIDADE 

Profesorado 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3 

DEBUXO 2 

ECONOMÍA 1 

EDUCACIÓN FÍSICA 3 

FILOSOFÍA 2 

FÍSICA E QUÍMICA 3 

FRANCÉS 2 

LINGUA GALEGA 5 

LINGUA ESPAÑOLA 4 

GREGO 1 

INGLÉS 5 

LATÍN 1 

MATEMÁTICAS 5 

MÚSICA 2 

RELIXIÓN CATÓLICA 1 

RELIXIÓN EVANXÉLICA 1 

TECNOLOXÍA 3 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 4 

ORIENTACIÓN 5 

TOTAL PROFESORES 53 

Persoal subalterno Conserxería 2 

Persoal administrativo Secretaria 1 

Persoal servizo limpeza Servizo de limpeza 4 

Outro persoal Intérprete LSE 2 

Outro persoal Auxiliar de conversa 1 

TOTAL PERSOAL CENTRO 63 
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6. Canle de comunicación (para dar a coñecerao 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) 

 

 

6.1  Casos de sintomatoloxía compatible 
 

 Sintomatoloxía compatible en alumnado na casa. 
Cando se dea polo menos un dos síntomas recollidos na auto-enquisa diaria de 
síntomas a comunicación co centro variará en función da franxa horaria: 
 En horario de mañá (de 8:50 a 14:20) a comunicación farase mediante 

chamada telefónica ao membro de garda do equipo COVID segundo se 
amosa na seguinte táboa: 

  
LUNS 

 
MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª HORA  
(8:50 - 9:40) 

EDUARDO CÉSAR CÉSAR CÉSAR EDUARDO 

2ª HORA  
(9:40 - 9:40) 

CÉSAR JUAN JUAN JUAN CÉSAR 

3ª HORA 
(10:30 - 11:20) 

EDUARDO JOSEFA CÉSAR CÉSAR EDUARDO 

RECREO 
(11:20-11:50) 

EDUARDO JOSEFA CÉSAR CÉSAR EDUARDO 

4ª HORA 
(11:50 - 12:40) 

JUAN EDUARDO EDUARDO JUAN CÉSAR 

5ª HORA 
(12:40 - 13:30) 

CÉSAR EDUARDO JOSEFA JOSEFA EDUARDO 

6ª HORA 
(13:30 - 14:20) 

JUAN JUAN EDUARDO JUAN JUAN 

7ª HORA 
(16:40 - 17:30) 

JOSEFA     

8ª HORA 
(17:30 - 18:20) 

JOSEFA 

 
 En horario de tarde as comunicacións só se efectuarán para casos con 

positivos confirmados mediante PCR que afectan ao alumnado ou a 
algún membro do núcleo familiar, por ter que gardar corentena ao seren 
contacto estreito. Baixo esta situación as canles informativas son: 

1. Correo do centro (ies.xesus.taboada@edu.xunta.es) dirixido á 
atención do director figurando no asunto “Ausencia por 
sintomatoloxía COVID” e no corpo do correo indicando un texto 
similar ao seguinte: 
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O alumno/a _______________ (indicar o nome e apelidos) non 
acudirá ao centro debido a que se confirmou mediante PCR un 
resultado positivo do alumno/a (ou dun membro do núcleo 
familiar, de ser o caso). Atentamente, 

           Nome e apelidos, (indicar parentesco co alumno/a) 
2. Mediante chamada telefónica ao número de móbil do centro 

(606981179). 
3. Mediante whatsapp ao número de móbil do centro (606981179) 

redactando unha mensaxe similar á seguinte: 
Ola, son a (nai, pai, titor/a legal) indicar o grao de parentesco de _______ 

indicar o nome do alumno/a. Informo que non acudirá ao centro por 
presentar   síntomas compatibles coa COVID-19. 
 

 Sintomatoloxía compatible en alumnado no centro ou á chegada ao mesmo. 
A comunicación farase directamente sobre o membro do equipo COVID que se 
atope de garda (apartado 2.2).  
Se o/a alumno/a está na aula o/a profesor/a enviará ao delegado/a (ou na súa 
ausencia ao/á subdelegado/a ou alumno/a que designe) para dar aviso ao 
membro do equipo COVID que se atope de garda. 
Se a sintomatoloxía ten lugar na chegada ao centro, o/a alumno/a será quen 
comunique o seu malestar ao membro do equipo COVID de garda ou a algún/ha 
profesor/a que se atope de garda nese momento o cal procederá a dar aviso ao 
membro do equipo COVID. 

 Sintomatoloxía compatible e/ou ausencia en profesorado. A comunicación 
faráselle chegar mediante whatsapp ou mediante chamada (móbil ou teléfono do 
despacho) ao director (membro 1 do equipo COVID) ou ao xefe de estudos 
(membro 2 do equipo COVID). 

 Sintomatoloxía compatible e/ou ausencia en persoal non docente. A 
comunicación faráselle chegar mediante whatsapp ou mediante chamada (móbil 
ou teléfono do despacho) ao director (membro 1 do equipo COVID) ou ao 
secretario (membro 3 do equipo COVID). 
 

6.2  Comunicación de incidencias por sospeita de padecer COVID-19 

Cando algunha persoa do núcleo familiar dun alumno/a  é sospeitosa de padecer a 
COVID-19 (ou o propio alumno/a), e se proceda coa realización da proba (o alumno/a 
non acudirá ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo) o 
resultado da mesma debe ser comunicado á persoa coordinadora COVID, que neste caso 
é o director, membro 1 do equipo COVID. As canles coas que se poden facer as 
comunicacións poden ser: 

 O correo do centro (ies.xesus.taboada@edu.xunta.es) dirixido á atención 
do director figurando no asunto “Ausencia por sintomatoloxía COVID” 
e no corpo do correo indicando un texto similar ao seguinte: 
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O alumno/a _______________ (indicar o nome e apelidos) non acudirá 
ao centro debido a que o alumno (indicar persoa do núcleo familiar, de 
ser o caso) presenta síntomas compatibles coa COVID-19 á espera da 
realización dunha PCR. Atentamente, 
Nome e apelidos, (indicar parentesco co alumno/a) 

 Mediante chamada telefónica ao número de móbil do centro 
(606981179). 

 Mediante whatsapp ao número de móbil do centro (606981179) 
redactando unha mensaxe similar á seguinte: 
Ola, son a (nai, pai, titor/a legal) indicar o grao de parentesco de _______ indicar o nome do 

alumno/a. Informo que non acudirá ao centro debido a que o alumno (indicar 
persoa do núcleo familiar, de ser o caso) presenta síntomas compatibles coa 
COVID-19 á espera da realización dunha PCR.[Volver ao índice] 

7.  Rexistro de ausencias debidas a sintomatoloxía compatible coa COVID-19 

 

7.1 Rexistro de ausencias de alumnado 

O profesorado rexistrará as faltas do alumnado como ven facendo habitualmente na 
aplicación de xestión académica que manexa o centro (SIXA). As ausencias por 
sintomatoloxía compatible coa COVID-19 son xustificadas polos responsables do 
alumno/a (ou polo propio alumno/a se é maior de idade) segundo o descrito no apartado 
anterior, sen necesidade de aportar ningún tipo de xustificante. O xefe de estudos 
(membro 2 do equipo COVID), xustificará as ausencias nas plataformas de xestión 
SIXA e XADE comunicando dita xustificación ao profesorado titor do alumno/a. 
Asemade, farase  un rexistro particularizado para este tipo de ausencias sobre unha base 
de datos ou folla de cálculo deseñadas de xeito que a extrapolación e filtrado de 
información sobre as ausencias sexa eficaz. 

7.2 Rexistro de ausencias de profesorado 

Unha vez feita a comunicación da ausencia segundo o descrito no apartado anterior o 
xefe de estudos (membro 2 do equipo COVID) rexistrará a ausencia do profesorado na 
plataforma XADE incluíndo como motivo da ausencia “Consulta ou revisión médica” e 
na folla de cálculo deseñada para as faltas de todo o profesorado, sinalando no apartado 
de tipo de ausencia “Sintomatoloxía compatible COVID” 

7.3 Rexistro de ausencias de persoal non docente  

Unha vez feita a comunicación da ausencia segundo o descrito no apartado anterior o 
secretario (membro 3 do equipo COVID) rexistrará a ausencia do persoal non docente 
na plataforma XADE incluíndo como motivo da ausencia “Ausencia xustificada polo 
tempo necesario” e na folla de cálculo deseñada para as faltas de todo o persoal non 
docente, sinalando no apartado de tipo de ausencia “Sintomatoloxía compatible 
COVID” 
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8 Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias 
ás autoridades sanitarias e educativas) 

Sempre que ao Equipo COVID se lle notifique  que existe unha persoa cun diagnóstico 
conformado de Covid-19 no centro de ensino, porase en contacto coa Central de 
seguimento de contactos (CSC) empregando o contacto específico para educación 
dispoñibles na aplicación informática EduCovid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Volver ao índice] 
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MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

9 Situación de pupitres  

A posición dos pupitres é fixada con cinta adhesiva no chan coma se amosa na seguinte 
imaxe: 

 

Cada pupitre das aulas de referencia leva unha pegatina co nome da alumna ou do 
alumno que o ocupará. Asemade, na cortiza da aula disporase un croques coa posición 
do alumnado dentro da aula. 

 

 

No ANEXO I amósanse os croques de cada unha das aulas de referencia coa 
colocación dos pupitres do alumnado e da mesa do profesorado coas cotas principais de 
separación ademais da localización na aula dos elementos de hixiene como son os 
dispensadores de xel e os de panos desbotables (en tódalas aulas hai papeleiras con tapa 
e pedal).  
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10 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) 

Para poder garantir a distancia mínima de 1,5 metros de separación entre os centros das 
cadeiras fíxose necesaria unha reorganización de certas aulas tendo en conta e a cabida 
máxima de alumnado que temos nun aula tipo de 58 m2 é de 23 ou 24 alumnos, 
dependendo da localización de certos elementos na estrutura da propia aula (situación 
de portas, armarios ABALAR, radiadores, etc). 

Deste xeito a aula de 2º de bacharelato B pasou a ocupar as dependencias do que era a 
aula de Arte. 

 

11 Espazos de PT, AL, departamento de orientación, despachos, salas de 
reunións e salas de titorías. Modelo cuestionario de avaliación  

 

11.1 Espazos PT e AL 

As tres aulas destinadas ao profesorado de Pedagoxía Terapéutica ( superficie de 24 m2 
e 43 m2) e a aula de Audición e Linguaxe (superficie de 45 m2) garanten a superficie 
mínima de separación entre o alumnado que sempre será atendido polo persoal 
especialista nestas aulas.  

O número de alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE) 
atendidos nestes espazos son 22. 

As medidas que se adoptarán serán as seguintes: 

 O profesorado especialista irá ás aulas de referencia a buscar ao alumnado que 
recibirá apoio nas aulas PT e AL, situadas na planta baixa do centro. 

 Na entrada e saída á aula de apoio farase obrigatorio a hixiene de mans. 

 Uns minutos antes da saída da aula, dedicaranse uns minutos á desinfección da 
mesa e da cadeira coa dotación de desinfección da propia aula implicando ao 
alumnado e creando conciencia da importancia desta labor ao facerlle ver que 
protexendo aos demais, tamén se está a protexer el mesmo. 

 O profesorado especialista, procederá coa ventilación da aula, de xeito que o 
tempo dedicado a esta tarefa sexa dun mínimo de 5 minutos tras cada sesión 
(cando as condición meteorolóxicas o permitan, manteranse as xanelas abertas o 
maior tempo posible) despois de cada sesión. 
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11.2 Departamento de orientación 

As medidas que no departamento de orientación se establecerán son as seguintes: 

 A persoa que exerce a xefatura do departamento de orientación organizará na 
medida do posible quendas de atención para o alumnado e as familias de xeito 
que se poidan crear citas ou un horario na atención prestada. 

 A petición de citas pode tramitarse mediante chamada telefónica ao despacho de 
orientación (988685077) ou mediante correo electrónico á dirección 
dochivite@gmail.com 

 Será a xefa de departamento ou o persoal subalterno por aviso da orientadora a 
que vaia á aula na busca do alumno/a que deba ser atendido. 

 O uso da máscara será obrigatorio no despacho de orientación, tanto por parte do 
persoal como por parte das persoas atendidas podendo a orientadora facer uso 
dunha viseira de protección.  

 Na entrada e saída do departamento farase obrigatorio a hixiene de mans. 

 Dedicaranse uns minutos á desinfección da cadeira, mesa e material empregado 
ao remate de cada sesión.  

 Ventilarase o despacho polo menos 5 minutos logo de cada sesión (cando as 
condición meteorolóxicas o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior 
tempo posible). 

 Se houbese que atender a varios alumnos/as na mesma sesión asegurarase que a 
distancia mínima de separación entre cadeiras sexa a de 1.5 metros e nunca se 
superará o aforo máximo establecido para este despacho (4 persoas). 
 

11.3 Despachos, sala de reunións e salas de titorías 

As medidas son as seguintes: 

 Na entrada e saída farase obrigatorio a hixiene de mans. 

 Procederase coa ventilación de polo menos 15 minutos entre reunións. 

 Nos despachos e sala de titorías na medida do posible só serán as cadeiras os 
elementos de uso de xeito que as labores de desinfección só afecten a estes 
elementos. 

 No uso da sala de reunións teranse en conta de xeito particular os seguintes 
aspectos: 

 As reunións deberán ser debidamente programadas de xeito que a sala 
permanecerá pechada durante o día que teña lugar a reunión agás que 
esta sexa programada dentro dun horario non lectivo. 

 Dada a disposición dos asistentes na mesa da sala de reunións é 
obrigatorio o uso da máscara durante a reunión. 

 No uso das salas de titorías teranse en conta de xeito particular os seguintes 
aspectos: 
 O uso das salas de titorías só se fará por parte do profesorado titor 

dentro do horario establecido. 
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 Cando se faga uso para a atención presencial das familias so poderá 
asistir á reunión un máximo dun membro. A disposición das cadeiras 
garante a separación de máis de 1.5 metros de distancia. 

 

11.4 Modelo cuestionario de avaliación 

Para o control rápido e eficaz das medidas previstas en canto á prevención e protección, 
tanto de traballadores como de alumnado e visitas ao centro, se adxunta a modo de plan 
de acción o cuestionario como guía de implantación no ANEXO II. 

 

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

Nas reunións de titoría priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. 

A petición das citas de titoría farase mediante o espazo Abalar ou por chamada 
telefónica ao centro deixando constancia da petición. Só se atenderán aquelas peticións 
que conten coa citación por parte do profesorado titor e farase dentro do horario 
estipulado de atención (publicado na páxina web do centro). Dentro dese horario a 
atención será telefónica dende un dispositivo móbil que se entregará na conserxería, 
podendo realizar a chamada dende a sala de titorías asignada ou dende calquera outro 
espazo no que se garanta unha comunicación axeitada, velando polo aspecto 
confidencial no que respecta á protección de datos. No caso de ser imposible a 
comunicación telefónica e houbese que facer unha citación presencial, a reunión tería 
lugar na sala de titorías asignada tendo en conta as recomendacións e medidas que se 
deben ter nestes espazos (apartado 11.3). 

A solicitude dunha cita de titoría para o profesorado non titor será atendida do mesmo 
xeito que o descrito no parágrafo anterior. Neste caso, para a cesión dun dispositivo 
móbil, previamente o profesor/a debe informar na xefatura de estudos da existencia desa 
reunión para poder tramitar o día e a hora da titoría. 

O número máximo de titorías presenciais co profesorado titor por hora son dúas debido 
á existencia de dúas salas.  

O número máximo de titorías non presenciais con atención telefónica dende un 
dispositivo móbil cedido polo centro serán tres, debido a que o centro contará con tres 
liñas móbiles contratadas para chamadas ilimitadas.  

A solicitude dos dispositivos móbiles faise en conserxería. 
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13. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (proveedores, 
visitantes, persoal do Concello…)  

Familias: 

As comunicacións faranse mediante publicacións na páxina web, envío masivo de 
correos electrónicos dende o correo do centro, espazo Abalar, chamadas telefónicas e  

Persoas alleas ao centro: 

As canles principais de comunicación serán mediante correos electrónicos e chamadas 
telefónicas dende as diferentes extensións do centro. 

 

14. Uso da máscara no centro.  

Para todo o alumnado, persoal do centro e outras persoas que accedan ao centro será 
obrigatorio o uso da máscara xa que é a medida básica de protección individual e 
colectiva. 

Para o profesorado e persoal non docente hai a posibilidade da utilización de pantallas 
de protección como complemento ao emprego das máscaras. 

 

15. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa  

A información e distribución do Plan a toda a comunidade educativa farase 
fundamentalmente mediante comunicados dende o correo do centro e tamén mediante a 
páxina web do centro na que estará visible un vídeo para as familias que suplirá ás 
ausencias das reunións dadas as restricións existentes no Concello no seu momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Volver ao índice] 
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MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

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

O persoal de limpeza limpará todo o centro unha vez ao día, reforzándoa naqueles 
espazos que o precisen en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde 
será de dúas veces ao día. 

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 das cisternas e outros 
dos aseos. 

Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de 
superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos dúas veces. En todo 
caso nos aseos existirán xaboeiras e panos desbotables. 

Utilizaranse desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo 
Ministerio de Sanidade tanto na limpeza diaria por parte das traballadoras do servizo de 
limpeza coma por parte dos alumnos e alumnas ao ocupar, en calquera aula ou 
dependencia, un posto utilizado previamente por outro compañeiro ou compañeira. En 
todas as aulas e dependencias do centro hai dosificadores de virucida e panos 
desbotables. 

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

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

 

17.  Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de 
limpeza e da alternancia semanal ou mensual de tarefas) 

Mentres non doten a este centro dunha quinta persoa da limpeza (pedida, debido ao 
protocolo Covid-19, á Xefa territorial de Educación o 1 de setembro), o persoal de 
limpeza terán o seguinte horario: 

Un/ha traballará de 8:00 a 15:30 horas e, ademais de limpar dúas veces todos os aseos 
do centro (11:50 e 13:50 horas) repasará, ao longo de toda a xornada lectiva, nas zonas 
comúns de uso máis frecuente as superficies de contacto (pomos das portas, pasamáns, e 
outros elementos de similares características así como de billas das cisternas e outros 
dos aseos). Descargará de traballo ao resto de persoal da tarde limpando os espazos que 
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deixen de empregarse para que o resto de persoal non limpe máis dos 1.800 metros 
cadrados que por convenio lle corresponden a cada unha. 

As tres persoas restantes traballarán de 14:30 a 22:00 horas limpando e desinfectando 
todo o centro, reforzando a limpeza naqueles espazos que o precisen en función da 
intensidade de uso e tendo especial atención nas zonas de uso común e nas superficies 
de contacto máis frecuentes como mesas, mobles, teléfonos, perchas, etc. Completarán o 
seu traballo limpando unha terceira vez todos os aseos. 

Por acordo, poderán rotar o turno da mañá. 
 

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

As limpadoras terán o seu uniforme homologado, luvas, máscaras cirúrxicas e pantallas 
faciais de protección para desempeñar con total seguridade o seu traballo. Ademais cada 
unha delas levará no seu carriño de limpeza un dosificador de 500 ml. de xel 
hidroalcohólico para desinfectar as mans cada vez que saquen as luvas.  
 

19.  Cadro de control de limpeza dos aseos 

Aseo: 

Semana: 

LISTA DE VERIFICACIÓN LIMPEZA ASEOS* 

Horas/Días Luns Martes Mércores Xoves Venres 

1ª (08:50-09:40)      

2ª (09:40-10:30)      

3ª (10:30-11:20)      

4ª (11:50-12:40)      

5ª (12:40-13:30)      

6ª (13:30-14:20)      

7ª (16:40-17:30)      

8ª (17:30-18:20)      

9ª (19:00-20:00)      

*Asinar con nome claro na hora na que se limpou 
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20.  Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas 

 

As aulas estarán ventiladas antes do comezo de cada xornada debido ás labores de 
limpeza polas tardes. Ventilaranse durante todo o recreo abrindo a ventá ao carón da 
mesa do/a profesor/a, a do fondo da clase e a porta da mesma. En cada período lectivo, 
ventilaranse nos últimos 5 minutos e tamén de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos 
durante a duración do mesmo mediante ventilación cruzada. SÓ O PROFESORADO 
E PERSOAL DE LIMPEZA PODERÁN ABRIR E PECHAR AS VENTÁS. 

 

21.  Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

En cada aula, coma xa indicamos no apartado 16, haberá, unha papeleira con bolsa 
interior, tapa e pedal para depositar nela todos os residuos relacionados coa desinfección 
e protección da COVID-19 (luvas, máscaras, panos desbotables, etc.) e que serán 
retirados polo persoal de limpeza, despois de pechalos hermeticamente, e depositados 
na fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez 
efectuadas as recollidas separadas). 
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MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

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

Na secretaría do centro existirá un rexistro pormenorizado de todo o material de limpeza 
e desinfección relacionado coa COVID-19 dividido en diferentes apartados: 

 Inventario de consumibles comprados e doados 

 Inventario de produtos en almacén 

 Relación de gastos 
 

23.  Determinación do sistema de compras do material de protección 

As compras do material de protección faranse cando sexa necesario despois de 
comprobar os prezos dos distintos provedores neses momentos.  

 

24.  Procedemento de distribución e entrega do material e da súa reposición 

As empresas que nos subministren o material de limpeza, desinfección e protección, 
entregarano no rocho xeral do centro ao carón do carto de limpeza onde se almacenará 
ata o seu uso agás as máscaras de protección e xeles hidroalcohólicos de 100 ml.de uso 
individual que se almacenarán no carto blindado da secretaría. 

O persoal de limpeza utilizará o material de limpeza e desinfección na medida que se 
necesite e dende a secretaría do centro entregaranse as máscaras de protección a 
profesores, profesoras e persoal non docente e os xeles hidroalcohólicos de 100 ml.de 
uso individual ao profesorado. 

A medida que o persoal de limpeza indique que o material de limpeza e desinfección se 
vaia esgotando, e trala comprobación do inventario de produtos en almacén por parte do 
secretario, se reporá todo o necesario.  

 

 

 

 

 

 

[Volver ao índice] 
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XESTIÓN DOS ABROCHOS 

 

25. Medidas  

As diferentes actuacións e medidas na xestión dos abrochos veñen referidas no Plan de 
Continxencia do centro(ANEXO III). 

26. Responsable das comunicacións das incidencias ás autoridades sanitaria e 
educativa 

As comunicacións que deban establecerse froito da aparición, ou dunha sospeita, de 
coronavirus no centro tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal non docente, 
serán establecidas pola persoa coordinadora de equipo COVID-19. 

 

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUSPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

 

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

Seguirase o seguinte procedemento: 

 A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, 
dirixirá a solicitude (modelo ANEXO IV deste Plan) á dirección do centro 
preferentemente vía e-mail ao correo do centro. 

 A dirección do centro educativo emitirá un informe vía e-mail dende o correo 
do centro dirixido á Inspección Médica da Xefatura Territorial de Ourense, no 
que se indican as tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e 
determinación das medidas de protección existentes (modelo ANEXO V deste 
Plan).  

 Se a Inspección Médica ditamina a incapacidade laboral do/a traballador/a ao 
consideralo/a como especialmente sensible para os efectos da tramitación, 
procederase á petición de persoal substituto. Esta función a fará a xefatura de 
estudos cando a persoa traballadora sexa un docente ou a secretaría cando se 
trate de persoal non docente.  

 

 

 

[Volver ao índice] 
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MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

 

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

 

28.1 Entradas ao centro do alumnado 

 

28.1.1 Entradas nos 1º, 4º e 7º períodos lectivos 

Actuacións xerais: 

A entrada farase baixo a hora coincidente cos períodos anteriores mediante a 
distribución do alumnado nas portas que se enumeran no apartado 28. 

Soarán dous timbres cun retardo de 5 minutos. Cando soe o primeiro timbre o alumnado 
deberá dirixirse a súa porta de entrada para ir collendo posicións colocándose en 
ringleira mantendo unha separación de 1.5 metros. O profesorado dirixirase a súa aula 
no instante en que soe ese timbre para garantir unha entrada e unha ocupación dos 
postos de traballo dun xeito ordenado. Tanto o alumnado coma o profesorado levarán a 
cabo simultaneamente a desinfección de mans dende os seus postos mediante o xel 
hidroalcohólico individual (a idea de facelo en conxunto é para adquirir un hábito 
diario). Este proceso farase sempre nas primeiras horas das mañás e primeira nas tardes 
do luns e tamén ao retorno ás aulas despois do recreo (4º período lectivo). 

Nas seguintes imaxes amósanse as dúas portas de entrada ao recinto e as catro portas de 
entrada ao interior do edificio: 
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No apartado 29 deste documento ven especificado que porta corresponde a cada nivel 
educativo. 

 

Actuacións para o profesorado de garda: 

 Profesorado con garda de transporte. Cando soe o primeiro timbre, o 
profesor/a que se atope na porta pola que accede o alumnado transportado 
dirixirase cara a porta 3 de acceso para ir ordenando a entrada xa que por ela 
entrarán dous niveis (3º e 4º de ESO) a vez que se dirixe á aula na que ten clase 
de ser o caso. O outro profesor/a de garda procederá do mesmo xeito pero 
accedendo pola porta 1 (porta de entrada para 1º ESO e 1º de Bacharelato). 

Na seguinte imaxe amósase o proceder do profesorado que fai esta garda unha vez 
rematada: 

 

 Profesorado con garda de clase e de Aula de Convivencia. Cando soe o 
primeiro timbre sairán da sala de profesores/as con coñecemento das ausencias 
que deberán cubrir. Sen embargo, antes deberán realizar tarefas de control do 
fluxo do alumnado polos corredores ocupando os seguintes postos: 

 Profesor/a de garda 1 (PG1): situarase nas interseccións entre o corredor 
transversal da sala de profesores/as e os corredores lonxitudinais 
alternando a súa posición entre unha intersección e a outra. 

 Profesor/a de garda 2 (PG2): situarase no vestíbulo no que se atopa a 
aula de plástica 2 (segunda planta) para controlar a subida polas 
escaleiras. 

 Profesor/a da aula de Convivencia (PAC): situarase no corredor 
transversal da conserxería na intersección co corredor lonxitudinal no 
que se atopa a Aula de Convivencia. 



26 
 

 O cargo directivo de garda (CD) coordinará este proceso ademais de 
reforzar as interseccións descritas dando apoio ao profesorado de garda. 

 Se houbera máis profesorado de garda, o equipo directivo distribuiría ao 
mesmo para reforzar o control na entrada. 

Na seguinte imaxe amósase o proceder do profesorado que fai esta garda unha vez 
rematada: 

 

 

 Profesorado con garda de recreo. Cando se trate do 4º período lectivo (despois 
do recreo) o proceso de garda é o reflectido a continuación dependendo das 
condicións da meteoroloxía:  
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Nestas gardas haberá catro profesores/as distribuídos do seguinte xeito: 
Zonas B: dous profesores/as. 
Zona C: un/ha profesor/a. Controlará as pistas e parte da aceira que non está 

cuberta. 
Zona D: un/ha profesor/a. Controlará a zona cuberta pegada ao pavillón e a 

superficie que queda dende a zona cuberta ata a zona E (mesa de pimpón), esta incluída. 
 

 

Zona A: Esta é unha zona vixiada 
por un conserxe. 

Zonas B e zona C: Son zonas 
conflitivas xa que limitan co 
exterior. Hai que ter coidado 
porque a xente de fóra pódelle dar 
tabaco e outras substancias ilegais. 
E conveniente que nos vexan por 
esas zonas para que non aconteza 
nada. 

Zona D e zona E: Zona que 
abrangue o patio cuberto con 
comunicación ao pavillón,ás 
portas que dan ao corredor da 
planta baixa e a mesa de pimpón. 
A área da zona E debe estar ben 
controlada porque é propicia para 
que os alumnos fumen. Debemos 
controlar que non entren por esta 
porta ata que toque o timbre. 
Inicialmente, esa zona só se 
empregará cando choiva. 

Zona F: Os alumnos teñen 
prohibido estar nesta zona. Xa o 
saben e non hai problemas, pero 
hai que controlala xa que poden 
esconderse para fumar. 
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Climatoloxía favorable. 
 
Debemos seguir as seguintes actuacións: 

 Como con calquera garda, chegar canto antes á zona asinada. 

 Procurar que o alumnado se distribúa por toda a zona evitando as aglomeracións 
sen mantemento de distancia. 

 Insistir no alumnado sobre a necesidade de manter a distancia mentres toman a 
merenda e en axilizar a mesma. 

 Os dous profesores/as que están nas zonas B actuarán en conxunto sobre esa 
zona, insistindo un/ha deles ou ámbolos dous, en función das aglomeracións, na 
orde que debe existir no acceso á cafetería para a compra de lambiscadas ou na 
compra de bocadillos dende o exterior. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 profesorado das zonas C e D (que tamén controlará a zona E)tamén controlará 
as aglomeracións, sobre todo na ocupación dos bancos nos momentos da 
merenda. 
 

 Debemos controlar que os alumnos non estean pegados á porta e vaias que 
comunican coa rúa Antonio Fernández Pérez nin nos muros da Avenida 
Portugal, sobre todo cando se comuniquen co alumnado que circule por esas 
rúas. 
 

 Cando toca o 1º timbre que marca a finalización do recreo para o alumnado de 4º 
ESO, ademais do de Bacharelato que ven do exterior, o/a profesor/a da zona C 
controlará que o alumnado de 4º ESO se dirixa á porta 3 e que o faga en orde. A 
porta 4 é pola que entra o alumnado de 2º de Bacharelato polo que a zona E 
deberá estar libre de alumnado (nesta función deben colaborar os/as 
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profesores/as das zonas C e D). O/a profesor/a da zona E garantirá a orde á 
entrada 
 

 Cando toque o 2º timbre que da paso á entrada no centro do alumnado de 1º, 2º e 
3º ESO, o profesorado con garda controlará a entrada deste alumnado polas 
portas 1, 2 e 3 segundo a zona que ocupe tal e como aparece reflectido na 
seguinte táboa e imaxe: 

 

 

 

 

 

 

Climatoloxía desfavorable 

A) DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO. 

Ocuparanse os seguintes espazos: 

Alumnado de 1º e 3º ESO: PAVILLÓN.  

A entrada farase dende o interior do centro, seguindo o mesmo percorrido que para 
Educación Física, podendo acceder ao interior do pavillón pola porta do hall da planta 
baixa ou polo portalón que da á zona cuberta de 2º ESO. Se a entrada ao pavillón é 
motivada por empeoramento do tempo estando o alumnado na súa zona exterior, esta 
farase polo portalón da zona cuberta de 2º ESO. 

PROFESOR/A-1 ZONA B Entrada pola porta 1 (1º ESO) 
PROFESOR/A -2 ZONA B Entrada pola porta 3 (3º ESO) 
PROFESOR/A -2 ZONA D Entrada pola porta 2 (2º ESO) 
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O interior do pavillón distribuirase de xeito que 1º ESO ocupe a metade próxima aos 
vestiarios e 3º ESO a outra metade: 

 

 

O retorno ás aulas farase empregando o camiño inverso. O alumnado de 3º ESO poderá 
empregar no retorno a porta que habitualmente ten asinada (porta de emerxencia 3) se 
no momento de volver á aula as condicións son óptimas. 

É importante ter en conta que no pavillón non poderán comer co que poderían facelo na 
zona cuberta exterior, na que se localiza o alumnado de 2º ESO e entrando de novo ao 
interior ao rematar. O alumnado de 3º ESO podería resgardarse nas proximidades da 
cafetería mentres come a merenda, pero tamén debe entrar ao pavillón unha vez remate.  

Cando o alumnado acceda ao pavillón dende o exterior (ben porque veñen da cafetería, 
ben porque comeza a chover estando no patio, etc), o profesorado que se atope no 
interior do pavillón debe velar para que limpen ben o calzado empregando as alfombras 
que se atopan nas portas de acceso. 

No retorno ás aulas para este alumnado, o profesorado deberá deixar cinco minutos no 
inicio das clases do cuarto período, para que merenden, cada un no seu lugar e con 
ventilación cruzada.  

Alumnado de 2º ESO: mantéñense na súa zona (D) procurando deixar libre o portalón de 
acceso ao pavillón. 

Alumnado de 4º ESO: ocuparán a zona E (zona da mesa de pimpón) podendo tamén acceder 
ao interior do salón de actos ocupando as butacas que non teñan a marca amarela. 
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Actuacións para as materias que se poden impartir fóra dunha aula de referencia 
ou nunha aula de referencia asinada a varios grupos (desdobres en aulas de 
referencia) 

 

Para os cursos de 1º, 2º e 3º ESO o alumnado acudirá sempre ás súas aulas de referencia 
se o/a alumno/a ten materias nas que se empreguen aulas específicas (talleres, aulas de 
música, aulas de plástica, pavillón e aulas de desdobre) o profesorado desas materias 
específicas debe ir sempre ás aulas de referencia. Se ten a todo o alumnado procederá, 
con el, coa desinfección de mans nos seus pupitres empregando o xel hidroalcohólico 
individual, tal e como se describiu no apartado de actuacións xerais, sempre e cando non 
se decida ir a algunha desas aulas específicas. En caso contrario, se indicaráselle ao 
alumnado que a desinfección de mans farase á entrada da aula específica e se lle 
lembrará o feito de que circulen pola dereita polos corredores sen tocar as portas, 
pomos das mesmas, pasamáns, paredes, etc. 

Nas materias nas que o/a profesor/a non teña a tódolos alumnos e dea clase nunha aula 
diferente á de referencia, a desinfección farase nesa aula.  

O alumnado de 4º ESO, 1º e 2º de Bacharelatocon materias que se impartan fóra da súa 
aula de referencia no 4º período lectivo deberá chegar a súa aula específica antes de que 
soe o 2º timbre recollendo o material que precise na súa aula de referencia coa máxima 
celeridade. 

28.1.2 Entradas de cursos en calquera período lectivo distinto dos anteriores 

Cando algún curso faga a entrada no centro debido á chegada dalgunha actividade o 
profesorado encargado deberá ter en conta os seguintes supostos: 

 Se a chegada ten lugar como mínimo 5 minutos despois do inicio do período 
lectivo, a entrada pode efectuarse pola entrada principal do centro verificando 
que non hai circulación de alumnado polos corredores.  

 Se a chegada ten lugar como máximo 5 minutos antes do inicio do seguinte 
período lectivo, a entrada pode efectuarse pola entrada principal do centro. 

 Se non se da ningunha das situacións anteriores, o grupo deberá agardar baixo a 
custodia do profesor/a acompañante no patio ata que soe o timbre e transcorran 5 
minutos, unha vez iniciado o período lectivo. 

Se son varios os cursos que chegan ao centro seguirase o mesmo procedemento anterior, 
sendo a porta principal por onde se faga a entrada, aínda que dispoñendo de dúas 
ringleiras de entrada e garantindo a distancia de separación de polo menos 1.5 metros. 
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28.2 Saídas do centro do alumnado 

 

28.2.1 Saídas nos 3º (antes do recreo) , e últimos períodos lectivos (6º e 8º dos luns) 

As saídas ao patio faranse polas portas enumeradas no apartado 29. 

Establecerase unha saída flexibilizada para o alumnado segundo a seguinte distribución: 

PERÍODO LECTIVO NIVEL HORARIO DE SAÍDA 
3º  (10:30-11:20) 1º, 2º e 3º ESO 11:20 
3º  (10:30-11:20) 4º ESO, 1º e 2º BAC 11:15 
6º (13:30-14:20) 1º, 2º e 3º ESO 14:15 
6º (13:30-14:20) 4º ESO, 1º e 2º BAC 14:20 
8º (17:30-18:20) 1º, 2º e 3º ESO 18:15 
8º (17:30-18:20) 4º ESO, 1º e 2º BAC 18:20 
 

O procedemento a seguir será o seguinte: 

O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída, con 
independencia de ter un horario flexibilizado ou non, velará porque non quede ningún 
material nas mesas (libros, cadernos, etc) para que o persoal de limpeza poida 
desinfectar os espazos sen atrancos.Dende este punto de vista, é moi importante que 
cando soe o primeiro timbre o alumnado con horario flexibilizado teña todo 
recollido, marcando este timbre o proceso de recollida para o alumnado que sairá 
cando soe o 2º timbre. O alumnado estará preparado para saír ordenadamente e 
respectando a distancia de seguridade. Dentro da aula o alumnado pódese por de pé ao 
carón da súa mesa e irá saíndo de un en un sendo o profesor/a o que vaia marcando as 
saídas comezando polo alumnado máis próximo á porta. Débese garantir que o inicio da 
marcha non coincide coa saída doutro grupo.  

O profesor/a será o último en abandonar a clase e acompañará ao alumnado ata a 
porta de saída que lle corresponde (ver apartado 29) controlando que non se produzan 
aglomeracións nese espazo nin que se formen grupos no patio. 

O profesorado de garda, cando se atope facendo algunha garda nas aulas, procederá de 
igual xeito que o resto de profesorado.  

28.3 Entradas e saídas nos cambios de clase (1º, 2º, 4º, 5º e 7º períodos lectivos) 

Referíndonos ao cambios de 1ª a 2ª horas, de 3ª a 4ª horas, de 5ª a 6ª horas e de 7ª a 8ª 
horas. 

O profesorado deixará os últimos cinco minutos da clase para que o alumnado organice 
o material do seguinte período, se prepare para a saída da aula de referencia ou para o 
retorno a esta dende unha aula específica. 
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28.3.1 Saídas da aula de referencia 

Todo o alumnado que deba abandonar a clase, deberá agardar polo profesor/a da materia 
correspondente agás o alumnado de 4º ESO, 1º e 2º de Bacharelato que sairá el mesmo 
da súa aula de referencia. A saída será ordenada e continua, de un en un, deixando a 
distancia de seguridade.  

Como norma xeral, sempre que se abandone a aula de referencia debe procederse coa 
desinfección de mans á entrada da nova aula, acción que debe ser controlada polo 
profesor ou profesora correspondente.  

Ao retornar á aula de referencia desinfectaranse as mans outra vez. 

 

28.3.2 Entradas e saídas dunha aula específica ou de desdobre. 

As aulas afectadas son talleres, aulas de desdobre, aulas de referencia empregadas para 
desdobres, música, plástica, laboratorios, informática, aulas de atención educativa, aula 
de convivencia, pavillón e aula de idiomas. 

Cando o profesorado de 1º, 2º e 3º ESO decida impartir clase nestas aulas irá sempre á 
aula de referencia. Unha vez na aula de referencia, acompañará ao alumnado ata a aula 
específica iniciando a saída cando observe que o corredor está libre de circulación por 
posible fluxo de alumnado a outras aulas, mantendo nos desprazamentos o silencio e 
evitando tocar pasamáns, paredes, portas e pomos.  

O alumnado de 4º ESO, 1º e 2º de Bacharelato agardará polo/a profesor/a á entrada da 
nova aula en ringleira gardando a distancia de seguridade, evitándose a formación de 
aglomeracións no corredor. O profesor/a da nova aula debe ter a máxima celeridade 
para chegar a dita aula.  

Na entrada á aula específica o profesorado debe garantir que o alumnado procede coa 
hixiene de mans aplicando o xel hidroalcohólico.  

O alumnado de 1º, 2º e 3º de ESO debe retornar dende a aula específica ata a aula de 
referencia acompañado polo profesor/a que deberá garantir a chegada á aula de 
referencia antes de que soe o timbre.  

O alumnado de 4º ESO, 1º e 2º de Bacharelato retornará só a súa aula de referencia. 

Neste tipo de aulas terase en conta as labores de desinfección que terán que facer 
os alumnos/as co material e pupitres utilizados. Esta cuestión será regulada polos 
diferentes departamentos na elaboración de normas concretas adaptadas a esta situación. 

 

 

[Volver ao índice] 
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28.4 Entradas e saídas do centro do profesorado 

O profesorado entrará pola porta da oficina na 1ª hora lectiva (agás o profesorado de 
garda de transporte que ten portas de acceso asinadas segundo o apartado 28.1), na 7ª 
dos luns ou á volta do recreo (agás o profesorado de garda de patio que ten portas de 
acceso asinadas segundo o apartado 28.1), mentres que para o resto da xornada o acceso 
farase pola porta principal. 

A saída do centro farase pola porta principal tendo en conta que cando se trate dunha 
última hora lectiva ou da saída ao recreo, deberá agardar a que non haxa alumnado 
saíndo por dita porta. 

28.5 Entradas e saídas do resto de persoal 

As entradas e saídas faranse sempre pola porta da oficina. 

 

28.6 Regulación da entrada de acompañantes do alumnado e resto de persoas 

 

28.6.1 Entrada de acompañantes 

Salvo causas de forza maior, os responsables non acompañarán aos seus fillos/as á 
entrada do centro nas primeiras horas lectivas ou despois do recreo. No caso de ter que 
facelo, debe haber unha comunicación previa por parte da familia chamando ao centro 
indicando o motivo do acompañamento. Neste caso, a entrada será pola porta da oficina, 
agardando a que soe o 2º timbre cando se trate das  primeiras horas lectivas ou despois 
do recreo. A saída do alumno/a co acompañante farase tamén pola porta da oficina. 

Calquera consulta que deba facerse de xeito presencial debe estar solicitada con cita 
previa mediante chamada telefónica ao centro (988685070). 

Tódalas persoas responsables do alumnado que deban ir ao centro, chamarán ao timbre 
exterior da porta que da á Avenida Portugal para seren atendidas. 

28.6.2 Entrada de provedores e comerciais 

Deben contar con cita previa para poder realizar a visita cuxo acceso debe facerse pola 
porta da oficina. 

Cando se traten de provedores ou comerciais da cafetería o acceso farase pola porta da 
zona sur ao carón das pistas polideportivas. 
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29.  Portas de entrada e saída. Circulacións no centro. Rutas a aulas específicas 

 

29.1 Portas de entrada para o alumnado 

Na 1ª hora lectiva, 7ª dos luns e unha vez finalizado o recreo as entradas ao centro 
faranse polas seguintes portas: 

 1º ESO. Porta principal (1º ESO A e B pola parte esquerda das escaleiras; 1º 
ESO C e D pola parte dereita). 

 2º ESO. Porta da planta baixa que da ao vestíbulo de acceso ao pavillón de 
deportes subindo as escaleiras de madeira de dito vestíbulo. 

 3º ESO. Porta lateral sur de emerxencia da primeira planta. O acceso ao  2º 
andar no que se sitúan as aulas deste nivel faise mediante as escaleiras que se 
atopan ao carón dos baños das alumnas da 1ª planta.  

 4º ESO. Porta lateral sur de emerxencia da primeira planta. 

 1º de Bacharelato. Porta principal (1º BAC A e B pola parte esquerda das 
escaleiras; 1º BAC C pola parte dereita). O acceso ao  2º andar no que se sitúan 
as aulas deste nivel faise mediante as escaleiras que se atopan ao carón da 
conserxería.  

 2º de Bacharelato. Porta lateral sur de emerxencia da primeira planta. 
 

29.2 Portas de saída para o alumnado 

As portas de saída son as mesmas que as de entrada detalladas no apartado anterior. 

Tendo en conta o establecido sobre o horario flexibilizado de 1º, 2º e 3º ESO, en 
materias como Tecnoloxía, Educación Plástica, Música ou desdobres o alumnado debe 
atoparse na aula cando soe o 1º timbre. É excepción a materia de Educación Física cuxa 
saída farase directamente ao patio dende o pavillón. 

Para o alumnado de 4º ESO, 1º de Bacharelato ou 2º de Bacharelato que non se atope 
na súa aula de referencia nos últimos períodos ( antes do recreo e últimas horas da maña 
e da tarde do luns) as portas de saída son as seguintes: 

 Alumnado que se atopa nunha aula de referencia do seu nivel que non é a 
súa propia (por exemplo, alumnado de 4º ESO A que se atopa en 4º ESO B). A 
saída farase pola porta de saída que corresponda a aula de referencia na que se 
atope. 

 Alumnado que se atope nunha aula de desdobre. Dado que en 4º ESO, 1º e 2º 
de Bacharelato estas aulas se atopan na mesma zona das aulas de referencia, a 
saída faise pola porta que corresponda a aula de referencia na que se atope. 

 Alumnado da materia TIC  que se imparte en informática 1. A saída farase 
polas escaleiras de madeira da zona nova saíndo pola porta do vestíbulo da 
planta baixa. 
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 Alumnado da materia TIC  que se imparte en informática 2. A saída farase 
pola porta do vestíbulo da planta baixa. 

 Alumnado da materia de IMAXE e SON que se imparte en informática 3. A 
saída farase pola porta de acceso ao exterior do vestíbulo que comunica o 
interior do centro coa cafetería. 

 Alumnado da materia de FUNDAMENTOS  que se imparte na aula de 
informática 1. A saída farase polas escaleiras de madeira da zona nova saíndo 
pola porta do vestíbulo da planta baixa. 

 Alumnado da materia de DEBUXO ARTÍSTICO. A saída farase baixando as 
escaleiras de madeira da zona nova saíndo pola porta do vestíbulo da planta 
baixa. 

 Alumnado da materia de DEBUXO TÉCNICO.A saída farase baixando as 
escaleiras de madeira da zona nova saíndo pola porta do vestíbulo da planta 
baixa. 

 Alumnado que se atope no pavillón. A saída farase directamente ao patio para 
tódolos cursos. 
A continuación amósanse os croques nos que se visualizan en planta as entradas 
e saídas (dende as aulas de referencia) ao centro por niveis: 
 
ENTRADAS DOS NIVEIS 3º ESO, 4º ESO, 1º E 2º DE BACHARELATO 

ACCESO POLO 1º ANDAR 

[3º ESO: acceso ao 2º andar polas escaleiras que se atopan ao carón dos baños das 
alumnas] 

[1º BAC: acceso ao 2º andar polas escaleiras que se atopan ao carón da 
conserxería] 
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VISTA EN PLANO DO 1º ANDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º BAC C 

ENTRADA     
3º/4º ESO 

ENTRADA     
2º BAC 

2º BAC D 1º ESO D 

1º ESO C 

1º ESO A 

1º ESO B 

4º ESO A 

4º ESO B 

4º ESO C 

ENTRADA     
1º ESO        
1º BAC 

GRUPOS     
A-B 

GRUPOS     
C-D 

2º BAC A 
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ENTRADAS DE 2º ESO  
ACCESO POLA PLANTA BAIXA 

[2º ESO: Acceso ao 2º andar subindo os dous tramos da escaleira de madeira da 
zona nova] 

 

VISTA EN PLANO DA PLANTA BAIXA DA ZONA NOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA     
2º ESO         
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SAÍDAS DO CENTRO DENDE AS AULAS DE REFERENCIA 

[1º, 2º e 3º ESO: Saída baixo horario flexibilizado nos cinco últimos minutos] 

[3º ESO: baixada ao 1º andar polas escaleiras fronte á aula de 3º PMAR] 

[1º de Bacharelato: baixada ao 1º andar polas escaleiras fronte a sala do 
profesorado de 2º andar]. 

 

VISTA EN PLANO DO 1º ANDAR:1º, 3º E 4º ESO; 1º BAC E 2º BAC 

 

 

[Volver ao índice] 

2º BAC C 

SAÍDA          
3º-4º ESO 

SAÍDA          
2º BAC 

2º BAC D 1º ESO D 

1º ESO C 

1º ESO A 

1º ESO B 

4º ESO A 

4º ESO B 

4º ESO C 

SAÍDAS       
1º ESO         
1º BAC 

2º BAC A 
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29.3 Sentidos de circulación 

Os corredores estreitos do centro obrigan a que a circulación deba facerse por eles 
sempre pola marxe dereita do mesmo de xeito que se nun momento dado hai que 
atravesar o corredor para o acceso a unha estancia que quede a nosa esquerda,haberáque 
agardar a que non haxa circulación no sentido contrario ao noso. 

29.4 Rutas a aulas 

No acceso a determinadas aulas como son os talleres, aulas de desdobre, música, 
plástica, laboratorios, informática e pavillón temos os seguintes roteiros: 

Roteiros para alumnado de 1º ESO. 

Aula 1º ESO - Aula de Plástica 1.Corredor norte da primeira planta que da á aula de 
plástica. 

Aula 1º ESO - Pavillón. Corredor anterior baixando as escaleiras da zona nova. 

Aula 1º ESO - Aula 40-A / Aula 40-B / Biblioteca. Corredor anterior subindo as 
escaleiras de madeira da zona nova. 

Roteiros para alumnado de 2º ESO. 

Aula 2º ESO – Pavillón / Música / Oratoria bilingüe. Corredor propio baixando os dous 
tramos das escaleiras da zona nova. 

Aula 2º ESO –Aula 40-A / Aula 40-B / Biblioteca. Corredor propio 

Aula 2º ESO –Tecnoloxía. Corredor propio baixando o primeiro tramo das escaleiras da 
zona nova. 

Roteiros para alumnado de 3º ESO. 

Aula 3º ESO – Pavillón / Música. Corredor central > percorrido polo corredor norte da 
2ª planta e baixando os dous tramos das escaleiras da zona nova. 

Aula 3º ESO –Aula 40-A e Biblioteca / Plástica / Tecnoloxía. Corredor central > 
percorrido polo corredor sur da 2ª planta (aula Re. Evanx. e Biblioteca) e baixando o 1º 
tramo das escaleiras da zona nova (aulas de Tecnoloxía e Plástica 1. 

Roteiros para alumnado de 4º ESO. 

Aula 4º ESO – Pavillón /Informática 2 / Música /.Baixada á planta baixa polas 
escaleiras fronte a conserxería > percorrido polo corredor norte da planta baixa. 

Aula 4º ESO –Informática 1 / Plástica 2. Baixada á planta baixa polas escaleiras fronte 
a conserxería > percorrido polo corredor norte da planta baixa > subida polas escaleiras 
de madeira ata o 1º andar (aula de Informática 1) ou ata o 2º andar (aula de Plástica 2). 
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Roteiros para alumnado de 1º de Bacharelato. 

Aula 1º BAC–Biblioteca / Aula de Debuxo Técnico / Aula de desdobre 34 (Desdobre 
Inglés). Atravesando o corredor central da sala do profesorado (grupos B) > corredor da 
zona norte da 2ª planta. 

Aula 1º BAC –Informática 1 / Plástica 1(Deb. Artístico). Atravesando o corredor central 
(grupo B) >corredor da zona norte da 2ª planta e baixando o 1º tramo de escaleiras de 
madeira da zona nova. 

Aula 1º BAC –Pavillón / Informática 2. Atravesando o corredor central (grupo B) 
>corredor da zona norte da 2º andar e baixando os dous tramos de escaleiras de madeira 
da zona nova. 

Roteiros para alumnado de 2º de Bacharelato. 

Alumnado de 2º Bac A,C e D. 

Aula 2º BAC–Informática 1 / Tecnoloxía 2 / Plástica 1 (Deb. Artístico). Percorrendo o 
seu corredor. 

Aula 2º BAC–Informática 2. Percorrendo o seu corredor e baixando as escaleiras de 
madeira da zona nova. 

Aula 2º BAC–Aula de Debuxo / Biblioteca. Percorrendo o seu corredor e subindo as 
escaleiras de madeira da zona nova. 

Aula 2º BAC– Informática 3 (Imaxe e Son). Percorrendo o seu corredor, atravesando o 
corredor central da entrada e baixando que comunican coa planta baixa. 

Aula 2º BAC– Aula de desdobre 49 (Física, Matemáticas e Química). Percorrendo o seu 
corredor, atravesando o corredor central pasando por diante da conserxería e subindo as 
escaleiras que van ao 2º andar.  

Alumnado de 2º Bac B. 

Aula 2º BAC B – Informática 1 / Tecnoloxía 2 / Plástica 1 (Deb. Artístico) / Aula de 2º 
BAC A, C ou D. Baixando as escaleiras de madeira da zona nova ata o 1º andar. 

Aula 2º BAC B – Informática 2 e Informática 3. Baixando os dous tramos escaleiras de 
madeira da zona nova ata a planta baixa > percorrendo o corredor norte da planta baixa. 

Aula 2º BAC B– Aula de desdobre 49 (Física). Percorrendo o seu corredor, atravesando 
o corredor central que pasa por diante da sala do profesorado e percorrendo o corredor 
da zona sur ata a aula 49. 
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CONEXIÓN 1º ESO-PLÁSTICA 1 
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CONEXIÓN 1º ESO-PAVILLÓN - AULAS DE AGRUP. 21 E 22 

[Corredor Norte da 1ª planta baixando as escaleiras de madeira da zona nova] 
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CONEXIÓN 1º ESO-AULA RELIXIÓN EVANXÉLICA / AULAS APOIO 
40A, 40 B / BIBLIOTECA 

[Corredor Norte da 1ª planta subindo as escaleiras de madeira da zona nova] 
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CONEXIÓN 2º ESO- TALLER TECNOLOXÍA 2 /  PAVILLÓN / 
MÚSICA 1 / ORATORIA BILINGÜE 

[Corredor propio da 2ª planta baixando un tramo (taller de tecnoloxía 2) os dous 
tramos de escaleiras de madeira da zona nova] 

 

 

 

 

2º ESO C 

Aula 38 
desdobre 

2º ESO B 

2º ESO A 

Desdobre 
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CONEXIÓN 3º ESO-PAVILLÓN / MÚSICA 2  

[Atravesando polo corredor central, percorrendo o corredor norte da 2ª planta e 
baixando os dous tramos das escaleiras de madeira da zona nova] 
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CONEXIÓN 3º ESO –  AULA RELIXIÓN EVANXÉLICA / BIBLIOTECA 
/TECNOLOXÍA / PLÁSTICA1 

[Atravesando polo corredor central, percorrendo o corredor norte da 2ª planta 
(aula Relixión Evanxélica e biblioteca) e baixando o 1º tramo das escaleiras de 
madeira da zona nova (aulas Tecnoloxía e plástica 1)] 
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CONEXIÓNS 4º ESO 

[Baixando as escaleiras fronte da conserxería e percorrendo o corredor norte da 
planta baixa]. 

[Este será o roteiro para ter acceso a tódalas aulas: Informática 2, Música 2, 
Pavillón, Informática 1 e Aula de Plástica-2 ] 
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CONEXIÓN 1º BAC – BIBLIOTECA / AULA DE DEBUXO / AULA DE 
DESDOBRE 34 (Desdobre Inglés e Relixión Católica) 

[Atravesando polo corredor central (1º BAC B) e percorrendo o corredor norte da 
2ª planta] 

 

 

1º BAC A 

1º BACC 1º BACB 

AULA 
38 

AULA 
34 
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CONEXIÓN 1º BAC – INFORMÁTICA 1 / PLÁSTICA 1 / TALLER 2 
TECNOLOXÍA / SALÓN DE ACTOS  
 
CONEXIÓN 1º BAC -PAVILLÓN /INFORMÁTICA 2  

[Atravesando polo corredor central (1º BAC B), percorrendo o corredor norte da 
2ª planta. Baixando o 1º tramo de escaleiras da zona nova (Plástica 2- Deb. Art., 
Informática 1-TIC I, Taller Tecnoloxía 2, Salón de Actos]. 

[Baixando os dous tramos de escaleiras da zona nova (Informática 2)]. 

 

 

 

 

1º BACB 1º BACC 

1º BACA 

Aula 34 

desdobre 

AULA 
38 
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CONEXIÓN 2º BAC A, C, D –MÚSICA 2 / INFORMÁTICA 2  

[Percorrendo o seu corredor: Salón de Actos, Informática 1, Taller de tecnoloxía 1, 
Aula de Plástica 2] 

[Baixando as escaleiras de madeira da zona nova: aula de informática-2] 

[Baixando as escaleiras fronte a conserxería: aula de informática-3] 

 

 

 

2º BAC A 

2º BAC C 

2º BAC D 
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CONEXIÓN 2º BAC A -  AULA DE DESDOBRE 49 

[Percorrendo o seu corredor, atravesando o corredor central por diante de 
conserxería e subindo as escaleiras que conectan co 2º andar] 

 

 

 

 

2º BAC A 

2º BAC C 

2º BAC D 
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CONEXIÓN 2º BACB – resto de aulas 

[Percorrendo o seu corredor: aula de debuxo] 

[Baixando un tramo das escaleiras de madeira da zona nova e percorrendo co 
corredor do 1º andar: Aula de plástica 1 (Deb. Art.), Taller de Tecnoloxía 1, Aula 
de informática 1, Salón de Actos, resto de aulas de 2º BAC] 

[Atravesando o seu corredor dirección o corredor central. Pasando por diante da 
sala do profesorado e dirixíndose á aula de desdobre 49 (Física) 

[Baixando dous tramos das escaleiras de madeira da zona nova e percorrendo o 
corredor da planta baixa : Aula de informática 2, Aula de informática 3] 

 

2º BAC B 

Desdobre 
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[Volver ao índice] 

30. Carteleira 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) 

A información trasladada mediante carteleira e sinaléctica recolle os seguintes aspectos: 

 Obrigatoriedade do uso da máscara en todo o centro. Colocación de carteis nas 
entradas ao centro. 

 Prohibición de entrada ao centro con sintomatoloxía asociada ao COVID-19. 

 Mantemento das distancias de seguridade. 

 Máximo aforo en dependencias comúns (departamentos, sala de profesorado, 
sala de reunións, aseos, etc). 

 Lembrar o sentido de circular nos corredores pola nosa dereita. 

 Roteiros de comunicación aulas de referencia – aulas específicas. 

 Croques nas aulas da colocación nominal do alumnado nos pupitres. 

 Sinalización no chan da colocación dos pupitres. 

 Mantemento de normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as mans, 
non tocar a cara, toser en papel desbotable ou no cóbado). 

 Normas de uso en aulas específicas ou espazos comúns. 

 Carteleira asociada á creación de conciencia e respecto á situación que se está a 
vivir. Carteleira froito de actividades de acción titorial, concursos ANPA, etc. 

 

31. Medidas e determinacións sobre a entrada e saída do alumnado transportado.  

Son as mesmas que as especificadas para o resto de alumnado.  

Na chegada ao centro baixo a supervisión do profesorado de garda de que levan 
máscara.Agardarán a que toque o timbre de entrada sen facer grupos numerosos no 
patio nin aglomeracións e procederán á entrada o recinto segundo a localización exposta 
no apartado 29. 

Na saída, cando se trate de alumnado con horario flexibilizado, poderán entrar 
directamente ao autobús, mentres que o resto procederá a entrar no mesmo unha vez 
saian do centro tal e como viñan facendo aínda que gardando as distancias de 
seguridade nas ringleiras de entrada. 

A dirección do centro en colaboración coa secretaría coordinarán coas empresas de 
transporte medidas organizativas en canto a que o alumnado se sente no autobús sempre 
no mesmo sitio, a saída ordenada do centro e sobre o horario flexibilizado non últimos 
períodos lectivos. 

 

[Volver ao índice] 
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32. Asignación do profesorado encargado da vixilancia.  

Haberá profesorado de garda con funcións de velar polo cumprimento de medidas de 
prevención e seguridade asociadas ao COVID-19. 

A asignación numérica previstade profesorado é a amosada na seguinte táboa: 

MOMENTO DA GARDA Nº DE PROFESORES/AS ENCARGADOS 
Entrada ao centro 4 (dous de garda de transporte+tres de garda de 1ª hora) 

Recreos 11 (catro no exterior, dous no interior, tres nos aseos e 
dous na Biblioteca) 

Entre períodos lectivos 3 ou 4 (dous ou tres de garda e un de Aula de 
Convivencia) 

Saída do centro 
3 ou 4 (dous ou tres de garda e un de Aula de 

Convivencia). Reforzo do profesorado con clase na 
última hora. 

 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E A ANPA 

 

33. Determinacións para a xuntanza da ANPA e do Consello Escolar.  

As xuntanzas coa ANPA restrinxiranse a reunións cun número de reducido de persoas, 
dándolle prioridade sempre aos medios telemáticos. 

As reunións de Consello Escolar serán preferentemente por medios telemáticos aínda 
que as reunións presenciais son factibles no salón de actos do centro xa que o aforo 
deste espazo permitiralle aos membros do Consello o mantemento de grandes distancias 
de seguridade e o acceso pode facerse directo dende o exterior ao través das portas 
laterais tal e como se amosa no seguinte plano: 
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34. Previsión de realización de titorías e comunicación coas familias.  

Haberá un día de atención ás familias por parte do profesorado titor e non titor sendo o 
mecanismo para poder levar a cabo a titoría o establecido no apartado 13. 

As comunicacións de carácter particular coas familias farase por medios telemáticos 
(servizos de mensaxería, correo electrónicos, Espazo Abalar). 

As comunicacións xerais terán o seu escaparate na páxina web do centro. 

35. Normas para a realización de eventos.  

A viabilidade presencial da realización de eventos estará determinada polas condicións 
sanitarias do momento e polas instrucións que a Consellería poida achegar. 

Se o escenario sanitario do momento permite a celebración de eventos que impliquen a 
presenza de familiares no centro (ou doutras persoas) tenderán a ser os mínimos 
restrinxíndose a actos puntuais como poden ser as reunións de inicio de curso e as 
xornadas de portas abertas, evitando o resto de eventos con público como poden ser as 
competicións deportivas ou actos de graduación. A celebración das reunións sinaladas 
garantirán as distancias de seguridade e o máximo aforo dos espazos de recepción 
(salón de actos e aulas) de xeito que podería fraccionarse en varias reunións un mesmo 
evento co fin de facer un reparto no número de asistentes. 

A realización de eventos ven relacionado coas actividades complementarias e 
extraescolares (coa colaboración en ocasións da ANPA). Sendo estas un piar importante 
no noso centro, cabe facer unha regulación das mesmas. No ANEXO VI deste plan 
detállase todo o referente a esta adaptación.   [Volver ao índice] 

SUPERFICIE: 290 m2 

AFORO MÁXIMO COVID: 42(*) 

(*) 42 butacas para público con mantemento da distancia de seguridade ás 
que se lle poden engadir 7 cadeiras de pala dispostas en ringleira separadas 
entre elas e do resto de butacas, máis 4 postos na mesa presidencial 
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DETERMINACIÓNS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS 
ESPAZOS 

 

36. Uso de aulas especiais, espazos de uso educativo e aseos  

 

36.1. Uso de aulas especiais.  

Serán as correspondentes xefaturas de departamento as encargadas de elaborar as 
normas de uso das seguintes aulas: 

 Talleres I e II de tecnoloxía. 

 Laboratorios de ciencias, física e química. 

 Aulas de música. 

 Aulas de debuxo, plástica I e II. 

 Aula de Idiomas (departamentos de Inglés e Francés). 

 Pavillón de deportes (clases de Educación Física). 

Entre as normas deben figurar as que se enumeran a continuación e que son de 
aplicación común para tódalas aulas especiais: 

 Obrigatoriedade da limpeza de mans á entrada e saída da aula. 

 Desinfección ao inicio da actividade e unha vez rematada a clase do material 
compartido, implicando ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza 
dos elementos comúns de uso privativo ao facerlle ver que protexendo aos 
demais, tamén se está a protexer el mesmo. 

 Localización do alumnado sempre no mesmo posto. 

 Ventilación da aula polo menos durante 10 minutos(cando as condición 
meteorolóxicas o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior tempo 
posible).   

 Establecemento de medidas axeitadas para que o alumnado especialmente 
sensible poida desenvolver as actividades (laboratorios e talleres). 

 Desinfección dos equipos de protección individual que non formen parte do 
equipamento propio do alumnado (laboratorios e talleres). 

 Emprego baixo protocolo do equipamento e detalle do uso e da hixiene dos 
elementos e ferramentas que poidan ser utilizados por varios alumnos/as 
(laboratorios, talleres e aulas de plástica). 
 

O alumnado debe ser informado axeitadamente por parte dos membros do departamento 
das normas, figurando expostas como mínimo aquelas que lles afectan directamente. 
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En función da materia e do nivel educativo na normativa de uso destes espazos deben 
terse en consideración a regulación e procedemento de entradas e saídas do alumnado 
segundo o apartado 28.3 deste Plan. 

En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de 
grupos e minimizando o contacto con materiais substituíndoos na medida do posible, 
polo emprego de simulacións virtuais co fin de favorecer a diminución de dito contacto. 

Ademais, como norma xeral debido ás labores de desinfección de materiais empregados 
por diferentes grupos e a que debemos minimizar a circulación de alumnado polos 
corredores entre cambios de hora, cada departamento deberá regular a ocupación destes 
espazos de xeito que na medida do posible prime a utilización das aulas de referencia 
sobre as específicas. A regulación das ocupacións destas aulas será consensuada coa 
xefatura de estudos e será coñecida polo equipo COVID. 

 

36.2 Uso de espazos de uso educativo.  

Salón de actos. 

O uso do salón de actos farase para a realización de actividades complementarias e 
extraescolares (ANEXO VI) e para a realización dos exames de pendentes ou dalgunha 
materia concreta baixo reserva. 

A reserva do salón farase no caderno correspondente aínda que cando coincida a súa 
reserva durante dúas ou máis horas consecutivas, seralle  comunicada á vicedirección do 
centro este feito para poder valorar a viabilidade do seu uso e proceder, de ser o caso,  
coa aplicación das medidas de ventilación e desinfección axeitadas. 

O acceso ao salón de actos, farase, en función do número de alumnado afectado, polas 
portas laterais exteriores ademais da porta interior do corredor norte do 1º andar. 

Se no salón hai que montar os medios audiovisuais serán as conserxes as que leven a 
cabo esa labor. 

No seguinte plano, amósanse as vías de acceso dende o exterior e interior do centro así 
como o aforo máximo (descontando a ocupación no escenario): 
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                      Panos desbotables                                          Papeleira con pedal 

          Dispensador de xel hidro alcohólico 

                  Percorrido de entrada                         Percorrido de saída 

  

 

 

Local radioChivite 

As persoas encargadas do funcionamento da radio velarán para que dentro deste local se 
respecte o seu aforo máximo, haxa unha limpeza de mans á entrada e saída deste espazo 
así coma a desinfección do material que poida ser empregado ou manipulado por 
diferentes persoas.  

Buscarase na medida do posible que certos aparellos sexan sempre manipulados polas 
mesmas persoas, coa opción de poder personalizalas co seu nome. De igual xeito pode 
facerse co uso de cadeiras ou posicións na mesa redonda da radio. 

Aulas de informática 

Nas materias nas que se faga uso das aulas de informática de xeito continuo (TIC, 
Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial, Fundamentos de Xestión e 
Administración e Imaxe e Son) o alumnado ocupará sempre o mesmo posto. 

A ocupación para o resto de materias farase por reserva sobre os libros correspondentes 
e o profesorado anotará a colocación do alumnado no correspondente documento 
que se atopa na propia aula. Deste xeito ademais de ter información para posibles 

SUPERFICIE: 290 m2 

AFORO MÁXIMO COVID: 42(*) 

(*) 42 butacas para público con mantemento da distancia de seguridade ás 
que se lle poden engadir 7 cadeiras de pala dispostas en ringleira separadas 
entre elas e do resto de butacas, máis 4 postos na mesa presidencial 
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trazabilidades, o profesorado da hora seguinte controlará se a aula estivo ocupada ou 
non para poder alongar os tempos de ventilación. 

Os teclados, pantallas e mamparas son desinfectados polo persoal de limpeza 
diariamente coa aplicación dun produto viricida polo que a desinfección de mans é 
abondo para evitar os posibles contaxios por contacto destes elementos.  

O alumnado debe proceder á entrada da aula coa limpeza de mans ao igual que o 
profesorado que vaia a dar a clase. 

Debe efectuarse a cabo unha ventilación 

En función da materia e do nivel educativo na normativa de uso destes espazos deben 
terse en consideración a regulación e procedemento de entradas e saídas do alumnado 
segundo o apartado 28.3 deste Plan. 

O seu uso queda restrinxido para o alumnado de 1º e 2º ESO xa que dispón de 
ordenadores ABALAR de uso individual nas aulas. Unicamente, nas horas de titoría se 
poderá facer uso das mesmas, aínda que sempre se fará baixo a supervisión da 
vicedirección.  

Aulas de desdobre. 

O uso destas aulas levarán asociadas as seguintes medidas: 

 Obrigatoriedade da limpeza de mans á entrada e saída da aula. 

 Localización do alumnado sempre no mesmo posto. 

 Ventilación da aula polo menos durante 10 minutos entre clases(cando as 
condición meteorolóxicas o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior 
tempo posible) e de 15 minutos durante os recreos 

Biblioteca. 

A ocupación máxima da biblioteca será 20 alumnos/as o cal representa máis do 50% do 
seu aforo. O protocolo establecido é o que se detalla na seguinte infografía: 
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Ningunha materia será impartida na biblioteca. Aínda así, se algún profesor/a 
quixera ir co seu alumnado, debe avisar con anterioridade ao equipo da biblioteca 
o que lle dará traslado das normas de uso deste espazo. 
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36.3 Uso de aseos por parte do alumnado.  

Teranse en conta as seguintes consideracións: 

 Os baños permanecerán pechados durante o 1º e 4º períodos lectivos ademais do 
7º período dos luns.  

 Os 1º e 7º períodos coinciden coa chegada ao centro dende os fogares e o 4º 
período é o posterior ao recreo.  

 Só o alumnado con xustificación médica ou casos de urxencia poderán facer uso 
dos aseos nos períodos anteriores. 

  No resto de horas de clase o acceso aos baños farase baixo petición da chave na 
conserxería onde se levará un rexistro do alumnado usuario. No caso de que non 
haxa ningunha conserxe, o alumno/a avisará ao cargo directivo de garda. 

 O aforo máximo por aseo é dunha persoa, de xeito que se coinciden varios 
alumnos, deberán agardar na conserxería ata que algún alumno/a faga entrega da 
chave a algunha das conserxes. 

 Durante os recreos os accesos estarán controlados polo profesorado de garda 
garantindo que a ocupación non supera o máximo que figura para estas 
dependencias  e que se cumpre a distancia na ringleira de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Volver ao índice] 
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MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

 

37. Horarios e espazos  

A saída ao recreo e o retorno unha vez finalizado faranse baixo os criterios 
especificados no apartado 28.2 deste Plan. 

A superficie útil dos espazos exteriores ao edificio garanten a separación de 1.5 metros 
para grupos de 30 alumnos. Ao permitir que o alumnado de bacharelato saia do recinto 
existe unha liberación preto do 40% do alumnado. Este feito posibilita a distribución do 
resto do alumnado sobre toda a superficie útil baixo a mínima separación esixida.  

No patio hai a seguinte distribución de zonas: 

ZONA A: libre de alumnado xa que é unha zona de aparcamento coa posibilidade de 
entrada e saídas de vehículos. 

ZONA B: área de céspede que abarca parte da frontal e da lateral sur, podendo ser 
dividida en dúas sub-zonas (B1 e B2). 

ZONA C: área que corresponde á pista polideportiva. 

ZONA D: aceira fronte a porta de entrada sur e que abarca parte da fachada do pavillón. 

ZONA E: zona que se atopa onde a mesa de pimpón. 

ZONA F: área libre de alumnado. 

No seguinte esquema figura a distribución espacial por zonas: 
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Nun espazo de 50 m2 poden colocarse 20 alumnos separados 1.5 m segundo o seguinte 
esquema: 

 

A dimensión anterior indicaría que por exemplo na pista polideportiva (800 m2) 
poderían estar 320 alumnos/as, número superior ao total de alumnado na ESO. 
Tomando esta referencia, un nivel de 70 alumnos/as entraría perfectamente na pista 
respectando sobradamente a distancia de seguridade. 

O apartado 28.1 é o referente para a explicación do proceder durante este tempo de 
lecer. 
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Durante o tempo de recreo o alumnado poderá merendar coa posibilidade de mercar a 
comida na cafetería do centro tendo en conta o mecanismo establecido entre a dirección 
do centro e os licitadores da cafetería. 

Un dos espazos que sempre pode ser ocupado é a biblioteca, tendo en conta o seguinte 
reparto horario que figurará á súa entrada e en cada unha das clases. 

Con respecto á realización de fotocopias por parte do alumnado durante o recreo queda 
reducida ás que son propias do alumnado de xeito que non se farán copias por petición 
do profesorado durante este tempo. Así, cada departamento ou cada profesor/a deberá 
organizar e canalizar o xeito de petición de copias mediante procedementos como poden 
ser a realización das mesmas durante as súas clases controlando o número de 
alumnos/as que saen das mesmas, a entrega do propio docente das copias e 
encargándose el mesmo do seu cobro, etc.  

38. Profesorado de vixilancia  

O número de profesores/as encargado da vixilancia durante os recreos tal e como 
aparece reflectido na táboa do apartado 31 son 11 (4 no patio, 2 nos corredores 
interiores, 3 nos baños e 2 na biblioteca). 

En todo momento velarán para que non se formen grandes aglomeracións e para que 
fagan uso en todo momento do uso da máscara e da súa correcta colocación. 

Tendo en conta  o detallado no apartado 28.2 sobre as saídas, o profesorado que teña 
clase con grupos na 3ª hora lectiva e que sexa algún curso con horario flexibilizado (1º, 
2º e 3º ESO) acompañará ao alumnado ata a súa zona de patio, con independencia de se 
o alumnado vai ao exterior ou a unha zona resgardada. O profesorado de garda que non 
teña clase no 3º período lectivo, deberá iniciar a garda baixo o horario 
flexibilizado,mentres que o resto o fará coa máxima celeridade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Volver ao índice] 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO NEE 

 

39. Medidas concretas establecidas por coordinación entre o equipo COVID e o 
departamento de Orientación en relación ao alumnado con NEAE 

O noso centro ten bastante alumnado con NEAE (necesidades específicas de apoio 
educativo) tal e como se recolle cada ano no DRDADI.  

Dentro da tipoloxía do alumnado destacamos alumnado con discapacidade intelectual, 
motriz e auditiva, alumnado de incorporación tardía ao sistema educativo con 
descoñecemento das dúas linguas oficiais de Galicia (principalmente de orixe 
marroquí), alumnado con necesidades asociadas a condicións de carácter persoal e 
socio-familia como a alta porcentaxe de alumnado de etnia xitana, alumnado con 
dificultades específicas de aprendizaxe, con dislexia, con TDAH e con altas capacidades 
intelectuais. Todo o alumnado será atendido a través das MAD (medidas de atención á 
diversidade) recollidas no Plan Xeral de Atención á diversidade do centro e todas 
adaptaranse á situación COVID. 

 

Medidas a adoptar neste curso 2021/2022: 

 Alumnado con Adaptación Curricular Significativa: estableceremos o 
desenvolvemento da mesma partindo do nivel do alumnado tendo en conta a 
necesidade de comezar traballando e reforzando os contidos do curso pasado. 
Elaboraremos un Anecdotario curricular dos aspectos que se van traballando 
para poder ter unha comprensión global do currículo traballado e a traballar. 

 Uso das TIC: Estableceremos desde o primeiro día unha conexión a través das 
TIC co alumnado ACS para a súa continuidade no caso de que se dean 
escenarios semipresenciais ou non presenciais. Esta conexión realizarase a través 
de Classroom, aula virtual e de liveworksheet.com entre outras. 

 Aulas PT/AL: Estas aulas cumprirán en todo momento as normas de seguridade 
e hixiene. O alumnado que recibe apoio PT/AL será atendido nas aulas de apoio 
onde a organización manterá a distancia axeitada entre o alumnado e o 
profesorado.  

 Atención emocional: Nestas clases atenderemos este ámbito como unha parte 
necesaria para o alumnado con necesidades poida expresar os seus sentimentos, 
medos, inquedanzas,... 

 Atención fora da Aula ordinaria: Debido á situación COVID, as mestras PT/AL 
non entrarán na aula ordinaria porque sería difícil gardar a distancia 
recomendada co alumnado. Polo que o alumnado será atendido fóra da aula 
ordinaria non superando o terzo do horario escolar tal e como se recolle na 
lexislación. 
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 Para a súa sinxela asimilación polo alumnado con necesidades educativas 
especiais asociadas a Discapacidade insistiremos na Regra das 3 M: Mans, 
Máscara e Metro e medio.  

                   

                    MANS                             MÁSCARA                    METRO E MEDIO 

 Alumnado de incorporación tardía procedente doutros países tamén requiren 
atención educativa para o coñecemento do idioma, estableceranse todas as 
medidas insistindo a través de pictogramas e traducións das normas de hixiene e 
prevención fronte ao COVID.  Por exemplo: 

                

 Alumnado con Discapacidade Auditiva: debido que no centro existe alumnado 
con esta discapacidade, insistiremos na difusión das súas medidas utilizando os 
pictogramas como dixemos. Por outra banda, sabemos que para este alumnado a 
lectura labial é imprescindible pero debido á situación do COVID e á 
importancia da prevención é  obrigatorio o uso da máscara tanto para o 
alumnado como para o profesorado.  

 Interprete de Lingua de Signos: O centro contará con dous ILSE durante o curso 
2021/2022 que adoptará as medidas establecidas no centro tendo en conta tamén 
as medidas que se concreten no Convenio deste persoal así como as normas que 
se consensúen na FAXPG. Primando sempre o principio de seguridade e 
prevención. 

40. Medidas e tarefas. Seguimento. 

 Nas aulas PT/AL e nas titorías insistirase nas Medidas recollidas a través de 
diferentes metodoloxías: Regra das 3M, pictogramas, vídeos, sensibilización,... 

 Organización das Aulas PT/AL para establecer a distancia de seguridade entre o 
alumnado e o profesorado. Cada mestra organizará a aula para que o alumnado 
estea no seu pupitre sen ter que levantarse durante a clase. 
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 Organización das aulas para establecer a distancia de seguridade. 

 Uso da pizarra dixital para non ter que andar movéndose pola clase. 

 Entre clase e clase as mestras PT/AL desinfectarán os pupitres e cadeiras usadas 
polo alumnado así coma os ordenadores usados, se fora o caso. Nas aulas 
ordinarias crearase conciencia ao alumnado das labores de desinfección. 

 Favorecer o uso das TIC desde o primeiro día para introducir esta nova canle de 
ensinanza por se fora necesario o seu uso. 

Ao longo do curso faremos un seguimento das medidas establecidas podendo adaptalos 
ao novo contexto en función das recomendacións sanitarias do momento. Este 
seguimento farémolo a través de: 

 Reunións dos departamentos onde recolleremos acta dos aspectos tratados en 
relación ao alumnado e a atención a nosa diversidade, en particular en relación 
co alumnado NEAE. 

 Reunión trimestral do Departamento de Orientación co ILSE para coñecer o 
desenvolvemento das medidas e as súas demandas. 

 Contacto a través das redes (grupo de whatsapp e mail) para un contacto máis 
rápido. 

 Hora de atención ás familias para calquera demanda, intentando manter este 
contacto a través do teléfono ou mail do departamento, sempre que sexa posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Volver ao índice] 
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PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

 

41. 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) 

 

41.1  Medidas para as reunións de profesorado  

A viabilidade presencial de reunións estará determinada polas condicións sanitarias do 
momento e polas instrucións que a Consellería poida achegar. En todo caso, nas 
medidas que se detallan a continuación contémplanse os dous escenarios (presencial e 
non presencial). 

Escenario presencial 

As reunións de profesorado establecidas (sesións de avaliación, equipos docentes, 
reunión co profesorado titor, etc) levaranse a cabo nos espazos determinados polo 
equipo directivo garantindo o distanciamento social sendo obrigatoria a hixiene de mans 
á entrada e saída da propia reunión. Articularanse no propio espazo mecanismos para a 
realización das accións propias de cada tipo de reunións como poden ser a firma da folla 
de asistencia, firma de actas, etc. 

Escenario non presencial 

Empregaranse fundamentalmente as sesións por videoconferencia  garantindo a 
identidade dos membros que participen e o contido das súas manifestacións. Tamén 
poden celebrarse mediante a creación de grupos en aplicacións de mensaxería 
instantánea. 

 

41.2  Medidas para o uso da sala de profesorado e dos departamentos  

As medidas son as seguintes: 

 Respectar o aforo máximo do espazo determinado polo equipo directivo e que 
figurará á entrada do mesmo. 

 A localización interior que se ocupe (na mesa dun ordenador, na mesa da sala ou 
simplemente estando de pé) debe garantir a distancia de seguridade de 1.5 
metros. 

 Hixienizar o lugar que se ocupe. 
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42. Órganos colexiados  

A viabilidade presencial das reunións dos órganos colexiados estará determinada polas 
condicións sanitarias do momento e polas instrucións que a Consellería poida achegar. 
En todo caso, nas medidas que se detallan a continuación contémplanse os dous 
escenarios (presencial e non presencial). 

Escenario presencial 

As reunións levaranse a cabo nos espazos determinados polo equipo directivo 
garantindo o distanciamento social sendo obrigatoria a hixiene de mans á entrada e 
saída da propia reunión. Articularanse no propio espazo mecanismos para a realización 
das accións propias de cada tipo de reunións como pode ser a firma da folla de 
asistencia. 

Escenario non presencial 

De conformidade co disposto no artigo 17 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime 
Xurídico do Sector Público os órganos colexiados poderanse convocar, celebrar as súas 
sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia. 

As convocatorias faranse por correo electrónico indicando no corpo do mesmo o medio 
polo cal se levará a cabo a reunión e incluíndo como documentos adxuntos a orde do día 
e a acta ou actas das sesións anteriores para sometelas, se procede a aprobación do 
órgano. 

 As celebracións serán por medios telemáticos, primando as videoconferencias nas que 
se garanta a identidade dos membros que participen, o contido das súas manifestacións 
e o sentido do seu voto. A estes efectos considérase validamente emitido o voto 
formalizado na propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico. 
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[Volver ao índice] 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO PEDAGÓXICO 

 

43.  Formación en educación e en saúde 

A oferta formativa do Plan de Formación do Profesorado para o vindeiro curso 2021-22 
inclúe unha tipoloxía de actividades en relación a situación de emerxencia de saúde 
pública ocasionada pola COVID-19. 

Estas actividades atenden a unha dobre perspectiva médica e pedagóxica. Para iso 
contarase con persoal sanitario para abordar os aspectos relacionados coas medidas de 
hixiene e seguridade a ter en conta nos centros educativos.  

O centro solicitou para o vindeiro curso a participación na modalidade de contratos-
programa CPInnova sendo o EDUsaúde unha das liñas pedidas. Baixo este aspecto, 
contarase con profesionais no ámbito de prevención e hixiene, primeiros auxilios, 
educación para a saúde, etc. 

Asemade, dentro do programa de Educación Responsable no que estamos inmersos 
dende o curso pasado, traballaranse aspectos relacionados co aspecto emocional. 

 

44.  Difusión das medidas de prevención e protección  

A nivel interno haberá carteleira no centro con información obrigatoria e informarase ao 
profesorado a través das reunións da CCP, claustros e consellos escolares. Manteremos 
o contacto a través das redes e do grupo de whatsapp. 

Asemade, as nosas Redes Sociais serán canais difusores de tódalas actividades levadas a 
cabo nos ámbitos mencionados no apartado anterior. 

 

45.  Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais  

O plan Anual do Profesorado para o curso 2021-22  oferta a formación para a ensinanza 
mixta. 

Os obxectivos fundamentais perseguidos nesta acción formativa son os seguintes: 

1) Explorar os fundamentos de e-learning e outros modelos de aprendizaxe a 
distancia, así como os criterios de calidade aplicables aos mesmos. 

2) Analizar os principios guía para a adaptación da ensinanza presencial á 
ensinanza mixta. 

3) Empregar as ferramentas do ecosistema dixital galego para a comunicación, 
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creación e difusión. 

Neste último punto entran en funcionamento as Aulas Virtuais dos centros. Para que o 
profesorado poida afondar no coñecemento da aula virtual e co fin de obter o máximo 
aproveitamento didáctico da mesma e das ferramentas institucionais existentes, 
contaremos cun abano importante de recursos didácticos colgados na aula virtual do 
centro coa finalidade de facilitar o seu emprego tanto ao profesorado coma ao noso 
alumnado. 

O persoal docente encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais e a 
comunicación coas persoas asesoras ABALAR será a persoa que ostenta o cargo  de 
vicedirección en colaboración co asesor TIC do centro do seguinte xeito: 

Persoal docente Cargo Tarefas 

Josefa Pérez 
Rolán 

Vicedirectora 

Coordinadora da formación do 
profesorado 

Mantemento da aula virtual. 

Creación de cursos 

Asesoramento 

Divulgación das ofertas de 
formación 

Daniel García 
Cancio 

Coordinador TIC 

Asesoramento dos recursos TICS 

Comunicación co asesor 
ABALAR 

 

46.  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) 

Na información aportada previa á matrícula para o alumnado que comeza unha nova 
etapa no centro ofréceselle un contido visual de cómo será a súa acollida no primeiro 
día de curso. 

Esta información ofréceselle escaneando códigos QR: 

  

                           

 

ACOLLIDA 1º ESO                           ACOLLIDA 1º BAC 
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O día da presentación foi publicada na páxina web. Aí mencionáronse medidas de 
protección e hixiene: 
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O día da presentación, foilles entregada unha guía informativa ás familias nas que se 
detallaban aspectos relacionados co funcionamento do centro e que tiñan en conta o 
protocolo de adaptación á COVID-19, como por exemplo, o proceder na petición de 
titorías. 

Por outra banda, o profesorado titor realizou tanto o día da presentación coma o día 
seguinte (nos tres primeiros períodos lectivos  para o alumnado de ESO e no primeiro 
período lectivo para o resto de niveis) as seguintes actividades/tarefas: 

 Inventario de aula. 

 Parte de estado da aula(inventario de aula) e baixalo á Dirección. 

 Colocar na cortiza o horario do grupo. 

 Colocar na cortiza a lista de clase e de ser o caso as listas de agrupamentos 
provisionais e reforzos por francés. 

 Colocar na cortiza o plano de aula nominal unha vez cotexado o mesmo coa 
correspondente mesa de cada alumno/a (sobre cada mesa figura o seu nome). 

 Indicarlles que día é o de atención telefónica ás familias sempre con cita previa. 

 Comprobar que o alumnado está ben matriculado.  

 Explicación das rutinas de entrada e saída do centro para levar a cabo no día 
seguinte. 

 

O día seguinte ao da incorporación, os cursos correspondentes terán os tres primeiros 
períodos lectivos co seu titor/a no que farán as seguintes actividades: 

 Toma de datos referentes á conectividade no fogar do alumnado. 

 Entorno Aula Virtual. O alumnado que non estea rexistrado na aula virtual 
deberá facelo seguindo as instrucións dadas polo seu titor/a. O alumnado de 1º 
ESO fará o rexistro as aulas de informática. Posteriormente, e a modo de 
exemplo, matricularanse na materia do seu titor/a. O mesmo farán nas súas casas 
para as demais materias. 

 O resto de alumnado farao dende os seus fogares seguindo as indicacións que o 
profesorado titor lles ensinará. 

 Explicación dos roteiros a aulas e normas a ter en conta sobre actuacións de 
prevención, hixiene e protección. 

 Explicación dos espazos de recreo e acompañamento na saída cando sexa o 
momento do recreo. 

Posteriormente, e dentro da Acción Titorial levaranse a cabo diferentes actividades 
coordinadas polo departamento de Orientación en canto aos aspectos emocionais e 
sociais. 
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47.  Difusión do plan  

O Plan de Adaptación á situación COVID-19 estará a disposición das autoridades 
sanitarias e educativas a través da páxina Web do instituto. Haberá un enlace ao mesmo 
no taboleiro de anuncios da páxina web. 
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ANEXO I 

 

CROQUES DAS AULAS 
 



Aulas TIPO 1º ESO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Mesas distribuídas: 2 filas laterais de 5 mesas e 2 filas centrais de 6 mesas cada una. As mesas ocupadas levan o nome de cada alumno/a 

 

1,70 m 

1,5 0m 

1,20 m 

Armario Abalar 

Ar

ma

rio 



Aulas TIPO 2º ESO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Mesas distribuidas: 4 filas de 6 mesas cada unha. As mesas ocupadas levan o nome de cada alumno/a 

 
1,80 m 

1,50 m 

1,20 m 

Armario Abalar 



Aula 3º ESO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 Mesas distribuidas:  

 2 filas de 6 mesas, a do lado da ventá e unha fila central.            As mesas ocupadas leva o nome de cada alumno/a 
 1 fila de 5 mesas, lado porta. 
 1 fila de 7 mesas, central. 

 

1,80 m 

1,60 m 

1,20 m 

Mesa Portátil 



Aula 3º ESO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 Mesas distribuidas: 

 4 filas de 6 mesas cada unha. As mesas ocupadas levan o nome de cada alumno/a. 
 

 

 
1,80cm 

1,60cm 

1,20cm 

Mesa Portátil 



Aula 3º ESO C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Mesas distribuídas:                                   As mesas ocupadas levan o nome de cada alumno/a. 

 2 filas centrales de 6 mesas cada unha.    
 1 fila de 5 mesas, lado porta. 
 1 fila de 7 mesas, lado ventá. 

 
 

 
1,80 m 

1,60 m 

1,20 m 

Mesa Portátil 



 Aulas 4º ESO A e 4º ESO B 

23 mesas (As mesas ocupadas leva o nome de cada alumno/a) 

 3 filas de 6 mesas 

 1 fila de 5 mesas      

 

1.20 m 

1.50 m 



 

Aula 4º ESO C 
 

 

1.20 m 

1.50 m 

21 mesas (as ocupadas levan o nome do/a alumno/a) distribuídas en: 

 3 filas de 5 mesas. 
 1 fila de 6 mesas 



 

Aulas 1º BAC A e 1º BAC B 
 

1.20 m 

1.50 m 

26 mesas (as ocupadas levan o nome do/a alumno/a)  



 

Aula 1º BAC C 
 

ALISIA 

1.20 m 

1.40 m 

1.50 m 

26 mesas (as ocupadas levan o nome do/a alumno/a)  

 



Aula 2º BAC A  
 

25 mesas (as ocupadas levan o nome do/a alumno/a)  

1.20 m 

1.80 m 

1.50 m 



 

Aula 2º BAC B 

 

 

1.2m 1.20 m 

1.65 m 

1.90 m 

26 mesas (as ocupadas levan o nome do/a alumno/a)  



Aulas 2º BAC C 

  

25 mesas (as ocupadas levan o nome do/a alumno/a)  



 

2º BAC D 

 

25 mesas (as ocupadas levan o nome do/a alumno/a) 
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ANEXO II 

 

CUESTIONARIO GUÍA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO-GUÍA DE IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN E PROTECCIÓN 

1. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade. 
1.1 Informouse aos traballadores de non acudir ao centro de traballo en caso de 

síntomas da enfermidade e as medidas a tomar se presentan síntomas? 
  

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
Profesorado. A información deste epígrafe documentouse na guía do 
profesorado de inicio de curso facendo referencia á mesma no segundo 
claustro de curso. 
Resto de traballadores. A información deste epígrafe foilles trasladada 
documentalmente  polo secretario do centro. 
 

1.2 Informouse aos pais/nais/titores do alumnado de non enviar ao centro 
educativo en caso de síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se 
presentan síntomas? 
  

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
A información estará presente na páxina web do centro durante a 
permanencia deste período. Adicionalmente será impresa e entregada ao 
alumnado o primeiro día de clase por medio do profesorado titor. 
 

1.3 Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún traballador ou 
alumno presenta síntomas no centro educativo? 

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 

 Sintomatoloxía compatible en alumnado no centro ou á chegada ao mesmo. A 
comunicación farase directamente sobre o membro do equipo COVID que se 
atope de garda (ver o cadro de gardas).  
Se o alumno/a está na aula o profesor/a poderá facer uso do seu dispositivo 
móbil para dar aviso ao membro do equipo COVID que se atope de garda 
chamando ao número de móbil ou ao teléfono do despacho de dito membro o cal 
procederá coa xestión do caso. 



Se a sintomatoloxía ten lugar na chegada ao centro, o alumno/a será quen 
comunique o seu malestar ao membro do equipo COVID de garda ou a algún 
profesor/a que se atope de garda nese momento o cal procederá a dar aviso ao 
membro do equipo COVID. 

 Sintomatoloxía compatible e/ou ausencia en profesorado. A comunicación 
faráselle chegar mediante whatsapp ou mediante chamada (móbil ou teléfono do 
despacho) ao coordinador COVID (membro 1 do equipo COVID) ou ao membro 
2 do equipo COVID. 

 Sintomatoloxía compatible e/ou ausencia en persoal non docente. A 
comunicación faráselle chegar mediante whatsapp ou mediante chamada (móbil 
ou teléfono do despacho) ao coordinador COVID (membro 1 do equipo COVID) 
ou ao membro 3 do equipo COVID. 
 

2. Medidas Organizativas. 
2.1 Establecéronse quendas ou procedementos de acceso para garantir que non 

se producen aglomeracións no acceso e mantéñense as distancias de 
seguridade?. En caso necesario, establecéronse entradas e saídas 
diferenciadas que garantan a distancia entre persoas?. 
 
 

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
Alumnado.  
Entradas ao centro: 
 Na 1ª hora lectiva, 7ª dos luns e unha vez finalizado o recreo establecéronse 
as seguintes portas: 
 1º ESO. Porta principal (1º ESO A e B pola parte esquerda das 

escaleiras; 1º ESO C e D pola parte dereita). 
 2º ESO. Porta sur da planta que da ao vestíbulo de acceso ao pavillón 

de deportes. 
 3º ESO. Porta norte de emerxencia da primeira planta.O acceso ao  2º 

andar no que se sitúan as aulas deste nivel faise mediante as 
escaleiras que se atopan ao carón dos baños das alumnas da 1ª planta. 

 4º ESO. Porta norte de emerxencia da primeira planta. 
 1º de Bacharelato.Porta principal (1º BAC A e B pola parte esquerda 

das escaleiras; 1º BAC C e D pola parte dereita). 
 2º de Bacharelato. Porta sur de emerxencia da primeira planta. 

Saídas do centro: 
Nas últimas horas lectivas e ao remate da 3ª hora lectiva que da inicio ao 
recreo hai un horario existe un horario flexibilizado establecendo as 
seguintes portas de saída: 



 1º ESO, 2º ESO e 3º ESO. Dispoñen dun horario flexibilizado saíndo 
pola porta principal. 

 4º ESO. Saída pola porta norte de emerxencia da primeira planta. 
 1º de Bacharelato. Porta principal (1º BAC A e B pola parte esquerda 

das escaleiras; 1º BAC C e D pola parte dereita). 
 2º de Bacharelato. Porta sur de emerxencia da primeira planta. 

 
Profesorado.  
 Porta da oficina no acceso ao centro na 1ª hora lectiva ou na 7ª dos 

luns. 
 Porta principal para o acceso durante ao resto da xornada. 
 Porta principal para a saída do centro. Se é a última hora lectiva 

deberá agardarse a que saia o alumnado de 1º ESO e 1º de 
Bacharelato. 

Resto de persoal. Entrada e saída pola porta da oficina. 

2.2 Dimensionáronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos 
procedementos da Consellería de Educación?. 
 

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
En tódolos espazos de uso con excepción das aulas hai cartelería que 
informa do máximo aforo do espazo. 
Nas aulas hai croques no que figura a distribución de pupitres e cadeiras (coa 
asignación nominal de pupitres nas aulas de referencia) e a localización do 
profesorado. Sobre os croques figuran as localizacións dos dispensadores de 
xel e panos desbotables, o número de alumnos/as da aula e a superficie da 
mesma.  
 

2.3 Asegúrase que tanto o alumnado coma os docentes teñan fácil acceso á auga 
e xabón, así como, papel desbotable para secado e papeleiras no centro 
educativo?. Se é necesario, disponse de dispensadores xabonosos e/ou 
solución alcohólica desinfectante  ao dispor dos traballadores/as e dos 
alumnos/as? 
  

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
En tódolos espazos nos que pode haber presenza de alumnado, sala de 
reunións e de profesorado, salas de titorías existen dispensadores de solución 
alcohólica desinfectante, papel desbotable e papeleiras. Nos baños de 



alumnos e alumnas e do profesorado existen dispensadores de xabón e 
papeleiras.  
 

2.4 Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para zonas de 
atención ao público, como na área de administración, etc?. Definíronse 
adicionalmente os equipos de protección a utilizar? 

 

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
Hai colocadas pantallas protectoras na oficina da administrativa e na 
conserxería.  
 
 

2.5 Estableceuse, en caso necesario,un fluxo controlado na entrada e saída dos 
alumnos,evitando cruzamento duns e outros?. 
 

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
Deseñáronse direccións de saída das aulas naquelas materias nas que o 
alumnado poida ir a aulas específicas (talleres, laboratorios, aulas de 
informática, aulas de música e laboratorios).  
Deseñáronse direccións de entrada ás aulas de referencia dende as aulas 
específicas. 
 
 

2.6 Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia, 
diferenciando ambos os dous sentidos mediante cintas de separación e/ou 
vinilo adhesivo no pavimento? 
 

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
Os corredores estreitos do centro non facilitan a diferenciación dos dous 
sentidos de circulación mediante cintas de separación e/ou vinilo adhesivo 
no pavimento. Sen embargo, definíronse os sentidos de circulación  para 
cada aula. 

 



2.7 Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais/provedores) ao 
mínimo? 
 

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
As visitas dos responsables do alumnado limítanse a: 

 Citas de titoría. Fundamentalmente serán por medios telefónicos. 
 Recollida de alumnado durante a xornada lectiva. Os responsables 

darán aviso na oficina sendo a administrativa a que comunique á 
conserxería a recollida. O alumnado que fará a saída pola porta 
principal será recollido polos responsables que estarán agardando na 
porta exterior do recinto. 

 Reunións. Calquera reunión deberá ser pautada e só se fará con cita 
previa. 

As demais visitas (representantes de editoriais, axencias, vendedores, etc) 
deben de ser pactadas previamente dando máxima prioridade a información 
achegada por medios telemáticos. 
 

2.8 Para as aulas, adecuáronse as pautas marcadas pola Consellería de 
Educación?. 
 

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
En tódalas aulas de referencia gárdase a mínima distancia de seguridade tal e 
como se amosan nos croques que aparecen no Anexo I do Plan de 
adaptación á situación COVID-19. Dotáronse as aulas de dispensadores de 
solución alcohólica desinfectante e papel desbotable. 
 

2.9 Limítanse as reunións presenciais? En caso de realizalas, mantense a 
distancia de seguridade de 1.5 metros, así como as medidas hixiénicas e 
distanciamento social? 
  

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
As reunións de Consellos Escolares e as das súas comisións serán 
fundamentalmente telemáticas mediante videoconferencia cando a situación 
sanitaria así o demande, se a situación é de tendencia á normalidade, as 
reunións poderán levarse a cabo de xeito presencial. As reunións de 
Claustro, Comisión de Coordinación Pedagóxica ou sesións de avaliación 



poden ser presenciais levándose a cabo no salón de actos do centro no que se 
pode garantir a distancia de seguridade. O resto de reunións poden levarse a 
cabo no espazo anterior ou na sala de reunións DÚAL en función do número 
de persoas presentes e tendo en conta o máximo aforo desta sala en canto ao 
mantemento da distancia de seguridade.  
Os espazos destinados a estas reunións están dotados de medidas hixiénicas. 
 

2.10 Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as 
distancias de seguridade? 

  

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
 A persoa responsable do servizo de cafetería debe organizar a recepción de 
mercadorías facendo a entrada á mesma nun horario non coincidente cos 
períodos de recreo e tendo o acceso pola porta exterior que da acceso ao 
vestíbulo no que se atopa a propia cafetería. 
 
 

2.11 Establecéronse normas específicas para o uso de aseos no alumnado? 
 

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
 Os baños permanecerán pechados durante o 1º e 4º períodos lectivos 
ademais do 7º período dos luns. Os 1º e 7º períodos coinciden coa chegada 
ao centro dende os fogares e o 4º período é o posterior ao recreo. Polo tanto, 
salvo urxencia ou xustificación médica, durante eses períodos as necesidades 
de ir ao baños deben ser mínimas. No resto de horas de clase o acceso aos 
baños farase baixo petición da chave na conserxería onde se levará un 
rexistro do alumnado que sae da clase. Durante os recreos os accesos estarán 
controlados polo profesorado de garda garantindo que a ocupación non 
supera o máximo que figura para estas dependencias  e que se cumpre a 
distancia na ringleira de entrada. 
 

2.12 Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios? 
 

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 



Vestiarios do pavillón. Realizadas polo profesorado do departamento de 
Educación Física amosan mediante numeración os postos que de xeito 
simultáneo poden ser ocupados nos vestiarios ademais de sinais no chan que 
indican o sentido da marcha. 

Vestiarios de persoal de limpeza. Medidas feitas en consenso entre a 
secretaría do centro e o persoal de limpeza no que reparten espazos para o 
cambio de roupa. 

2.13 Establecéronse normas específicas para as salas de reunións? 
 

X Si  Non  Non procede 

 

Medidas implantadas polo centro educativo: 
 A sala de reunións só será usada sempre e cando se poida manter a distancia 
de separación de 1.5 metros entre os asistentes. Dado que é unha sala válida 
para reunións e estancia de profesorado, o día que haxa algunha reunión 
pautada non poderá facerse uso da mesma, agás que a reunión sexa fóra do 
horario lectivo. Ademais é obrigatorio a hixiene de mans á entrada e saída da 
sala xunto coa ventilación da mesma unha vez rematada a reunión. 
 

2.14 Conta con papeleiras ou contenedores protexidos con tapa e accionados 
por pedal? 
 

X Si  Non  Non procede 

 

Medidas implantadas polo centro educativo: 
 O centro dispuxo de papeleiras accionadas por pedal na sala de profesorado, 
sala de reunións, sala de illamento e baños do profesorado. 
 

2.15 Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área de 
administración? 
 

X Si  Non  Non procede 

 

Medidas implantadas polo centro educativo: 
 Na oficina existen bandexas para depositar os diferentes impresos ou 
documentos. 
 
 



2.16 Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, 
hixienízanse antes de cada uso? 
 

X Si  Non  Non procede 

 

Medidas implantadas polo centro educativo: 
Alumnado:  
 Nas pautas documentadas para o alumnado e publicadas na web do 

centro indícase a prohibición de compartir material. 
 En materias nas que a súa metodoloxía (talleres de tecnoloxía, 

educación física, aulas de informática) implique o uso compartido de 
material ou equipos en diferentes horas, nas normas especificadas 
polo correspondente departamento indicaranse que ese material ou 
equipos deben ser desinfectados despois de cada uso,creando 
conciencia da importancia desta labor no alumnado ao facerlle ver 
que protexendo aos demais, tamén se está a protexer el mesmo. 

Profesorado: 
 Nas aulas debe desinfectar el mesmo o seu lugar de traballo (mesa, 

cadeira, teclado de ordenador, borrador, etc). 
 No uso de material ou elementos pedidos na conserxería (mandos 

dos canóns, chaves de aulas específicas, chaves dos ordenadores 
Abalar) ou en vicedirección (cámaras de fotos e vídeo) os elementos 
serán entregados xa desinfectados e na súa devolución non será 
preciso que o profesorado actúe sobre a súa desinfección. 

Resto de persoal: 
 persoal de limpeza, subalterno, administrativo así como a persoa 

designada como intérprete da Lingua de Signos ou o auxiliar de 
conversa  terá os seus propios equipos ou material minimizando o ter 
que compartilo. 

 
2.17 Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa , salvo forza maior 

(limitacións de mobilidade)? 
 

X Si  Non  Non procede 

 

Medidas implantadas polo centro educativo: 
O uso do ascensor está limitado a unha soa persoa, facendo a apertura do 
mesmo o persoal subalterno, excepto causas de forza maior nas que a persoa 
afectada deba ir acompañada. 

 



3. Formación e información dos traballadores 

3.1 O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións 
sanitarias que se deben seguir de xeito individual? 
  

X Si  Non  Non procede 

 

Medidas implantadas polo centro educativo: 
Profesorado: 
A información é trasladada polos membros 1 e 2 do Equipo COVID e 
plasmada en documento baixo anexo na Guía do profesorado de inicio de 
curso. 
Persoal non docente: 
A información é trasladada polo membro 3 do Equipo COVID e plasmada 
en documento no inicio de curso. 
 

3.2 Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as medidas a 
adoptar, específicas para o lugar de traballo, así como o equipamento de 
protección a empregar? 
  

 Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo:  
O persoal non docente é o mesmo que o do curso pasado polo que non se fai 
necesario dita formación, aínda que si se lle lembrou a necesidade de manter 
as mesmas pautas que no curso pasado. 
 
 

3.3 Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas que deben 
adaptarse cando viaxan ao lugar de traballo? 
  

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
Profesorado: 
A información é trasladada polos membros 1 e 2 do Equipo COVID e 
plasmada en documento baixo anexo na Guía do profesorado de inicio de 
curso. 
Persoal non docente: 
A información é trasladada polo membro 3 do Equipo COVID e plasmada 
en documento no inicio de curso. 



 
3.4 Informouse ao persoal de limpeza sobre como eliminar o material de uso de 

hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, panos, etc)? 
  

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
A información é trasladada polo membro 3 do Equipo COVID e plasmada 
en documento no inicio de curso. 
 

3.5 Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de equipos de protección segundo 
o marcado pola Consellería? 
  

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
O Equipo COVID en consenso coa secretaría do centro realiza o 
aprovisionamento de equipos de protección en función das demandas que 
poidan ir xurdindo. 

4.Limpeza e desinfección das instalacións 

4.1 Dispuxéronse os produtos de limpeza e equipos de protección individual 
(EPI) necesarios para poder emprender e manter a actividade e limpeza 
requirida?  

  

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
O Equipo COVID en consenso coa secretaría do centro por petición baixo o 
control do persoal de limpeza realiza o aprovisionamento de produtos de 
limpeza e EPI en función abastecemento necesario que vaia xurdindo. 

4.2 Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa 
periodicidade?  

  

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 



No protocolo de limpeza  e no reparto das zonas por parte do persoal de 
limpeza faise fincapé na limpeza das instalacións de xeito diario ou con certa 
periodicidade.  
 

4.3 Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para limpar 
os cuartos, con especial énfase nas superficies, especialmente aquelas que son 
tocadas con máis frecuencia como as fiestras ou os tiradores das portas, os 
dispositivos que usan habitualmente o alumnado e persoal, mesas e 
ordenadores?  

  

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
A información é trasladada polo membro 3 do Equipo COVID e plasmada 
en documento no inicio de curso. 

4.4 Déronselle instrucións aos traballadores para depositar o material de hixiene 
persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) na fracción resto (agrupación de residuos 
domésticos que se obtén unha vez realizadas as recollidas separadas)?  

  

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
A información é trasladada polo membro 3 do Equipo COVID e plasmada 
en documento no inicio de curso. 
 

4.5 Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos procedentes 
dunha persoa que presente síntomas da enfermidade e os elementos de limpeza 
empregados neste caso?  

  

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
No protocolo de limpeza faise fincapé do procedemento para a limpeza de 
residuos detallados neste epígrafe. 
 



4.6 Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas 
instalacións, diariamente e adicionalmente con ventilación natural durante máis 
de cinco minutos?  

  

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
No apartado 12 do Plan de Adaptación á situación COVID-19 onde se 
detallan as medidas en todo tipo de estancias márcanse as directrices para o 
establecemento de ventilacións periódicas. 
Nas tarefas asignadas ao membro 3 do Equipo COVID faise indicación na 
elaboración de modelos cheklist para anotar as ventilacións das aulas así 
como dar traslado de información para a realización de tarefas de 
ventilación en aulas ou dependencias usadas de xeito puntual (salón de actos 
por acollida de actividades, salas de reunións, sala de illamento COVID, 
etc). 
 
 

5.Sinalización 

5.1 Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as 
mans, non tocar a cara, tusir en papel desbotable ou no cóbado, etc)?  

  

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
Existe carteleira nos baños do alumnado sobre as normas especificadas neste 
epígrafe. 

5.2 Sinalizáronse as normas de acceso relativas ao alumnado, así como os 
equipos de protección que deben utilizar?   

  

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
Existe carteleira relativa ás normas de acceso ao centro e á obrigatoriedade 
do uso da máscara. 
 



5.3 Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de 
seguridade a manter durante o acceso ao centro educativo e no resto de zonas 
necesarias (zona de comedor, biblioteca,etc), segundo o marcado pola 
Consellería de Educación?   

  

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
Existen zonas (acceso a despachos, oficina, conserxería, baños, etc) con 
sinalización baixo marcas no chan ou  carteira nos pavimentos que fan 
referencia ao mantemento da distancia de seguridade. 
 

5.4 Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder a 
calquera persoa que presente síntomas da enfermidade?   

  

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
Existe carteleira nas portas de acceso ao centro que informa do detallado 
neste epígrafe.  

5.5 Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunión, 
vestiarios, biblioteca?   

  

X Si  Non  Non procede 

 
Medidas implantadas polo centro educativo: 
Elaborouse carteleira específica para o uso de determinadas zonas de uso 
común como na sala de reunións, salas de titorías, sala de profesorado e 
biblioteca. 
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Introdución. 
 
O Plan de Continxencia ten por finalidade establecer os procesos para o reinicio da 
actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido a suspensión 
daactividade lectiva como consecuencia da aparición dun gromo que supoña o cese da 
actividade presencial nun aula/etapa. 
Para poder chegar a poñelo en práctica compre ter deseñadas unhas accións de carácter 
formativo tanto no profesorado coma do profesorado sobre o alumnado no inicio de 
curso, para poder levalas a cabo de ser o caso. 
 
Actuacións previas diante da aparición dun gromo. 
 
 
1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 
síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por 
diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto 
estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 
 
2. Diante dunha persoa que desenvolva síntomas compatibles con COVID-19 no centro 
educativo seguirase o seguinte protocolo de actuación: 
O espazo habilitado para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres 
non se xestiona o seu traslado está situado na planta baixa fronte os despachos de 
dirección e secretaría e preto da entrada pola porta da oficina.  

É un espazo de 23 metros cadrados con ventilación por amplas ventás que dan á zona 
norte. A sala está dotada de solución hidroalcohólica, papeleira de pedal e panos 
desbotables. Conta cun mesado central de dimensións 3.6 metros cadrados que garante a 
distancia de seguridade no caso de que a persoa illada teña que estar acompañada de 
forma que o propio mesado serva de elemento de protección a modo de barreira física.  

No seguinte plano reprodúcese o descrito nos parágrafos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Se o/a alumno/a está na aula o/a profesor/a enviará ao/á delegado/a (ou na súa ausencia 
ao/á subdelegado/a ou alumno/a que designe) para dar aviso ao membro do equipo 
COVID que se atope de garda. 

Se a sintomatoloxía ten lugar na chegada ao centro, o/a alumno/a será quen comunique 
o seu malestar ao membro do equipo COVID de garda ou a algún/ha profesor/a que se 
atope de garda nese momento o/a cal procederá a dar aviso ao membro do equipo 
COVID. 

Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala destinada ao efecto ata a 
recollida por parte da familia. A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar 
unha máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva. De forma excepcional e no 
caso específico de que o/a alumno/a teña unha exención para o uso da máscara por 
xustificación médica, a persoa acompañante usará máscara FFP2 sen válvula (KN95), 
ademais dunha pantalla facial e unha bata desbotable. 

No caso de que coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía coa Covid-19, 
os restantes casos agardarán acompañados por algún profesor/a de garda no exterior do 
edificio na zona cuberta pegada ao pavillón de deportes. 

3. Chamarase ao centro de saúde de referencia do centro educativo. 
 
En caso de presentar síntomas de gravidade oudificultade respiratoria chamarase ao 061. 
 
No caso de que a persoa que inicie os síntomas sexa persoal docente ou non docente do 
centro deberá abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara para seguir 
posteriormente as indicacións do seu médico. 
 
4. No suposto da aparición dun caso, nun centro educativo tanto sexa do alumnado, 
profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-
19, a petición dos servizos de saúde a través da EduCOVID, incluirá na aplicación 
informática a información prevista do eventual afectado/a relativa aos contactos 
estreitos, dos/as compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen 
sexa persoa próxima vencellada ao centro educativo. 
 
5. A familia dunha alumna ou dun alumno con sospeita de contaxio, deberá solicitar 
unha consulta telefónica con pediatría para que este avalíe a necesidade de solicitude 
dun test diagnóstico. 
 
6. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da 
Xefatura Territorial de Sanidade, segundo as cales marcaranse actuacións de illamento 
dunha parte do centro (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto de 
forma habitual en función do número de contactos identificados en cada gromo. 
 
7. 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 
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comunicaráao equipo COVID do centro para a súa comunicación á comunidade 
educativa, sen prexuízo da información que sexa facilitada pola 
autoridade sanitaria. 
 
8. A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche 
dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade. 
 
9. A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de 
declaración obrigatoria 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. 
 
10. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicacióndas 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 paraos supostos de consideración de vulnerabilidade e de 
cualificación depersoal sensible. 
 
 
Actuacións para o período de actividade lectiva non presencial. 
 
11. Continuarase co desenvolvemento dun ensino a distancia mediante a organización 
dun horario similar ao desenvolto nunha situación de presenza, que permita avanzar nas 
programacións baixo a contemplación feita nas mesmas dun escenario non presencial, 
sen obrigar ao alumnado e ao profesorado a unha conexión continua, para conseguir que 
o proceso ensino aprendizaxe sexa o máis efectivo posible. 
 
12. O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da 
materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles ben achegados polo 
profesorado ou ben os que poña a disposición a Consellería.  
 
13. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinariodo alumnado a 
través das ferramentas institucionais tales como as aulas virtuais, Cisco,etc. Estes 
servizos dixitais corporativos, garanten o tratamento seguro dos datos de carácter 
persoal. [Achégase ANEXO I con instrucións da Consellería sobre o emprego de 
plataformas e materia de Protección de Datos]. 
 
14. O alumnado tendo os mesmos dereitos e deberes que no ensino presencial, está 
obrigado a participar nas clases non presenciais con aproveitamento e sometido ás 
mesmas normas de convivencia independentemente da situación de peche ou 
confinamento. As conexións ás clases, que fundamentalmente serán vídeo-clases na 
franxa lectiva que figurará nos horarios, veñen determinadas por un tempo limitado tal e 
como se recolle nas NOF adaptadas. [Achéganse ANEXO II  cos horarios espello e 
ANEXO III co Plan de Específico de Actuación]. 
 
15. Haberá unha adaptación das Normas de Organización e Funcionamento (NOF) para 
o desenvolvemento da actividade de ensino-aprendizaxe no ensino a distancia. Esta 
adaptación que pode consultarse no seguinte enlace https://bit.ly/35oUy2s ou no 
ANEXO IV achegado, establece entre outros aspectos que nos períodos de conexión o 
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alumnado manterá en todo momento unha conduta e compostura idénticas ás que tería 
que ter no seu posto de traballo na aula.  
 
 
16.O/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen co contido da materia 
ou aavaliación continua da mesma. A proposta de tarefas procurará axustarse ao tempo 
dedicado á realización de actividades nos períodos dos horarios establecidos para tal fin 
en cada materia. Asemade, as tarefas para o alumnado asemellaranse o máximo posible 
ao sistema presencial, respectando o seu dereito ao lecer e ao descanso. 
 
17. Como parte do Plan de Acollida estivo a identificación do alumnado con 
dificultades de conexión nos fogares ou falla de equipamento para que a Consellería 
adopte as medidas oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación 
realizada por medios telemáticos. O proceso de recollida estará coordinado polo equipo 
COVID e será levado acabo polo profesorado titor. Asemade, a información trasladada 
na base de datos, incorporará o correo electrónico do alumnado. A información recollida 
será enviada á inspección educativa ante unha situación de peche dun aula ou do centro, 
co fin de atender as necesidades iniciais e tratar de facilitar a cobertura das mesmas o 
antes posible. 
 
18. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería 
poderá adoptar as medidas oportunas enrelación cos períodos ordinarios de avaliación 
do alumnado candocoincidan co tempo de suspensión. 
 
19. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten 
previstas as seguintes medidas: 
 
 O mesmo día do peche realizarase unha comunicación ás familias a través de 

abalarMóbil e mediante correos masivos ademais da correspondente publicación 
na web do centro. Ese mesmo día o profesorado habilitará na aula virtual os 
recursos e actividades iniciais. 
 

 A partir do día seguinte ao peche comezarase co ensino non presencial 
respectando os horarios que figuran ao final do Plan de Contixencia. 
 

 Efectuar traslados periódicos de información de carácter xeral ás familias sobre 
a actividade académica dos seus fillos/as. A recollida da información farase 
sobre un documento accesible ao profesorado tipo formulario no que sobre cada 
materia se recollan datos coma se hai conexión ou non ás clases, se hai 
realización de tarefas ou non etc. Esta información será de utilidade para todo o 
profesorado para poder ter unha comparativa da actitude do alumnado sobre a 
súa materia en comparación co resto. O traslado da información será feito polo 
profesorado titor. 

 
 O departamento de orientación velará polo cumprimento do Plan Xeral de 

Atención á Diversidade de xeito que se disporán de recursos organizativos e 
didácticos necesarios que, con carácter individualizado, respondan ás 
necesidades do alumnado que precisan de apoio educativo. 
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 Levaranse a cabo os procesos de acción titorial no que respecta á sesión de 
titoría para alumnado e a sesión de titoría para as familias fixadas nos horarios 
dos grupos de ensino non presencial así como o desenvolvemento do Plan de 
Acción Titorial coordinado pola persoa que ocupa a xefatura do departamento de 
Orientación mediante as reunións telemáticas precisas ou as comunicacións 
establecidas con este departamento mediante o correo dochivite@gmail.com .  
 

 O profesorado realizará un control nas conexións do alumnado de xeito que terá 
que levar un rexistro das ausencias que serán computables coma faltas de 
asistencia. 
 

 Seguirase unha planificación similar á da clase, tendo en conta o seguintes 
aspectos: 
 
 Evitar a sobrecarga de tarefas. 
 Tarefas complementadas con explicacións dadas por diferentes 

medios. 
 Racionalizar a carga de contidos.Segundo o contido procedimental, 

actitudinal ou conceptual das materias podemos ter en conta o seguinte: 
 

1. Nas materias con maior carga de contido procedimental ou 
actitudinal, materias cun peso horario menor, materias optativas 
cun peso curricular leve, materias específicas, materias non 
avaliables nas ABAU: levar a cabo a emisión de tarefas globais 
froito dalgún traballo concreto cun prazo de entrega amplo. 

2. Nas materias cunha carga horaria elevada, materias 
instrumentais, materias troncais cun peso curricular importante, 
materias avaliables nas ABAU: emitir un número de tarefas que 
non vaia acorde coas horas lectivas, facer unha redución 
mediante boletíns cunha tipoloxía concreta de exercicios, 
reducida e sinxelos (logo podemos sempre emitir boletíns de 
profundización ou de maior complexidade para o alumnado que 
así o queira). A entrega de tarefas que non sexa dun día para 
outro. 

 
 Evitarase a falta de acompañamento docentede xeito que debemos facernos 

“visibles” no sentido de que temos que acompañar as actividades dalgún tipo de 
explicación. Ademais non debemos descuidar o apoio emocional e polo tanto, 
será importante o feedback positivo.  
 

 Terase dispoñible na páxina web do centro un abano de titoriais referentes a 
aspectos TIC que axuden non só ao alumnado se non tamén ás familias. 
 

 Serán de aplicación os horarios espello que aparecen no ANEXO II deste plan. 
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 Será de aplicación O Plan específico de actuación que garanta o ensino e 
aprendizaxe ao alumnado vulnerable, no contexto de ensino non presencial que 
se reflicte no ANEXO III deste Plan de Continxencia.  

 

 O proceso de ensino virtual leva asociado unha adaptación das Normas de 
Organización e Funcionamento que se reflicten na Addenda do ANEXO IV 
deste plan. 
 

 
Medidas para o reinicio da actividade lectiva presencial 
 
20. Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativoou centro 
realizaraseunha planificación do retorno a actividade ordinaria presencial. 
Dito retorno e as medidas específicas que sexan preciso adoptar serán determinados 
polo Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia.  
 
21. En función da duración do período non presencial, cabe a posibilidade de lembrarlle 
ao alumnado os aspectos traballados na acollida do inicio de curso (portas de entrada e 
saída do centro, entradas e saídas entre cambios de hora, desprazamentos polo centro, 
horarios de entrada e saída, medidas de hixiene e desinfección, uso da máscara, etc). 
 
22. Tendo en conta as instrucións do Grupo de Coordinación e Seguimento da 
Pandemia para a reincorporación a actividade presencial, en función da duración do 
período non presencial, o retorno podería facerse de forma gradual e do seguinte xeito: 
 

 Primeiro día e a primeira hora. Alumnado de 1º e 2º ESO. 
 Segundo día e a primeira hora. Alumnado de 3º e 4º ESO. O alumnado 

do día anterior non viría ao centro ata despois do recreo. 
 Terceiro día e a primeira hora. Alumnado de 1º de bacharelato. O 

alumnado dos días anteriores nonviría ao centro ata despois do recreo. 
 Cuarto día e a primeira hora. Alumnado de 2º de bacharelato. O 

alumnado dos días anteriores non viría ao centro ata despois do recreo. 
 Quinto día. Todo o alumnado. 

 
 
Cada día de incorporación do alumnado, habería unha recepción por parte do 
profesorado titor de xeito que nos tres primeiros períodos lectivos se faga unha acción 
titorial que recolla aspectos emocionais, puntualizacións sobre o traballo feito durante o 
ensino non presencial e recalcar de novo os aspectos descritos no punto 16. No tempo 
de recreo e coa colaboración do profesorado de garda tamén se traballarían os aspectos a 
ter en conta neste período de lecer. Á volta do recreo reiniciarían o ensino presencial 
baixo o horario establecido nese día.  
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Instrucións  do  14  de  decembro  de  2020  da  Secretaría  Xeral  Técnica  da

Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Universidade  relativas  ao  uso  dos

servizos educativos dixitais corporativos no marco da emerxencia sanitaria

derivada da pandemia por Covid-19

A crise sanitaria derivada da pandemia ocasionada pola COVID-19 tivo importantes efectos no

ámbito  educativo  que  fan  necesario  buscar  solucións  a  fin  de  garantir  a  continuidade  da

actividade educativa. Así, a suspensión da docencia presencial fai necesario trasladar esta a

unha contorna en liña, aplicando, en todo caso, cantas medidas e garantías resulten necesarias.

Con  todo,  o  paso  dun  sistema  ao  outro,  non  supón  modificación  relevante  nos  deberes  e

obrigacións do profesorado ou do alumnado. Desta forma, o profesorado para o exercicio en liña

da  súa  función  educativa  deberá  utilizar  as  ferramentas  postas  á  súa  disposición  pola

administración educativa, do mesmo xeito que, o alumnado manterá a obrigación de asistir ás

clases neste novo formato mentres sexa necesario, de acordo coa normativa correspondente, en

especial  o  Protocolo  de  adaptación  ao  Contexto  da  Covid-19  nos  centros  de  ensino  non

universitario de Galicia para o curso 2020-2021, a Resolución conxunta, do 2 de novembro de

2020, da Secretaría Xeral Técnica e da Secretaria Xeral de Educación e Formación Profesional

pola que se aproba o Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos no

contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario sostidos con fondos públicos da

Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021 e a Resolución da Secretaría Xeral

de Educación  e  Formación  Profesional  pola  que se ditan  instrucións  para  a  elaboración  de

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

Galicia para o curso 2020-2021 para o desenvolvemento de ensino a distancia en períodos de

peche de aulas ou centros como consecuencia da pandemia da COVID-19.

De cara a asegurar o máximo respecto á protección da intimidade e da propia imaxe é necesario

establecer as condicións de uso das ferramentas de docencia virtual, especialmente aquelas

que  posibiliten  a  retransmisión  das  clases  a  través de  Internet  nos  centros  educativos  coa

finalidade de garantir a continuidade da actividade lectiva no contexto da actual crise sanitaria

ocasionada pola COVID-19. 

Do mesmo xeito é preciso fixar as condicións do tratamento dos datos persoais que do uso das

devanditas ferramentas poidan derivarse, dando así cumprimento ao principio de transparencia

e ao deber de información, así como dos restantes principios e deberes previstos na normativa

vixente en materia de protección de datos persoais, en especial no Regulamento (UE) 2016/679

do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas
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físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo

que se derroga a Directiva 95/46/CE  (en diante RXPD) e na  Lei Orgánica 3/2018, do 5 de

decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Para iso, todos os tratamentos e usos dos datos persoais realizaranse baixo os principios de

confidencialidade,  menor uso posible dos datos persoais (minimización) e uso exclusivo dos

mesmos para a finalidade para a que son recollidos, que non é outra que a de posibilitar a

referida  actividade  educativa,  sen  que  poidan  ser  empregados  para  finalidades  distintas

posteriormente.

En consecuencia con todo o anterior, dítanse as seguintes instrucións:

Primeira. Obxecto 

Estas  instrucións  teñen  por  obxecto  establecer as  condicións  de  uso  das  ferramentas  de

docencia virtual, especialmente aquelas que posibiliten a retransmisión das clases a través de

Internet nos centros educativos coa finalidade de garantir a continuidade da actividade lectiva no

contexto da actual crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. 

Segunda. Ámbito de aplicación

Estas  directrices  serán  de  aplicación  nos  centros  educativos  públicos  de  niveis  non

universitarios da Comunidade Autónoma de Galicia.

Terceira. Principios básicos

Os principios básicos que rexen as presentes instrucións son os que recolle a normativa vixente

en  materia  de  protección  de  datos,  concretamente  no  Regulamento  (UE)  2016/679  do

Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas

físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo

que se derroga a Directiva 95/46/CE  (en diante RXPD) e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de

decembro,  de  protección  de  datos  persoais  e  garantía  dos  dereitos  dixitais,  de  acordo  co

recollido no Anexo I.

Cuarta. Servizos Dixitais Educativos

As ferramentas de docencia virtual  previstas pola administración educativa autonómica para

pasar dun entorno presencial a un modelo de docencia en remoto ou en liña, así como as que

apoian  o  proceso  ordinario  de  educación  cando  se  requira  o  uso  de  servizos  dixitais,  son

aquelas  determinadas  polo  responsable  de  tratamento  de  datos  da  Consellería  de  Cultura,
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Educación  e  Universidade,  dispoñibles  en  “Servizos  Dixitais  Educativos”

(https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais)  xunto  cos  procesos  de

solicitude (de ser necesario), os manuais de usuario e as canles de consultas, comentarios, etc. 

Todas estas ferramentas cumpren con requisitos establecidos no RXPD e no Esquema Nacional

de Seguridade, segundo o previsto na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro de Protección de

Datos Persoais e Garantía dos dereitos dixitais.

No que se refire  ao establecemento  de videoconferencias  as  ferramentas  son  “EDUXUNTA

WEBEX”,  “FALEMOS EDU”  e  “CAMEDU”,  con  independencia  das  que  se  vaian  engadindo

posteriormente. Así mesmo, as aulas virtuais contarán coa  funcionalidade “BigBlueButton” coa

mesma finalidade.

Quinta. Condicións do tratamento con motivo da retransmisión das clases a través de Internet.

A retransmisión das clases a través de Internet nos centros educativos de titularidade pública

coa  finalidade  de  garantir  a  continuidade  da  actividade  lectiva  no  contexto  da  actual  crise

sanitaria  ocasionada  pola  COVID-19,  implica  a  necesidade  de  levar  a  cabo,  por  parte  da

administración educativa autonómica,  un tratamento de datos persoais  tanto do profesorado

como do alumnado e familias. Deste xeito, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade

da Xunta de Galicia terá a consideración a estes efectos de responsable do tratamento, e a

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), de encargado de tratamento.

Os datos persoais obxecto de tratamento serán, ademais dos datos identificativos (usuario e

contrasinal nos servizos, nome, apelidos) e de contacto (como por exemplo o correo electrónico

corporativo) das persoas afectadas, así como os relativos á súa imaxe/voz, aqueles datos que

resulten tecnicamente imprescindibles para a conexión ao sistema (enderezos IP...).

Conforme ao disposto na normativa vixente, existe lexitimación para o tratamento dos datos

tanto do alumnado como do profesorado polo que non será necesario recoller o consentimento

inequívoco das persoas afectadas (alumnado e profesorado) para o tratamento dos seus datos

persoais coas referidas finalidades.

Os datos persoais e en especial, as imaxes, serán tratadas en todo caso con respecto á  Lei

1/1982, do 5 de maio, sobre o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, e

o seu uso por parte da administración educativa autonómica para os fins expresados non xerará

dereitos de imaxe con beneficio ou contraprestación económica.
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Sexta. Condicións de uso das ferramentas de docencia virtual por parte do alumnado e do 

profesorado.

Para o normal desenvolvemento da actividade educativa nos centros públicos dependentes da

Consellería de Cultura, Educación e Universidade empregaranse unicamente as ferramentas e

aplicacións aportadas pola consellería de Cultura, Educación e Universidade e que contan con

todas as garantías previstas na normativa vixente a través da AMTEGA como encargada de

tratamento. 

Non obstante, para aquelas actividades educativas complementarias tales coma a realización de

proxectos  de innovación  ou proxectos  europeos,  os  centros  poderán  utilizar  as  plataformas

previstas aos efectos sempre que se atopen baixo a responsabilidade expresa dun organismo

público no espazo económico europeo e que cumpran cos requisitos descritos no RGPD e no

Esquema Nacional de Seguridade e o centro conte coa autorización expresa e inequívoca (por

escrito) dos pais ou titores legais ou do/da menor cando teña máis de 14 anos. Neste caso

recoméndase a xeración de contas con alias, é dicir cos datos persoais “pseudonimizados” pero

mantendo as obrigas e medidas contempladas na normativa de protección de datos.

En ningún caso poderán os centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura,

Educación  e  Universidade  asinar  contratos  de  encargado  de  tratamento  con  terceiros,  por

corresponder a habilitación legal unicamente á Secretaría Xeral Técnica da consellería.

Sétima. Obrigas de utilización

A normativa actualmente vixente na Comunidade Autónoma de Galicia e motivada pola situación

excepcional de pandemia, impón a obriga ao docente de conectar co seu alumnado utilizando os

servizos dixitais educativos corporativos. Isto incluirá a obriga de acender a súa cámara a fin de

atender  o  dereito  á  educación, sempre que  sexa necesario  para  facilitar  a  comunicación  e

comprensión  do material  educativo  e mesmo cando se atope en situación de corentena ou

confinamento  total  ou  parcial  salvo  baixa  médica  ou  impedimento  xustificado  sempre  que

dispoña dos medios técnicos e organizativos necesarios. 

Do mesmo xeito  o/a  docente  terá a obriga de utilizar  as  ferramentas  de teleformación  que

determine o titular do centro educativo co seu alumnado en situación de corentena domiciliaria

cando  o  resto  da  clase  asista  de  xeito  presencial,  salvo  baixa  médica  ou  calquera  outra

circunstancia debidamente xustificada.
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Oitava. Especialidades dos Servizos de videoconferencia e retransmisión

A retransmisión das clases en liña, poderá ser accesible unicamente ao profesorado e alumnado

á que van dirixidas (en diante, os participantes) polo que nas ferramentas de docencia virtual as

persoas  usuarias  non  deberán  compartir  con  terceiros  as  ligazóns,  os  contrasinais  ou

credenciais que permitan o acceso a estes sistemas. O seu uso deberá restrinxirse ademais,

exclusivamente, ao ámbito docente.

Con todo, convén que os participantes preparen previamente ao inicio de cada sesión o seu

espazo de traballo, de forma que lles permita interactuar protexendo a súa intimidade e a de

terceiros.  Así,  por  exemplo,  evitarase  que  durante  as  clases  se  poidan  captar  imaxes  de

terceiros non participantes ou espazos do seu fogar máis íntimos.

Prohíbese  expresamente  a  gravación  das  clases  por  parte  dos  participantes,  tanto  polo

alumnado como polo profesorado polos seus propios medios, e particularmente a súa difusión

en  redes  sociais,  aplicacións  de  mensaxería  instantánea  ou  a  través  de  calquera  canle

telemática, xa que estes usos poden conculcar o dereito á protección de datos,  o dereito  á

propia  imaxe  e  os  dereitos  de  propiedade  intelectual,  e  poderían  xerar  responsabilidade

administrativa ou civil para a persoa infractora.

Con todo as clases poderán gravarse no marco dos propios servizos dixitais educativos, é dicir,

cos recursos internos das propias plataformas e cando sexa realizada polo propio docente ou co

seu  consentimento,  sempre  que  se  cumpran  os  requisitos  de  información  e  salvagarda  de

dereitos legalmente previstos, en especial a non captación do alumnado.

Así mesmo, poderase proceder á gravación de exames orais (ou situacións análogas tales como

concertos)  nos  que  non  queda  traza  documental  aos  simples  efectos  de  proba,  cando  así

estivera previsto antes da situación de emerxencia sanitaria. Esta gravación será conservada

durante un tempo limitado ao imprescindible para o cumprimento dos prazos de cualificación e

revisión, sempre que a dita gravación só sexa accedida polo persoal docente e pola persoa

interesada, titores ou representantes legais no seu caso. En calquera caso deberá advertirse

previamente ao/á alumno/a da gravación e facilitar  a información completa do tratamento en

cumprimento do artigo 13 do RGPD de acordo coas cláusulas tipo que aporte a Consellería, e

recadar o seu consentimento expreso e inequívoco.

Novena. Reunións de coordinación e seguimento

As  persoas  docentes  están  obrigadas  a  participar  nas  reunións  telemáticas  de  acordo  coa

normativa vixente podendo utilizar a videoconferencia, a audioconferencia ou o correo electrónico
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(para eventuais procesos de votación) sempre que se asegure:

 A identidade das persoas membros ou suplentes.

 O contido das súas manifestacións.

 O momento no que estas se producen.

 A interactividade e intercomunicación entre eles en tempo real e

 A dispoñibilidade de medios durante a sesión.

Décima. Primeira capa de información para o profesorado, alumnado e familias.

Como primeira capa de información en materia de protección de datos utilizarase a cláusula

informativa que figura no Anexo II.

O secretario xeral técnico

Manuel Vila López
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Anexo I .  Cumprimento do principio de transparencia, finalidade doutros 

principios recollidos no RXPD

Os principios xerais da protección de datos, recollidos no RXPD, son un conxunto de regras que

determinan como se debe levar a cabo o tratamento de datos persoais. Estes principios son, en

definitiva, os deberes e obrigas aos que están suxeitos os tratamentos de datos, e para o caso

que nos ocupa, destacaremos os seguintes:

 Principio  de  transparencia,  esixe  que  toda  información  e  comunicación  relativa  ao

tratamento dos datos persoais sexa facilmente accesible e fácil de entender, e que se

utilice unha linguaxe sinxela e clara. Para iso, a información relativa ao tratamento dos

datos persoais  das persoas afectadas incluirase  non soamente  no presente  protocolo

(Anexo I), senón que se transmitirá a todos os usuarios (profesorado, alumnado e familias)

a través de distintas canles (circulares e comunicacións a alumnado e familias; políticas

de  privacidade;  sistemas  de  notificación  da  propias  ferramentas  utilizadas  para  a

retransmisión das clases, etc.)

 Principio de licitude ou lexitimación do tratamento. Para que o tratamento sexa lícito, os

datos  persoais  deben  ser  tratados  sobre  algunha  base  ou  fundamento  xurídico  dos

previstos no artigo 6 do RXPD, tal e como se recolle no apartado primeiro deste protocolo.

 Principio de limitación da finalidade, supón que os datos persoais deben ser recollidos con

fins determinados, explícitos e lexítimos, e non serán tratados, posteriormente, de maneira

incompatible ou distinta cos devanditos fins. Este principio de finalidade implica que os

datos  que  se  recollan  para  posibilitar  o  uso  das  ferramentas  de  docencia  virtual

unicamente serán tratados coa devandita finalidade,  ao igual  que a retransmisión das

clases unicamente poderá ser accesible ao profesorado e alumnado ao que vai dirixida.

 O principio de minimización establece que os datos que se recollan para o seu tratamento

deben ser adecuados, pertinentes e limitados ou non excesivos, en relación cos fins que

lexitiman o tratamento. Por iso, para a retransmisión das clases a través de Internet non

se recollerán máis datos dos estritamente necesarios para garantir a identificación dos

participantes, así como a seguridade e a confidencialidade da información, ademais da

captación da imaxe/voz indispensables para o funcionamento do sistema.

 O principio de integridade e confidencialidade impón a obriga de garantir unha seguridade

adecuada  para  preservar  a  integridade  dos  datos  e  impedir  o  acceso  ou  uso  non

autorizado.  Para  isto,  o  responsable  do  tratamento  implementará  nas  referidas
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ferramentas  as  medidas  de  seguridade  necesarias  (acceso  mediante  usuario  e

contrasinal, contrasinal para o acceso á sala, ...). 

 Así mesmo, todas as persoas que interveñan en calquera fase do tratamento dos datos

están  suxeitas  a  gardar  segredo  ou  confidencialidade  con  carácter  indefinido.  A  este

respecto,  o  paso  a  un  sistema  de  docencia  en  liña  non  deberá  supoñer  ningunha

diminución nas obrigacións de confidencialidade e segredo que incumben tanto á propia

administración educativa como ao seu persoal cando acceda a datos persoais.
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Anexo  II  -  Cláusula  informativa  básica  ou  de  primeira  capa  para  o
profesorado, alumnado e familias

Protección de datos persoais e condicións de uso

Os datos persoais necesarios para levar a cabo a retransmisión das clases a través de Internet,

incluíndo os necesarios para a conexión ao sistema e os relativos á imaxe/voz do profesorado,

dos alumnos e alumnas, e no seu caso, dos seus pais ou titores (en diante, os participantes)

serán tratados pola Xunta de Galicia-Consellería de Educación, Cultura e Universidade, na súa

condición de responsable do tratamento.

A  lexitimación  para  o  tratamento  destes  datos  será,  no  caso  dos  alumnos  e  familias,  o

cumprimento dunha misión realizada en interese público conforme ao disposto no artigo 6.1 e) do

Regulamento xeral de protección de datos, fundamentada na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio,

de  Educación  (LOE).  No  caso  do  profesorado,  a  lexitimación  para  o  tratamento  dos  datos

persoais será o cumprimento da relación estatutaria ou contractual consonte ao disposto no artigo

6.1 b) do RXPD para exercer a función educativa, fundamentado tamén no disposto na LOE.

As  persoas  interesadas  poderán  solicitar  perante  o  responsable  do  tratamento  o  acceso,

rectificación, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos, a través da sede electrónica da

Xunta  de  Galicia  ou  nos  lugares  e  rexistros  establecidos  na  normativa  reguladora  do

procedemento administrativo  común segundo se recolle  en  https://www.xunta.gal/exercicio-de-

dereitos.  Contacto  delegado/a  de  protección  de  datos  e  información  adicional  en

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos  .  

A retransmisión das clases poderá ser accesible unicamente ao profesorado e alumnado á que

van  dirixidas  para  o  seu  uso  exclusivamente  no  ámbito  docente.  Con  todo,  convén  que  os

participantes preparen previamente ao inicio de cada sesión o seu espazo de traballo, de forma

que lles permita interactuar protexendo a súa propia intimidade e a de terceiros.

Prohíbese expresamente a gravación das clases por parte dos participantes, e particularmente a

súa  compartición  en  redes  sociais,  aplicacións  de  mensaxería  instantánea  ou  a  través  de

calquera canle telemática, xa que estes usos poden conculcar o dereito á protección de datos, o

dereito á propia imaxe e os dereitos de propiedade intelectual, e poderían xerar responsabilidade

administrativa ou civil para a persoa infractora.

Os datos persoais, e en especial  as imaxes serán tratadas en todo caso con respecto á Lei

1/1982, do 5 de maio, sobre o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, e

o seu uso por parte da administración educativa autonómica para os fins expresados non xerará

dereitos de imaxe con beneficio ou contraprestación económica.
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ANEXO II 

 

HORARIOS PARA O ENSINO 
A DISTANCIA ANTE 

SITUACIÓNS DE PECHE DE 
AULAS OU DO CENTRO 

 



HORARIO GRUPO: 1º BAC A TITOR/A: Beatriz Domínguez Hermida

FiL Ana J. Conde FeQ Nuria Trigueros Mat 1 Mª Jesús Lois BiXe Lucía Sotelo LGe1 César Camoira

AULA 45 AULA 45 AULA 45 AULA 45 AULA 45

LabC J. Ángel Rodríguez

LABORATORIO 2

DT I Javier Díaz

DEBUXO

LPMu David Rodríguez Mat 1 Mª Jesús Lois FiL Ana J. Conde FeQ Nuria Trigueros Mat 1 Mª Jesús Lois

MUSICA 2 AULA 45 AULA 45 AULA 45 AULA 45

Tec1 Alberte Blanco

TECNOLOXIA 2

DAr1 Javier Díaz

PLÁSTICA 2

AnAp Javier Rodríguez

INFORMÁTICA 2

LCe1 Beatriz Domínguez EF Daniel Ortega LPMu David Rodríguez LGe1 César Camoira Ing1 Josefa Pérez

AULA 45 PAVILLÓN 1 MUSICA 2 AULA 45 AULA 45

Tec1 Alberte Blanco DesI Maeba García

TECNOLOXIA 2 AULA 34

DAr1 Javier Díaz

PLÁSTICA 2

AnAp Javier Rodríguez

INFORMÁTICA 2

LGe1 César Camoira Fra1 Rocío Porto BiXe Lucía Sotelo ReCa Puy Goyache LPMu David Rodríguez

AULA 45 AULA 47 AULA 45 AULA 34 MUSICA 2

2Po1 Inma Campos DT I Javier Díaz TCom Daniel García Tec1 Alberte Blanco

AULA 36 DEBUXO AULA 45 TECNOLOXIA 2

TIC I César Sánchez DAr1 Javier Díaz

INFORMÁTICA 1 PLÁSTICA 2

AnAp Javier Rodríguez

INFORMÁTICA 2

Ing1 Josefa Pérez Ing1 Josefa Pérez EF Daniel Ortega Fra1 Rocío Porto BiXe Lucía Sotelo

AULA 45 AULA 45 PAVILLÓN 1 AULA 47 AULA 45

2Po1 Inma Campos DT I Javier Díaz

AULA 36 DEBUXO

TIC I César Sánchez

INFORMÁTICA 1

FeQ Nuria Trigueros LCe1 Beatriz Domínguez FeQ Nuria Trigueros FiL Ana J. Conde LCe1 Beatriz Domínguez

AULA 45 AULA 45 AULA 45 AULA 45 AULA 45

LaFQ  Dolores Meiriño

LABORATORIO 4

BiXe Lucía Sotelo

AULA 45

DT I Javier Díaz

DEBUXO

Mat 1 Mª Jesús Lois

AULA 45

7ª

8ª

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

 Luns  Martes  Mércores  Xoves  Venres

As horas que están sombreadas estarían destinadas a actividades e non sería preciso a 
conexión telemática do alumnado. 
Na materia de Física e Química impartirase 30 minutos de forma virtual e os 20 minutos 
restantes o alumnado fará as tarefas propostas.

HORA DE TITORÍA ATENCIÓN FAMILIAS: Mércores das 09:40 ás 10:30 horas



HORARIO GRUPO: 1º BAC B TITOR/A: Ana J. Conde Pérez

ReCa Puy Goyache FiL Ana J. Conde LCe1 Silvia Cid MtA1 Dolores Miranda FeQ Pilar Mera

AULA 34 AULA 47 AULA 47 AULA 34 AULA 47

TCom Daniel García Mat 1 Mª Jesús Lois Eco Dolores Gómez

AULA 47 AULA 47 AULA 34

AnAp Javier Rodríguez DT I Javier Díaz MtA1 Dolores Miranda DT I Javier Díaz DT I Javier Díaz

INFORMÁTICA 2 DEBUXO AULA 34 DEBUXO DEBUXO

LPMu David Rodríguez HCon I. César González Mat 1 Mª Jesús Lois HCon I. César González HCon I. César González

MUSICA 2 AULA 47 AULA 47 AULA 47 AULA 47

Tec1 Alberte Blanco

TECNOLOXIA 2

DAr1 Javier Díaz

PLÁSTICA 2

MtA1 Dolores Miranda MtA1 Dolores Miranda AnAp Javier Rodríguez FeQ Pilar Mera LCe1 Silvia Cid

AULA 34 AULA 34 INFORMÁTICA 2 AULA 47 AULA 47

Mat 1 Mª Jesús Lois Mat 1 Mª Jesús Lois LPMu David Rodríguez Eco Dolores Gómez

AULA 47 AULA 47 MUSICA 2 AULA 34

Tec1 Alberte Blanco

TECNOLOXIA 2

DAr1 Javier Díaz

PLÁSTICA 2

DT I Javier Díaz Fra1 Rocío Porto Ing1 Josefa Pérez EF Daniel Ortega AnAp Javier Rodríguez

DEBUXO AULA 47 AULA 47 PAVILLÓN 1 INFORMÁTICA 2

HCon I. César González 2Po1 Inma Campos LPMu David Rodríguez

AULA 47 AULA 36 MUSICA 2

TIC I César Sánchez Tec1 Alberte Blanco

INFORMÁTICA 1 TECNOLOXIA 2

TIC I Ana Doval DAr1 Javier Díaz

INFORMÁTICA 2 PLÁSTICA 2

FiL Ana J. Conde LGe1 César Camoira FiL Ana J. Conde Fra1 Rocío Porto Ing1 Josefa Pérez

AULA 47 AULA 47 AULA 47 AULA 47 AULA 47

2Po1 Inma Campos

AULA 36

TIC I César Sánchez

INFORMÁTICA 1

TIC I Ana Doval

INFORMÁTICA 2

FeQ Pilar Mera LCe1 Silvia Cid FeQ Pilar Mera Ing1 Josefa Pérez LGe1 César Camoira

AULA 47 AULA 47 AULA 47 AULA 47 AULA 47

Eco Dolores Gómez Eco Dolores Gómez DesI Maeba García

AULA 34 AULA 34 AULA 34

LGe1 César Camoira

AULA 47

EF Daniel Ortega

PAVILLÓN 1

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

 Luns  Martes  Mércores  Xoves  Venres

As horas que están sombreadas estarían destinadas a actividades e non sería preciso a 
conexión telemática do alumnado. 
Na materia de Física e Química impartirase 30 minutos de forma virtual e os 20 minutos 
restantes o alumnado fará as tarefas propostas.

HORA DE TITORÍA ATENCIÓN FAMILIAS: Martes das 12:40 ás 13:30 horas



HORARIO GRUPO: 1º BAC C TITOR/A: Maeba García Sánchez

EF Daniel Ortega Eco Dolores Gómez Ing1 Maeba García Eco Dolores Gómez Ing1 Maeba García

PAVILLÓN 1 AULA 36 AULA 36 AULA 36 AULA 36

DesI Olalla Calo

AULA 34

LPMu David Rodríguez LGe1 César Camoira LCe1 Silvia Cid ReCa Puy Goyache Eco Dolores Gómez

MUSICA 2 AULA 36 AULA 36 AULA 34 AULA 36

Tec1 Alberte Blanco TCom Daniel García

TECNOLOXIA 2 AULA 36

DAr1 Javier Díaz

PLÁSTICA 2

AnAp Javier Rodríguez

INFORMÁTICA 2

LCe1 Silvia Cid FiL Ana J. Conde LPMu David Rodríguez MtA1 Dolores Miranda HCon I. César González

AULA 36 AULA 36 MUSICA 2 AULA 36 AULA 36

Tec1 Alberte Blanco

TECNOLOXIA 2

DAr1 Javier Díaz

PLÁSTICA 2

AnAp Javier Rodríguez

INFORMÁTICA 2

FiL Ana J. Conde Fra1 Rocío Porto FiL Ana J. Conde HCon I. César González LPMu David Rodríguez

AULA 36 AULA 47 AULA 36 AULA 36 MUSICA 2

2Po1 Inma Campos Tec1 Alberte Blanco

AULA 36 TECNOLOXIA 2

TIC I Ana Doval DAr1 Javier Díaz

INFORMÁTICA 2 PLÁSTICA 2

AnAp Javier Rodríguez

INFORMÁTICA 2

MtA1 Dolores Miranda HCon I. César González Eco Dolores Gómez Fra1 Rocío Porto LCe1 Silvia Cid

AULA 36 AULA 36 AULA 36 AULA 47 AULA 36

2Po1 Inma Campos

AULA 36

TIC I Ana Doval

INFORMÁTICA 2

HCon I. César González MtA1 Dolores Miranda LGe1 César Camoira EF Daniel Ortega MtA1 Dolores Miranda

AULA 36 AULA 36 AULA 36 PAVILLÓN 1 AULA 36

Ing1 Maeba García

AULA 36

LGe1 César Camoira

AULA 36

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

1ª

2ª

 Luns  Martes  Mércores  Venres Xoves

As horas que están sombreadas estarían destinadas a actividades e non sería preciso a 
conexión telemática do alumnado. 

HORA DE TITORÍA ATENCIÓN FAMILIAS: Mércores das 11:50 ás 12:40 horas



HORARIO GRUPO: 2º BAC A TITOR/A: Tamara Varela Alonso

Ing2 Olalla Calo Hist I. César González Fra2 Cristina Escudero Hist I. César González Lat2 Sonia Sanz
AULA 23 AULA 23 AULA 16 AULA 23 AULA 23

HiMu David Rodríguez Fisi Nuria Trigueros
MUSICA 2 AULA 49

Tec2 Ana Doval
TECNOLOXIA 1

DAr2 Javier Díaz
PLÁSTICA 2

Psic Abrahán Rubín
AULA 23

Mat2 Paula Páramo 2Po2 A. Belén Mellado LGe2 Inma Campos HªFI Abrahán Rubín Mat2 Paula Páramo
AULA 49 AULA 18 AULA 23 AULA 23 AULA 49

HArt Juan Guerra IMXS César Sánchez Quim  Dolores Meiriño HArt Juan Guerra
AULA 23 INFORMÁTICA 3 AULA 49 AULA 23

TIC 2 Ana Doval
INFORMÁTICA 2

FuAX Dolores Gómez
INFORMÁTICA 1

CTMA J. Ángel Rodríguez
AULA 23

LCe2 Tamara Varela Lat2 Sonia Sanz Ing2 Olalla Calo Lat2 Sonia Sanz Fra2 Cristina Escudero
AULA 23 AULA 23 AULA 23 AULA 23 AULA 16

Fisi Nuria Trigueros Fisi Nuria Trigueros HiMu David Rodríguez
AULA 49 AULA 49 MUSICA 2

Tec2 Ana Doval
TECNOLOXIA 1

DAr2 Javier Díaz
PLÁSTICA 2

Psic Abrahán Rubín
AULA 23

2Po2 A. Belén Mellado Mat2 Paula Páramo HªFI Abrahán Rubín FiCT Ana J. Conde HªFI Abrahán Rubín
AULA 18 AULA 49 AULA 23 AULA 42 - AULA ARTE AULA 23

IMXS César Sánchez HArt Juan Guerra Quim  Dolores Meiriño EtFD Abrahán Rubín Quim  Dolores Meiriño
INFORMÁTICA 3 AULA 23 AULA 49 AULA 23 AULA 49

TIC 2 Ana Doval MEN Juan M. Cid
INFORMÁTICA 2 AULA 16

FuAX Dolores Gómez LGSXX César Camoira
INFORMÁTICA 1 AULA 18

CTMA J. Ángel Rodríguez
AULA 23

LGe2 Inma Campos LCe2 Tamara Varela LCe2 Tamara Varela Mat2 Paula Páramo 2Po2 A. Belén Mellado
AULA 23 AULA 23 AULA 23 AULA 49 AULA 18

HArt Juan Guerra IMXS César Sánchez
AULA 23 INFORMÁTICA 3

TIC 2 Ana Doval
INFORMÁTICA 2

FuAX Dolores Gómez
INFORMÁTICA 1

CTMA J. Ángel Rodríguez
AULA 23

Fra2 Cristina Escudero FiCT Ana J. Conde Hist I. César González LGe2 Inma Campos Ing2 Olalla Calo
AULA 16 AULA 42 - AULA ARTE AULA 23 AULA 23 AULA 23

HiMu David Rodríguez EtFD Abrahán Rubín
MUSICA 2 AULA 23

Tec2 Ana Doval MEN Juan M. Cid
TECNOLOXIA 1 AULA 16

DAr2 Javier Díaz LGSXX César Camoira
PLÁSTICA 2 AULA 18

Psic Abrahán Rubín
AULA 23

Lat2 Sonia Sanz
AULA 23

Fisi Nuria Trigueros
AULA 49

HªFI Abrahán Rubín
AULA 23
Quim  Dolores Meiriño
AULA 49

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

1ª

2ª

3ª

 Luns  Martes  Mércores  Xoves  Venres

As horas que están sombreadas estarían destinadas a actividades e non sería preciso a 
conexión telemática do alumnado. 
Nas materias de Física e Química impartirase 30 minutos de forma virtual e os 20 minutos 
restantes o alumnado fará as tarefas propostas.

HORA DE TITORÍA ATENCIÓN FAMILIAS: Xoves das 09:40 ás 10:30 horas



HORARIO GRUPO: 2º BAC B TITOR/A: Paula Páramo Méndez

Mat2 Paula Páramo Mat2 Paula Páramo Fra2 Cristina Escudero LCe2 Tamara Varela Fisi Nuria Trigueros
AULA 42 - AULA ARTE AULA 42 - AULA ARTE AULA 16 AULA 42 - AULA ARTE AULA 49

HiMu David Rodríguez Biol J. Ángel Rodríguez
MUSICA 2 AULA 42 - AULA ARTE

DAr2 Javier Díaz
PLÁSTICA 2

Tec2 Ana Doval
TECNOLOXIA 1

Psic Abrahán Rubín
AULA 23

Hist I. César González 2Po2 A. Belén Mellado Ing2 Olalla Calo Mat2 Paula Páramo Ing2 Olalla Calo
AULA 42 - AULA ARTE AULA 18 AULA 42 - AULA ARTE AULA 42 - AULA ARTE AULA 42 - AULA ARTE

IMXS César Sánchez
INFORMÁTICA 3

TIC 2 Ana Doval
INFORMÁTICA 2

FuAX Dolores Gómez
INFORMÁTICA 1

CTMA J. Ángel Rodríguez
AULA 23

DT2 Javier Díaz Fisi Nuria Trigueros LGe2 Natalia Nóvoa Fisi Nuria Trigueros Fra2 Cristina Escudero
DEBUXO AULA 49 AULA 42 - AULA ARTE AULA 49 AULA 16

Quim  Dolores Meiriño Biol J. Ángel Rodríguez Biol J. Ángel Rodríguez HiMu David Rodríguez
AULA 42 - AULA ARTE AULA 42 - AULA ARTE AULA 42 - AULA ARTE MUSICA 2

DAr2 Javier Díaz
PLÁSTICA 2
Tec2 Ana Doval
TECNOLOXIA 1
Psic Abrahán Rubín
AULA 23

2Po2 A. Belén Mellado DT2 Javier Díaz Hist I. César González EtFD Abrahán Rubín LGe2 Natalia Nóvoa
AULA 18 DEBUXO AULA 42 - AULA ARTE AULA 23 AULA 42 - AULA ARTE

IMXS César Sánchez LabQ Pilar Mera MEN Juan M. Cid
INFORMÁTICA 3 LABORATORIO 5 AULA 16

TIC 2 Ana Doval Quim  Dolores Meiriño LGSXX César Camoira
INFORMÁTICA 2 AULA 42 - AULA ARTE AULA 18

FuAX Dolores Gómez FiCT Ana J. Conde
INFORMÁTICA 1 AULA 42 - AULA ARTE

CTMA J. Ángel Rodríguez
AULA 23

LCe2 Tamara Varela LGe2 Natalia Nóvoa Mat2 Paula Páramo DT2 Javier Díaz 2Po2 A. Belén Mellado
AULA 42 - AULA ARTE AULA 42 - AULA ARTE AULA 42 - AULA ARTE DEBUXO AULA 18

Quim  Dolores Meiriño IMXS César Sánchez
AULA 42 - AULA ARTE INFORMÁTICA 3

TIC 2 Ana Doval
INFORMÁTICA 2

FuAX Dolores Gómez
INFORMÁTICA 1

CTMA J. Ángel Rodríguez
AULA 23

Fra2 Cristina Escudero EtFD Abrahán Rubín LCe2 Tamara Varela Hist I. César González DT2 Javier Díaz
AULA 16 AULA 23 AULA 42 - AULA ARTE AULA 42 - AULA ARTE DEBUXO

HiMu David Rodríguez MEN Juan M. Cid Quim  Dolores Meiriño
MUSICA 2 AULA 16 AULA 42 - AULA ARTE

DAr2 Javier Díaz LGSXXCésar Camoira
PLÁSTICA 2 AULA 18

Tec2 Ana Doval FiCT Ana J. Conde
TECNOLOXIA 1 AULA 42 - AULA ARTE

Psic Abrahán Rubín
AULA 23

LabC Javier Rodríguez
LABORATORIO 2

Fisi Nuria Trigueros
AULA 49

Biol J. Ángel Rodríguez
AULA 42 - AULA ARTE

Ing2 Olalla Calo
AULA 42 - AULA ARTE

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

1ª

2ª

3ª

 Luns  Martes  Mércores  Xoves  Venres

As horas que están sombreadas estarían destinadas a actividades e non sería preciso a 
conexión telemática do alumnado. 
Nas materias de Física e Química impartirase 30 minutos de forma virtual e os 20 minutos 
restantes o alumnado fará as tarefas propostas.

HORA DE TITORÍA ATENCIÓN FAMILIAS: Mércores das 11:50 ás 12:40 horas



HORARIO GRUPO: 2º BAC C TITOR/A: Natalia Nóvoa Vázquez

LCe2 Silvia Cid Ing2 Isabel Cota Fra2 Cristina Escudero LGe2 Natalia Nóvoa Hist I. César González
AULA 18 AULA 18 AULA 16 AULA 18 AULA 18

DAr2 Javier Díaz
PLÁSTICA 2

HiMu David Rodríguez
MUSICA 2

Tec2 Ana Doval
TECNOLOXIA 1

Psic Ana J. Conde
AULA 18

EcdE Dolores Gómez 2Po2 A. Belén Mellado LGe2 Natalia Nóvoa EcdE Dolores Gómez LCe2 Silvia Cid
AULA 18 AULA 18 AULA 18 AULA 18 AULA 18

IMXS César Sánchez
INFORMÁTICA 3

TIC 2 Ana Doval
INFORMÁTICA 2

FuAX Dolores Gómez
INFORMÁTICA 1

CTMA J. Ángel Rodríguez
AULA 23

Hist I. César González EcdE Dolores Gómez Hist I. César González HªFI Abrahán Rubín Fra2 Cristina Escudero
AULA 18 AULA 18 AULA 18 AULA 18 AULA 16

DAr2 Javier Díaz
PLÁSTICA 2

HiMu David Rodríguez
MUSICA 2

Tec2 Ana Doval
TECNOLOXIA 1

Psic Ana J. Conde
AULA 18

2Po2 A. Belén Mellado HªFI Abrahán Rubín Ing2 Isabel Cota EtFD Abrahán Rubín MtA2 Juan M. Cid
AULA 18 AULA 18 AULA 18 AULA 23 AULA 18

IMXS César Sánchez MEN Juan M. Cid
INFORMÁTICA 3 AULA 16

TIC 2 Ana Doval LGSXX César Camoira
INFORMÁTICA 2 AULA 18

FuAX Dolores Gómez FiCT Ana J. Conde
INFORMÁTICA 1 AULA 42 - AULA ARTE

CTMA J. Ángel Rodríguez
AULA 23

LGe2 Natalia Nóvoa MtA2 Juan M. Cid HªFI Abrahán Rubín Ing2 Isabel Cota 2Po2 A. Belén Mellado
AULA 18 AULA 18 AULA 18 AULA 18 AULA 18

IMXS César Sánchez
INFORMÁTICA 3

TIC 2 Ana Doval
INFORMÁTICA 2

FuAX Dolores Gómez
INFORMÁTICA 1

CTMA J. Ángel Rodríguez
AULA 23

Fra2 Cristina Escudero EtFD Abrahán Rubín MtA2 Juan M. Cid LCe2 Silvia Cid EcdE Dolores Gómez
AULA 16 AULA 23 AULA 18 AULA 18 AULA 18

DAr2 Javier Díaz MEN Juan M. Cid
PLÁSTICA 2 AULA 16

HiMu David Rodríguez LGSXX César Camoira
MUSICA 2 AULA 18

Tec2 Ana Doval FiCT Ana J. Conde
TECNOLOXIA 1 AULA 42 - AULA ARTE

Psic Ana J. Conde
AULA 18

HªFI Abrahán Rubín
AULA 18

MtA2 Juan M. Cid
AULA 18

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

 Luns  Martes  Mércores  Xoves  Venres

As horas que están sombreadas estarían destinadas a actividades e non sería preciso a 
conexión telemática do alumnado. 

HORA DE TITORÍA ATENCIÓN FAMILIAS: Martes das 11:50 ás 12:40 horas



HORARIO GRUPO: 2º BAC D TITOR/A: Juan Manuel Cid Álvarez

HªFI Abrahán Rubín LGe2 Inma Campos Tec2 Ana Doval HªFI Abrahán Rubín MtA2 Juan M. Cid
AULA 16 AULA 16 TECNOLOXIA 1 AULA 16 AULA 16

Fra2 Cristina Escudero
AULA 16

DAr2 Javier Díaz
PLÁSTICA 2

Psic Ana J. Conde
AULA 18

HiMu David Rodríguez
MUSICA 2

Xeog Carmen Cuquejo TIC 2 Ana Doval Ing2 Isabel Cota Xeog Carmen Cuquejo HªFI Abrahán Rubín
AULA 16 INFORMÁTICA 2 AULA 16 AULA 16 AULA 16

EcdE Dolores Gómez IMXS César Sánchez EcdE Dolores Gómez
AULA 18 INFORMÁTICA 3 AULA 18

FuAX Dolores Gómez
INFORMÁTICA 1

2Po2 A. Belén Mellado
AULA 18

CTMA J. Ángel Rodríguez
AULA 23

Ing2 Isabel Cota Xeog Carmen Cuquejo HªFI Abrahán Rubín Hist I. César González Tec2 Ana Doval
AULA 16 AULA 16 AULA 16 AULA 16 TECNOLOXIA 1

EcdE Dolores Gómez Fra2 Cristina Escudero
AULA 18 AULA 16

DAr2 Javier Díaz
PLÁSTICA 2

Psic Ana J. Conde
AULA 18

HiMu David Rodríguez
MUSICA 2

TIC 2 Ana Doval MtA2 Juan M. Cid MtA2 Juan M. Cid EtFD Abrahán Rubín LGe2 Inma Campos
INFORMÁTICA 2 AULA 16 AULA 16 AULA 23 AULA 16

IMXS César Sánchez MEN Juan M. Cid
INFORMÁTICA 3 AULA 16

FuAX Dolores Gómez LGSXX César Camoira
INFORMÁTICA 1 AULA 18

2Po2 A. Belén Mellado FiCT Ana J. Conde
AULA 18 AULA 42 - AULA ARTE

CTMA J. Ángel Rodríguez
AULA 23

Hist I. César González LCe2 Silvia Cid Hist I. César González LCe2 Silvia Cid TIC 2 Ana Doval
AULA 16 AULA 16 AULA 16 AULA 16 INFORMÁTICA 2

IMXS César Sánchez
INFORMÁTICA 3

FuAX Dolores Gómez
INFORMÁTICA 1

2Po2 A. Belén Mellado
AULA 18

CTMA J. Ángel Rodríguez
AULA 23

Tec2 Ana Doval EtFD Abrahán Rubín LCe2 Silvia Cid Ing2 Isabel Cota Xeog Carmen Cuquejo
TECNOLOXIA 1 AULA 23 AULA 16 AULA 16 AULA 16

Fra2 Cristina Escudero MEN Juan M. Cid EcdE Dolores Gómez
AULA 16 AULA 16 AULA 18

DAr2 Javier Díaz LGSXX César Camoira
PLÁSTICA 2 AULA 18

Psic Ana J. Conde FiCT Ana J. Conde
AULA 18 AULA 42 - AULA ARTE

HiMu David Rodríguez
MUSICA 2

MtA2 Juan M. Cid
AULA 16

LGe2 Inma Campos
AULA 16

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

 Luns  Martes  Mércores  Xoves  Venres

As horas que están sombreadas estarían destinadas a actividades e non sería preciso a 
conexión telemática do alumnado. 

HORA DE TITORÍA ATENCIÓN FAMILIAS: Venres das 10:30 ás 11:20 horas



HORARIO GRUPO: 1º ESO A TITOR/A: Verónica Hermida López

Ingl Maeba García AeLC Beatriz Domínguez EF Daniel Ortega BiXe Javier Rodríguez EF Daniel Ortega

AULA 29 AULA 21 PAVILLÓN 1 AULA 29 PAVILLÓN 1

LGal Natalia Nóvoa

AULA 29

AeLC Beatriz Domínguez ReCa Puy Goyache XeHi Inés Rodríguez ReFL Verónica Hermida AeM Lucía Sotelo

AULA 21 AULA 29 AULA 29 AULA 33 AULA 22

LGal Natalia Nóvoa VaEt Román López Fran Cristina Escudero Mat Juan M. Cid

AULA 29 MUSICA 1 AULA 29 AULA 29

ReEv Rebeca Ares

AULA RELIX. EVANX. 

AeM Lucía Sotelo AeM Lucía Sotelo AeM Lucía Sotelo Ingl Maeba García AeLC Beatriz Domínguez

AULA 22 AULA 22 AULA 22 AULA 29 AULA 21

Mat Juan M. Cid Mat Juan M. Cid Mat Juan M. Cid LGal Natalia Nóvoa

AULA 29 AULA 29 AULA 29 AULA 29

BiXe Javier Rodríguez AeLG César Camoira AeLC Beatriz Domínguez XeHi Inés Rodríguez AeLG César Camoira

AULA 29 AULA 21 AULA 21 AULA 29 AULA 21

LCeL Verónica Hermida LGal Natalia Nóvoa LCeL Verónica Hermida

AULA 29 AULA 29 AULA 29

XeHi Inés Rodríguez ReFL Verónica Hermida EpeV Pedro Pablo Diz AeLG César Camoira DesI Maite González

AULA 29 AULA 33 PLÁSTICA 1 AULA 21 AULA IDIOMAS

Fran Cristina Escudero LCeL Verónica Hermida Ingl Maeba García

AULA 29 AULA 29 AULA 29

AeLG César Camoira BiXe Javier Rodríguez BiXe Javier Rodríguez AeM Lucía Sotelo EpeV Pedro Pablo Diz

AULA 21 AULA 29 AULA 29 AULA 22 PLÁSTICA 1

LCeL Verónica Hermida Mat Juan M. Cid

AULA 29 AULA 29

ItI Rocío Porto

INFORMÁTICA 1

Tit Verónica Hermida

AULA 29

1ª

 Luns  Martes  Mércores  Xoves  Venres

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

As horas que están sombreadas estarían destinadas a actividades e non sería preciso a 
conexión telemática do alumnado. 
Nas materias de 1 hora semanal (ITI, Relixión Católica, Relixión Evanxélica e Valores 
Éticos) o profesor escollerá entre:

a) alternar unha hora de docencia unha semana e unha hora de actividades a seguinte 
b) ) docencia virtual todas as sesións pero conectados un período de tempo     

determinado

HORA DE TITORÍA ATENCIÓN FAMILIAS: Xoves das 10:30 ás 11:20 horas



HORARIO GRUPO: 1º ESO B TITOR/A: Vanesa Soria Vázquez

Ingl Maite González LGal César Camoira Ingl Maite González EpeV Pedro Pablo Diz XeHi Vanesa Soria

AULA 31 AULA 31 AULA 31 PLÁSTICA 1 AULA 31

AeLC Beatriz Domínguez

AULA 21

LGal César Camoira BiXe Javier Rodríguez ReCa Puy Goyache BiXe Javier Rodríguez Mat Olaia Trigo

AULA 31 AULA 31 AULA 31 AULA 31 AULA 31

AeLC Beatriz Domínguez VaEt Román López AeM Lucía Sotelo

AULA 21 MUSICA 1 AULA 22

ReEv Rebeca Ares

AULA RELIX. EVANX. 

Mat Olaia Trigo Mat Olaia Trigo Mat Olaia Trigo EF Daniel Ortega LGal César Camoira

AULA 31 AULA 31 AULA 31 PAVILLÓN 1 AULA 31

AeM Lucía Sotelo AeM Lucía Sotelo AeM Lucía Sotelo AeLC Beatriz Domínguez

AULA 22 AULA 22 AULA 22 AULA 21

EF Daniel Ortega LCeL Tamara Varela LGal César Camoira ReFL Tamara Varela LCeL Tamara Varela

PAVILLÓN 1 AULA 31 AULA 31 AULA 33 AULA 31

AeLG César Camoira AeLC Beatriz Domínguez Fran Cristina Escudero AeLG César Camoira

AULA 21 AULA 21 AULA 31 AULA 21

BiXe Javier Rodríguez DesI Olalla Calo XeHi Vanesa Soria LCeL Tamara Varela EpeV Pedro Pablo Diz

AULA 31 AULA IDIOMAS AULA 31 AULA 31 PLÁSTICA 1

Ingl Maite González AeLG César Camoira

AULA 31 AULA 21

LCeL Tamara Varela ReFL Tamara Varela ItI Rocío Porto Mat Olaia Trigo BiXe Javier Rodríguez

AULA 31 AULA 33 INFORMÁTICA 1 AULA 31 AULA 31

AeLG César Camoira Fran Cristina Escudero AeM Lucía Sotelo

AULA 21 AULA 31 AULA 22

XeHi Vanesa Soria

AULA 31

Tit Vanesa Soria

AULA 31

 Luns  Martes  Mércores  Xoves  Venres

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

As horas que están sombreadas estarían destinadas a actividades e non sería preciso a 
conexión telemática do alumnado. 
Nas materias de 1 hora semanal (ITI, Relixión Católica, Relixión Evanxélica e Valores 
Éticos) o profesor escollerá entre:

a) alternar unha hora de docencia unha semana e unha hora de actividades a seguinte 
b) ) docencia virtual todas as sesións pero conectados un período de tempo     

determinado

HORA DE TITORÍA ATENCIÓN FAMILIAS: Martes das 10:30 ás 11:20 horas



HORARIO GRUPO: 1º ESO C TITOR/A: José Ángel Rodríguez Freire

LGal Natalia Nóvoa AeM Lucía Sotelo EpeV Pedro Pablo Diz Ingl Maite González LGal Natalia Nóvoa

AULA 17 AULA 22 PLÁSTICA 1 AULA 17 AULA 17

AeLC Beatriz Domínguez Mat Juan M. Cid DesI Olalla Calo AeLC Beatriz Domínguez

AULA 21 AULA 17 AULA IDIOMAS AULA 21

AeM Lucía Sotelo LGal Natalia Nóvoa AeM Lucía Sotelo ReFL Verónica Hermida XeHi Inés Rodríguez

AULA 22 AULA 17 AULA 22 AULA 33 AULA 17

Mat Juan M. Cid AeLC Beatriz Domínguez Mat Juan M. Cid Fran Rocío Porto

AULA 17 AULA 21 AULA 17 AULA 17

XeHi Inés Rodríguez LCeL Verónica Hermida XeHi Inés Rodríguez LGal Natalia Nóvoa ItI Rocío Porto

AULA 17 AULA 17 AULA 17 AULA 17 INFORMÁTICA 1

AeLG Hortensia Arcos AeLC Beatriz Domínguez

AULA 21 AULA 21

LCeL Verónica Hermida Ingl Maite González ReCa Puy Goyache BiXe J. Ángel Rodríguez BiXe J. Ángel Rodríguez

AULA 17 AULA 17 AULA 17 AULA 17 AULA 17

AeLG Hortensia Arcos VaEt Román López

AULA 21 MUSICA 1

ReEv Rebeca Ares

AULA RELIX. EVANX. 

EpeV Pedro Pablo Diz ReFL Verónica Hermida BiXe J. Ángel Rodríguez AeM Lucía Sotelo LCeL Verónica Hermida

PLÁSTICA 1 AULA 33 AULA 17 AULA 22 AULA 17

Fran Rocío Porto Mat Juan M. Cid AeLG Hortensia Arcos

AULA 17 AULA 17 AULA 21

Ingl Maite González BiXe J. Ángel Rodríguez EF Daniel Ortega LCeL Verónica Hermida AeM Lucía Sotelo

AULA 17 AULA 17 PAVILLÓN 1 AULA 17 AULA 22

AeLG Hortensia Arcos Mat Juan M. Cid

AULA 21 AULA 17

EF Daniel Ortega

PAVILLÓN 1

Tit J. Ángel Rodríguez

AULA 17

 Luns  Martes  Mércores  Xoves  Venres

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

As horas que están sombreadas estarían destinadas a actividades e non sería preciso a 
conexión telemática do alumnado. 
Nas materias de 1 hora semanal (ITI, Reforzos por Francés, Relixión Católica, Relixión 
Evanxélica e Valores Éticos) o profesor escollerá entre:

a) alternar unha hora de docencia unha semana e unha hora de actividades a seguinte 
b) ) docencia virtual todas as sesións pero conectados un período de tempo     

determinado

HORA DE TITORÍA ATENCIÓN FAMILIAS: Luns das 13:30 ás 14:20 horas



HORARIO GRUPO: 1º ESO D TITOR/A: Rocío Porto Urbano

AeLC Beatriz Domínguez Mat Olaia Trigo BiXe J. Ángel Rodríguez XeHi Inés Rodríguez AeLC Beatriz Domínguez

AULA 21 AULA 15 AULA 15 AULA 15 AULA 21

LGal Hortensia Arcos AeM Lucía Sotelo LGal Hortensia Arcos

AULA 15 AULA 22 AULA 15

Mat Olaia Trigo AeLC Beatriz Domínguez Mat Olaia Trigo BiXe J. Ángel Rodríguez Ingl Maeba García

AULA 15 AULA 21 AULA 15 AULA 15 AULA 15

AeM Lucía Sotelo LGal Hortensia Arcos AeM Lucía Sotelo DesI Maite González

AULA 22 AULA 15 AULA 22 AULA IDIOMAS

Ingl Maeba García AeLG Hortensia Arcos EF Eduardo Cabido AeLC Beatriz Domínguez EpeV Pedro Pablo Diz

AULA 15 AULA 21 PAVILLÓN 1 AULA 21 PLÁSTICA 1

LCeL Tamara Varela LGal Hortensia Arcos

AULA 15 AULA 15

AeLG Hortensia Arcos BiXe J. Ángel Rodríguez ItI Rocío Porto ReFL Tamara Varela XeHi Inés Rodríguez

AULA 21 AULA 15 INFORMÁTICA 1 AULA 33 AULA 15

LCeL Tamara Varela Fran Rocío Porto

AULA 15 AULA 15

BiXe J. Ángel Rodríguez Ingl Maeba García XeHi Inés Rodríguez Mat Olaia Trigo AeLG Hortensia Arcos

AULA 15 AULA 15 AULA 15 AULA 15 AULA 21

AeM Lucía Sotelo LCeL Tamara Varela

AULA 22 AULA 15

EF Eduardo Cabido ReFL Tamara Varela ReCa Puy Goyache AeLG Hortensia Arcos Mat Olaia Trigo

PAVILLÓN 1 AULA 33 AULA 15 AULA 21 AULA 15

Fran Rocío Porto VaEt Román López LCeL Tamara Varela AeM Lucía Sotelo

AULA 15 MUSICA 1 AULA 15 AULA 22

ReEv Rebeca Ares

AULA RELIX. EVANX. 

EpeV Pedro Pablo Diz

PLÁSTICA 1

Tit Rocío Porto

AULA 15

 Luns  Martes  Mércores  Xoves  Venres

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

As horas que están sombreadas estarían destinadas a actividades e non sería preciso a 
conexión telemática do alumnado. 
Nas materias de 1 hora semanal (ITI, Relixión Católica, Relixión Evanxélica e Valores 
Éticos) o profesor escollerá entre:

a) alternar unha hora de docencia unha semana e unha hora de actividades a seguinte 
b) ) docencia virtual todas as sesións pero conectados un período de tempo     

determinado

HORA DE TITORÍA ATENCIÓN FAMILIAS: Mércores das 09:40 ás 10:30 horas



HORARIO GRUPO: 2º ESO A TITOR/A: Mª Pilar Mera Cid

XeHi Inés Rodríguez EF Vanesa Soria XeHi Inés Rodríguez EF Vanesa Soria LCeL Silvia Cid

AULA 35 PAVILLÓN 1 AULA 35 PAVILLÓN 1 AULA 35

AeLG Inma Campos

AULA 38

Mus Román López LCeL Silvia Cid AeLC Sonia Sanz Tec Alberte Blanco FeQ Pilar Mera

MUSICA 1 AULA 35 AULA 38 TECNOLOXIA 2 AULA 35

AeLG Inma Campos LGal A. Belén Mellado

AULA 38 AULA 35

ReFL Rocío Porto ReCa Puy Goyache FeQ Pilar Mera Tec Alberte Blanco AeLC Sonia Sanz

AULA 38 AULA 35 AULA 35 TECNOLOXIA 2 AULA 38

Fran Cristina Escudero VaEt Román López LGal A. Belén Mellado

AULA 35 MUSICA 1 AULA 35

ReEv Rebeca Ares

AULA RELIX. EVANX. 

Mat Dolores Miranda Mat Dolores Miranda LCeL Silvia Cid Mat Dolores Miranda Ingl Maite González

AULA 35 AULA 35 AULA 35 AULA 35 AULA 35

AeM Olaia Trigo AeM Olaia Trigo AeLG Inma Campos AeM Olaia Trigo DesI Isabel Cota

AULA 38 AULA 38 AULA 38 AULA 38 AULA IDIOMAS

AeLC Sonia Sanz XeHi Inés Rodríguez Mat Dolores Miranda Mus Román López Mat Dolores Miranda

AULA 38 AULA 35 AULA 35 MUSICA 1 AULA 35

LGal A. Belén Mellado AeM Olaia Trigo AeM Olaia Trigo

AULA 35 AULA 38 AULA 38

Tec Alberte Blanco Ingl Maite González Ingl Maite González ReFL Rocío Porto OraB Román López

TECNOLOXIA 2 AULA 35 AULA 35 AULA 38 MUSICA 1

Fran Cristina Escudero Orat Inma Campos

AULA 35 AULA 35

Tit Pilar Mera

AULA 35

FeQ Pilar Mera

AULA 35

 Luns  Martes  Mércores  Xoves  Venres

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

8ª

7ª
As horas que están sombreadas estarían destinadas a actividades e non sería preciso a 
conexión telemática do alumnado. 
Nas materias de 1 hora semanal (Oratoria, Relixión Católica, Relixión Evanxélica e Valores 
Éticos) o profesor escollerá entre:

a) alternar unha hora de docencia unha semana e unha hora de actividades a seguinte 
b) ) docencia virtual todas as sesións pero conectados un período de tempo     

determinado
Na materia de Física e Química impartirase 30 minutos de forma virtual e os 20 minutos 
restantes o alumnado fará as tarefas propostas.

HORA DE TITORÍA ATENCIÓN FAMILIAS: Martes das 09:40 ás 10:30 horas



HORARIO GRUPO: 2º ESO B TITOR/A: Román López Díaz de Freijo

AeM Pilar Mera AeLG A. Belén Mellado AeM Pilar Mera ReFL Rocío Porto ReCa Puy Goyache

AULA 38 AULA 38 AULA 38 AULA 38 AULA 37

Mat Dolores Miranda LCeL Silvia Cid Mat Dolores Miranda Fran Cristina Escudero VaEt Román López

AULA 37 AULA 37 AULA 37 AULA 37 MUSICA 1

ReEv Rebeca Ares

AULA RELIX. EVANX. 

Ingl Maite González EF Vanesa Soria Ingl Maite González AeM Pilar Mera AeLC Sonia Sanz

AULA 37 PAVILLÓN 1 AULA 37 AULA 38 AULA 38

DesI Isabel Cota Mat Dolores Miranda LGal Inma Campos

AULA IDIOMAS AULA 37 AULA 37

EF Vanesa Soria ReFL Rocío Porto Mus Román López AeLG A. Belén Mellado Mus Román López

PAVILLÓN 1 AULA 38 MUSICA 1 AULA 38 MUSICA 1

Fran Cristina Escudero LCeL Silvia Cid

AULA 37 AULA 37

OraB Román López XeHi Inés Rodríguez XeHi Inés Rodríguez Ingl Maite González AeM Pilar Mera

MUSICA 1 AULA 37 AULA 37 AULA 37 AULA 38

Orat Inma Campos Mat Dolores Miranda

AULA 37 AULA 37

Tec Alberte Blanco AeM Pilar Mera FeQ  Dolores Meiriño Tec Alberte Blanco FeQ  Dolores Meiriño

TECNOLOXIA 2 AULA 38 AULA 37 TECNOLOXIA 2 AULA 37

Mat Dolores Miranda

AULA 37

AeLC Sonia Sanz FeQ  Dolores Meiriño AeLC Sonia Sanz Tec Alberte Blanco AeLG A. Belén Mellado

AULA 38 AULA 37 AULA 38 TECNOLOXIA 2 AULA 38

LGal Inma Campos LGal Inma Campos LCeL Silvia Cid

AULA 37 AULA 37 AULA 37

Tit Román López

AULA 37

XeHi Inés Rodríguez

AULA 37

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

 Luns  Martes  Mércores  Xoves  Venres

As horas que están sombreadas estarían destinadas a actividades e non sería preciso a 
conexión telemática do alumnado. 
Nas materias de 1 hora semanal (Oratoria, Relixión Católica, Relixión Evanxélica e Valores 
Éticos) o profesor escollerá entre:

a) alternar unha hora de docencia unha semana e unha hora de actividades a seguinte 
b) ) docencia virtual todas as sesións pero conectados un período de tempo     

determinado
Na materia de Física e Química impartirase 30 minutos de forma virtual e os 20 minutos 
restantes o alumnado fará as tarefas propostas.

HORA DE TITORÍA ATENCIÓN FAMILIAS: Venres das 11:50 ás 12:40 horas



HORARIO GRUPO: 2º ESO C TITOR/A: Mª Inés Rodríguez García

AeM Pilar Mera LCeL Tamara Varela AeM Pilar Mera Tec Alberte Blanco XeHi Inés Rodríguez

AULA 38 AULA 39 AULA 38 TECNOLOXIA 2 AULA 39

Mat Olaia Trigo AeLG A. Belén Mellado Mat Olaia Trigo

AULA 39 AULA 38 AULA 39

Fran Rocío Porto Tec Alberte Blanco EF Vanesa Soria AeM Pilar Mera LGal A. Belén Mellado

AULA 39 TECNOLOXIA 2 PAVILLÓN 1 AULA 38 AULA 39

ReFL Cristina Escudero Mat Olaia Trigo AeLC Sonia Sanz

AULA 38 AULA 39 AULA 38

ReCa Puy Goyache Tec Alberte Blanco Fran Rocío Porto LCeL Tamara Varela Ingl Maite González

AULA 39 TECNOLOXIA 2 AULA 39 AULA 39 AULA 39

VaEt Román López ReFL Cristina Escudero AeLG A. Belén Mellado

MUSICA 1 AULA 38 AULA 38

ReEv Rebeca Ares

AULA RELIX. EVANX. 

Ingl Maite González Mus Román López FeQ Nuria Trigueros OraB Román López AeM Pilar Mera

AULA 39 MUSICA 1 AULA 39 MUSICA 1 AULA 38

Orat Hortensia Arcos Mat Olaia Trigo

AULA 39 AULA 39

EF Vanesa Soria AeM Pilar Mera Ingl Maite González XeHi Inés Rodríguez FeQ Nuria Trigueros

PAVILLÓN 1 AULA 38 AULA 39 AULA 39 AULA 39

Mat Olaia Trigo DesI Maeba García

AULA 39 AULA IDIOMAS

LGal A. Belén Mellado XeHi Inés Rodríguez LGal A. Belén Mellado Mus Román López LCeL Tamara Varela

AULA 39 AULA 39 AULA 39 MUSICA 1 AULA 39

AeLC Sonia Sanz AeLC Sonia Sanz AeLG A. Belén Mellado

AULA 38 AULA 38 AULA 38

Tit Inés Rodríguez

AULA 39

FeQ Nuria Trigueros

AULA 39

7ª

1ª

2ª

 Luns  Martes  Mércores  Xoves  Venres

3ª

4ª

5ª

6ª

8ª

As horas que están sombreadas estarían destinadas a actividades e non sería preciso a 
conexión telemática do alumnado. 
Nas materias de 1 hora semanal (Oratoria, Relixión Católica, Relixión Evanxélica e Valores 
Éticos) o profesor escollerá entre:

a) alternar unha hora de docencia unha semana e unha hora de actividades a seguinte 
b) ) docencia virtual todas as sesións pero conectados un período de tempo     

determinado
Na materia de Física e Química impartirase 30 minutos de forma virtual e os 20 minutos 
restantes o alumnado fará as tarefas propostas.

HORA DE TITORÍA ATENCIÓN FAMILIAS: Xoves das 09:40 ás 10:30 horas



HORARIO GRUPO: 3º ESO A TITOR/A: Pedro Pablo Diz Núñez

BiXe Javier Rodríguez ReCa Puy Goyache XeHi Juan Guerra Tec Ana Doval LCeL Verónica Hermida

AULA 44 AULA 44 AULA 44 TECNOLOXIA 1 AULA 44

VaEt Daniel García

AULA 49

EF Daniel Ortega LCeL Verónica Hermida CuCa Daniel García Tec Ana Doval EF Daniel Ortega

PAVILLÓN 1 AULA 44 AULA 44 TECNOLOXIA 1 PAVILLÓN 1

XeHi Juan Guerra LGal Natalia Nóvoa Mat Mª Jesús Lois EpeV Pedro Pablo Diz FeQ Pilar Mera

AULA 44 AULA 44 AULA 44 PLÁSTICA 1 AULA 49

FeQB Nuria Trigueros

AULA 44

LGal Natalia Nóvoa BiXe Javier Rodríguez LCeL Verónica Hermida Mat Mª Jesús Lois Mat Mª Jesús Lois

AULA 44 AULA 44 AULA 44 AULA 44 AULA 44

Mat Mª Jesús Lois CuCa Daniel García FeQ Pilar Mera Ingl Maeba García XeHi Juan Guerra

AULA 44 AULA 44 AULA 49 AULA 44 AULA 44

FeQB Nuria Trigueros

AULA 44

EpeV Pedro Pablo Diz Ingl Maeba García Ingl Maeba García Mus David Rodríguez LGal Natalia Nóvoa

PLÁSTICA 1 AULA 44 AULA 44 MUSICA 2 AULA 44

Mus David Rodríguez

MUSICA 2

Tit Pedro Pablo Diz

AULA 44

 Luns  Martes  Mércores  Xoves  Venres

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

8ª

7ª

As horas que están sombreadas estarían destinadas a actividades e non sería preciso a 
conexión telemática do alumnado. 
Na materia de Física e Química impartirase 30 minutos de forma virtual e os 20 minutos 
restantes o alumnado fará as tarefas propostas.

HORA DE TITORÍA ATENCIÓN FAMILIAS: Mércores das 10:30 ás 11:20 horas



HORARIO GRUPO: 3º ESO B TITOR/A: Ana Doval Barreiros

XeHi Carmen Cuquejo BiXe Javier Rodríguez CuCa Daniel García FeQ Pilar Mera CuCa Daniel García

AULA 46 AULA 46 AULA 46 AULA 48 AULA 46

Fran Rocío Porto FeQB Nuria Trigueros Fran Rocío Porto

AULA 48 AULA 46 AULA 48

Ingl Josefa Pérez Mus David Rodríguez XeHi Carmen Cuquejo Mat Mª Jesús Lois ReCa Puy Goyache

AULA 46 MUSICA 2 AULA 46 AULA 46 AULA 46

VaEt Daniel García

AULA 34

Mus David Rodríguez EpeV Pedro Pablo Diz LCeL Verónica Hermida Tec Ana Doval Mat Mª Jesús Lois

MUSICA 2 PLÁSTICA 1 AULA 46 TECNOLOXIA 1 AULA 46

FeQ Pilar Mera Mat Mª Jesús Lois BiXe Javier Rodríguez Tec Ana Doval XeHi Carmen Cuquejo

AULA 48 AULA 46 AULA 46 TECNOLOXIA 1 AULA 46

FeQB Nuria Trigueros

AULA 46

LCeL Verónica Hermida EF Daniel Ortega LGal Natalia Nóvoa EF Daniel Ortega LGal Natalia Nóvoa

AULA 46 PAVILLÓN 1 AULA 46 PAVILLÓN 1 AULA 46

LGal Natalia Nóvoa Ingl Josefa Pérez Ingl Josefa Pérez EpeV Pedro Pablo Diz LCeL Verónica Hermida

AULA 46 AULA 46 AULA 46 PLÁSTICA 1 AULA 46

Mat Mª Jesús Lois

AULA 46

Tit Ana Doval

AULA 46

 Luns  Martes  Mércores  Xoves  Venres

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª
As horas que están sombreadas estarían destinadas a actividades e non sería preciso a 
conexión telemática do alumnado. 
Na materia de Física e Química impartirase 30 minutos de forma virtual e os 20 minutos 
restantes o alumnado fará as tarefas propostas.

HORA DE TITORÍA ATENCIÓN FAMILIAS: Luns das 16:40 ás 17:30 horas



HORARIO GRUPO: 3º ESO C TITOR/A: Ana Belén Mellado Franco

Mat Mª Jesús Lois Mat Mª Jesús Lois Fran Rocío Porto FeQB Nuria Trigueros Fran Rocío Porto

AULA 48 AULA 48 AULA 48 AULA 46 AULA 48

CuCa Daniel García FeQ Pilar Mera CuCa Daniel García

AULA 46 AULA 48 AULA 46

Ingl Maeba García EpeV Pedro Pablo Diz Ingl Maeba García Mus David Rodríguez LCeL Verónica Hermida

AULA 48 PLÁSTICA 1 AULA 48 MUSICA 2 AULA 48

LGal A. Belén Mellado BiXe Javier Rodríguez Tec Ana Doval Mat Mª Jesús Lois XeHi Juan Guerra

AULA 48 AULA 48 TECNOLOXIA 1 AULA 48 AULA 48

FeQB Nuria Trigueros Mus David Rodríguez Tec Ana Doval BiXe Javier Rodríguez EF Daniel Ortega

AULA 46 MUSICA 2 TECNOLOXIA 1 AULA 48 PAVILLÓN 1

FeQ Pilar Mera

AULA 48

XeHi Juan Guerra XeHi Juan Guerra LGal A. Belén Mellado EpeV Pedro Pablo Diz Mat Mª Jesús Lois

AULA 48 AULA 48 AULA 48 PLÁSTICA 1 AULA 48

ReCa Puy Goyache EF Daniel Ortega LCeL Verónica Hermida LGal A. Belén Mellado Ingl Maeba García

AULA 48 PAVILLÓN 1 AULA 48 AULA 48 AULA 48

VaEt Daniel García

AULA 49

ReEv Rebeca Ares

AULA RELIX. EVANX. 

LCeL Verónica Hermida

AULA 48

Tit A. Belén Mellado

AULA 48

 Luns  Martes  Mércores  Xoves  Venres

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

As horas que están sombreadas estarían destinadas a actividades e non sería preciso a 
conexión telemática do alumnado. 
Na materia de Física e Química impartirase 30 minutos de forma virtual e os 20 minutos 
restantes o alumnado fará as tarefas propostas.

HORA DE TITORÍA ATENCIÓN FAMILIAS: Xoves das 12:40 ás 13:30 horas



HORARIO GRUPO: 4º ESO A TITOR/A: Hortensia Arcos Fernández

Mus David Rodríguez Mus David Rodríguez FeQ  Dolores Meiriño XeHi Carmen Cuquejo Ingl Olalla Calo

MUSICA 2 MUSICA 2 AULA 28 AULA 28 AULA 28

TIC Alberte Blanco TIC Alberte Blanco

INFORMÁTICA 1 INFORMÁTICA 1

Fran Cristina Escudero Fran Cristina Escudero

AULA 30 AULA 30

ReCa Puy Goyache FeQ  Dolores Meiriño Mus David Rodríguez EF Vanesa Soria Tec Alberte Blanco

AULA 28 AULA 28 MUSICA 2 PAVILLÓN 1 TECNOLOXIA 2

VaEt Abrahán Rubín TIC Alberte Blanco EpeV Pedro Pablo Diz

AULA 33 INFORMÁTICA 1 PLÁSTICA 1

ReEv Rebeca Ares Fran Cristina Escudero FiL Ana J. Conde

AULA RELIX. EVANX. AULA 30 AULA 30

CuCi J. Ángel Rodríguez

INFORMÁTICA 2

Tec Alberte Blanco LCeL Beatriz Domínguez MaAc Paula Páramo FeQ  Dolores Meiriño MaAc Paula Páramo

TECNOLOXIA 2 AULA 28 AULA 28 AULA 28 AULA 28

EpeV Pedro Pablo Diz

PLÁSTICA 1

FiL Ana J. Conde

AULA 30

CuCi J. Ángel Rodríguez

INFORMÁTICA 2

LCeL Beatriz Domínguez BiXe Lucía Sotelo LGal Hortensia Arcos MaAc Paula Páramo BiXe Lucía Sotelo

AULA 28 AULA 28 AULA 28 AULA 28 AULA 28

XeHi Carmen Cuquejo XeHi Carmen Cuquejo Ingl Olalla Calo LGal Hortensia Arcos EF Vanesa Soria

AULA 28 AULA 28 AULA 28 AULA 28 PAVILLÓN 1

Ingl Olalla Calo MaAc Paula Páramo Tec Alberte Blanco LCeL Beatriz Domínguez LGal Hortensia Arcos

AULA 28 AULA 28 TECNOLOXIA 2 AULA 28 AULA 28

EpeV Pedro Pablo Diz

PLÁSTICA 1

FiL Ana J. Conde

AULA 30

CuCi J. Ángel Rodríguez

INFORMÁTICA 2

Tit Hortensia Arcos

AULA 28

BiXe Lucía Sotelo

AULA 28

 Luns  Martes  Mércores  Xoves  Venres

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

8ª

7ª
As horas que están sombreadas estarían destinadas a actividades e non sería preciso a 
conexión telemática do alumnado. 
Na materia de Física e Química impartirase 30 minutos de forma virtual e os 20 minutos 
restantes o alumnado fará as tarefas propostas.

HORA DE TITORÍA ATENCIÓN FAMILIAS: Mércores das 10:30 ás 11:20 horas



HORARIO GRUPO: 4º ESO B TITOR/A: Mª Dolores Meiriño Castro

Fran Cristina Escudero Fran Cristina Escudero BiXe Lucía Sotelo MaAc Paula Páramo XeHi Carmen Cuquejo

AULA 30 AULA 30 AULA 30 AULA 30 AULA 30

Mus David Rodríguez Mus David Rodríguez

MUSICA 2 MUSICA 2

TIC Ana Doval TIC Ana Doval

INFORMÁTICA 2 INFORMÁTICA 2

TIC Alberte Blanco TIC Alberte Blanco

INFORMÁTICA 1 INFORMÁTICA 1

Ingl Olalla Calo XeHi Carmen Cuquejo Fran Cristina Escudero BiXe Lucía Sotelo CuCi J. Ángel Rodríguez

AULA 30 AULA 30 AULA 30 AULA 30 INFORMÁTICA 2

Mus David Rodríguez Tec Alberte Blanco

MUSICA 2 TECNOLOXIA 2

TIC Ana Doval FiL Ana J. Conde

INFORMÁTICA 2 AULA 30

TIC Alberte Blanco EpeV Pedro Pablo Diz

INFORMÁTICA 1 PLÁSTICA 1

CuCi J. Ángel Rodríguez MaAc Paula Páramo FeQ  Dolores Meiriño Ingl Olalla Calo EF Vanesa Soria

INFORMÁTICA 2 AULA 30 AULA 30 AULA 30 PAVILLÓN 1

Tec Alberte Blanco

TECNOLOXIA 2

FiL Ana J. Conde

AULA 30

EpeV Pedro Pablo Diz

PLÁSTICA 1

FeQ  Dolores Meiriño LGal Hortensia Arcos EF Vanesa Soria LCeL Beatriz Domínguez LCeL Beatriz Domínguez

AULA 30 AULA 30 PAVILLÓN 1 AULA 30 AULA 30

MaAc Paula Páramo LCeL Beatriz Domínguez LGal Hortensia Arcos ReCa Puy Goyache Ingl Olalla Calo

AULA 30 AULA 30 AULA 30 AULA 30 AULA 30

VaEt Ana J. Conde

AULA 33

XeHi Carmen Cuquejo BiXe Lucía Sotelo CuCi J. Ángel Rodríguez FeQ  Dolores Meiriño MaAc Paula Páramo

AULA 30 AULA 30 INFORMÁTICA 2 AULA 30 AULA 30

Tec Alberte Blanco

TECNOLOXIA 2

FiL Ana J. Conde

AULA 30

EpeV Pedro Pablo Diz

PLÁSTICA 1

Tit  Dolores Meiriño

AULA 30

LGal Hortensia Arcos

AULA 30

 Luns  Martes  Mércores  Xoves  Venres

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

8ª

7ª

As horas que están sombreadas estarían destinadas a actividades e non sería preciso a 
conexión telemática do alumnado. 
Na materia de Física e Química impartirase 30 minutos de forma virtual e os 20 minutos 
restantes o alumnado fará as tarefas propostas.

HORA DE TITORÍA ATENCIÓN FAMILIAS: Venres das 10:30 ás 11:20 horas



HORARIO GRUPO: 4º ESO C TITOR/A: Olalla Calo Romay

Mus David Rodríguez Mus David Rodríguez XeHi Carmen Cuquejo LGal Hortensia Arcos MaAc Paula Páramo

MUSICA 2 MUSICA 2 AULA 32-B AULA 32-B AULA 32-B

TIC Ana Doval TIC Ana Doval

INFORMÁTICA 2 INFORMÁTICA 2

Fran Cristina Escudero Fran Cristina Escudero

AULA 30 AULA 30

LGal Hortensia Arcos MaAc Paula Páramo Mus David Rodríguez Ingl Olalla Calo Tec Alberte Blanco

AULA 32-B AULA 32-B MUSICA 2 AULA 32-B TECNOLOXIA 2

TIC Ana Doval FiL Ana J. Conde

INFORMÁTICA 2 AULA 30

Fran Cristina Escudero EpeV Pedro Pablo Diz

AULA 30 PLÁSTICA 1

CuCi J. Ángel Rodríguez

INFORMÁTICA 2

Tec Alberte Blanco Ingl Olalla Calo LCeL Beatriz Domínguez ReCa Puy Goyache Eco Dolores Gómez

TECNOLOXIA 2 AULA 32-B AULA 32-B AULA 32-B AULA 32-B

FiL Ana J. Conde VaEt Ana J. Conde

AULA 30 AULA 33

EpeV Pedro Pablo Diz

PLÁSTICA 1

CuCi J. Ángel Rodríguez

INFORMÁTICA 2

XeHi Carmen Cuquejo EF Vanesa Soria Eco Dolores Gómez Lat Sonia Sanz Ingl Olalla Calo

AULA 32-B PAVILLÓN 1 AULA 32-B AULA 32-B AULA 32-B

Eco Dolores Gómez LGal Hortensia Arcos Lat Sonia Sanz XeHi Carmen Cuquejo LCeL Beatriz Domínguez

AULA 32-B AULA 32-B AULA 32-B AULA 32-B AULA 32-B

MaAc Paula Páramo Lat Sonia Sanz Tec Alberte Blanco MaAc Paula Páramo EF Vanesa Soria

AULA 32-B AULA 32-B TECNOLOXIA 2 AULA 32-B PAVILLÓN 1

FiL Ana J. Conde

AULA 30

EpeV Pedro Pablo Diz

PLÁSTICA 1

CuCi J. Ángel Rodríguez

INFORMÁTICA 2

Tit Olalla Calo

AULA 32-B

LCeL Beatriz Domínguez

AULA 32-B

 Luns  Martes  Mércores  Xoves  Venres

4ª

5ª

6ª

8ª

7ª

1ª

2ª

3ª

As horas que están sombreadas estarían destinadas a actividades e non sería preciso a 
conexión telemática do alumnado. 

HORA DE TITORÍA ATENCIÓN FAMILIAS: Luns das 11:50 ás 12:40 horas

Direccion
Texto tecleado
[Volver ao ÍNDICE de anexos do Plan de Contixencia]
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Plan específico de atención para o ensino virtual 
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ditaninstrucións para o desenvolvemento do ensino virtual garantindo a atención á diversidade
(https://www.edu.xunta.gal/portal/node/33289

PLAN ESPECÍFICO 

DE ACTUACIÓN 
ENSINO VIRTUAL

Resolución do 18 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se 
para o desenvolvemento do ensino virtual garantindo a atención á diversidade

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/33289)

 

PLAN ESPECÍFICO  

DE ACTUACIÓN 
ENSINO VIRTUAL 
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1.- Introdución. 
 
O Plan específico de actuación ten por obxecto posibilitar a mellor atención educativa 
ao alumnado en situación de especial vulnerabilidade na modalidade de ensino virtual o 
cal implica directamente ao alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo 
(NEAE). 
O seu deseño debe ser tal que debe levar implícito unha formulación de procedementos 
organizados e recursos específicos para garantir a atención educativa a ese alumnado en 
igualdade de condicións. 
 
2.- Organización de recursos humanos específicos. 
 
O departamento de orientación velará polo cumprimento do Plan Xeral de Atención á 
Diversidade de xeito que se disporán de recursos organizativos e didácticos necesarios 
que, con carácter individualizado, respondan ás necesidades do alumnado que 
precisan de apoio educativo. 
 
Baixo unha modalidade de ensino a distancia por illamento ou confinamento, a  
concreción do alumnado NEAE no IES Xesús Taboada Chivite abrangue as seguintes 
situacións de vulnerabilidade, que son as mesmas que se atopan baixo o ensino 
presencial: 

 Atraso madurativo. 

 Transtornos do desenvolvemento da linguaxe e da comunicación. 

 Transtornos da atención ou da aprendizaxe. 

 Descoñecemento grave da lingua da aprendizaxe. 

 Incorporación tardía ao sistema educativo. 

 Por condicións de historia escolar. 
 
Esta elevada diversidade é afrontada fundamentalmente co apoio dos especialistas en 
Pedagoxía Terapéutica (tres) e de Audición e Linguaxe (unha). 
Foinos concedido o programa ARCO co que contaremos cun especialista PT que dará 
apoio ao alumnado de 1º, 2º e 3º ESO seleccionado, e o programa PROA+ baixo o cal 
contaremos cun docente en 4º ESO que dará en 4º ESO no ámbito lingüístico-social ao 
alumnado seleccionado, preferentemente alumnado que provén do PMAR. Asemade, 
cóntase co apoio de dúas Intérprete de Lingua de Signos. Porén, tal e como se recolle no 
apartado catro deste Plan, o profesorado das diferentes materias e profesorado titor 
teñen responsabilidade e funcións asociadas á coordinación que debe establecerse cos 
profesionais anteriores.  
 
A organización de recursos para este alumnado diferenciarase segundo a atención 
virtual sexa producida por confinamentos individuais ou por illamentos por peche de 
aulas. 
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Confinamentos individuais. Serán afrontados tendo en conta o seguinte: 
 

 Alumnado con apoio de especialistas en Pedagoxía Terapéutica e de Audición e 
Linguaxe.  
Dado que a maioría dos apoios son fóra da aula, a atención educativa realizarase 
nos mesmos períodos lectivos de apoio do ensino presencial, dando prioridade 
ao emprego de sistemas de videoconferencia mediante as plataformas 
corporativas ou mediante plataformas de mensaxería, acordadas previamente 
coas familias, mediante algún dos tres dispositivos móbiles empregados para 
accións titoriais que se porán á disposición dos especialistas. Complementarase 
co emprego de Aulas Virtuais nas que o alumnado está familiarizado e 
capacitado debido á existencia de sesións prácticas e formación cos propios 
especialistas e/ou coas sesións dedicadas para tal fin nas diferentes materias. 
Durante o proceso de confinamento individual será prioritaria a atención do 
profesorado especialista quedando omitida a participación curricular do 
profesorado de referencia da materia para evitar a complexidade do proceso. 
Aínda así, deberá existir feedback deste profesorado co fin de dar cobertura a 
aspectos de integración e emocionais. 
Obviamente nas materias nas que non exista apoio, a atención farase 
fundamentalmente mediante o deseño de actividades programadas nas aulas 
virtuais. 

 Alumnado con reforzo ARCO e PROA+. 
O apoio do alumnado ARCO farase coa incorporación dun/ha especialista en 
Pedagoxía Terapéutica o apoio será similar ao descrito no parágrafo anterior. 
O apoio do alumnado PROA+ cun/ha docente para o ámbito lingüístico-social, 
fai factible o emprego da Aula Virtual para programar a grella didáctica durante 
o illamento individual. Esta programación será íntegra nas materias de Lingua 
Castelá e Lingua Galega que é onde se leva a cabo o apoio fóra da aula. No 
resto de materias, establecerase tamén o uso da Aula Virtual, se ben será maior 
a coordinación co profesorado da materia posto que o apoio faise dentro da aula. 

 Alumnado con apoio dentro do grupo de adquisición das linguas. 
Con este alumnado, debido ao descoñecemento total e case total do idioma, 
seguirase un proceso similar pero con matizacións ao descrito para o 
profesorado especialista. A atención educativa realizarase nos mesmos períodos 
lectivos de apoio, matizando que o 50% será de ensino a través do emprego de 
sistemas de videoconferencia mediante as plataformas corporativas  e o outro 
50% será a través de proposta e corrección de fichas, traballos e vídeos para que 
poidan seguir progresando na adquisición do idioma. 

 Alumnado con apoio de Intérprete de Lingua de Signos. 
Dado que este alumnado está supeditado tamén ao apoio educativo por parte dos 
especialistas, haberá un uso compartido dos medios telemáticos para establecer 
a atención educativa de xeito que, seguindo o descrito no apartado do alumnado 
con apoio por parte dos especialistas, a figura do Intérprete de Signos irá ligada 
a estes, quedando omitida a súa participación co profesorado das materias de 
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referencia, agás  nas materias onde non recibe o apoio e onde o ILSe é 
imprescindible e en situacións concretas nas que dito profesorado precise da súa 
presenza (contidos visuais na Aula Virtual, conexións de videoconferencia, etc). 

 
Illamentos por peche de aulas. 
 
Baixo esta situación seguiranse os horarios elaborados para o ensino a distancia e que 
figuran no ANEXO II do Plan de Continxencia. O alumnado seguirá un horario dotado 
coa mesma estrutura queo horario espello da súa aula de referencia podendo ser 
adaptado e individualizado coa intervención coordinada do profesorado do apoio, o 
profesorado das materias e a xefatura de estudos. En calquera caso, unha vez 
establecido o illamento poderá partirse do horario base e logo ir introducindo as 
correspondentes adaptacións ou modificacións. O motivo que xustifica non ter un 
horario de partida individualizado é debido aos posibles cambios que a nivel 
organizativo se poden dar co alumnado fundamentalmente NEAE, de xeito que un 
organigrama horario nun determinado momento pode diferir do que se teña noutro 
momento (por novas incorporacións, por variacións nas horas de apoio, etc). 
 
As familia terá información de todo o proceso a través do Departamento de Orientación, 
principalmente vía mail, sixa ou abalar. Existe un canle directo cos membros do 
departamento de orientación: dochivite@gmail.com 
Nalgún caso poderase utilizar os teléfonos para chamar e poder concretar aspectos máis 
específicos da atención ao alumnado NEAE que reciba este tipo de atención. 
 
 
3.- Recursos dixitais para o ensino virtual. 
 
As ferramentas dixitais que se poderán empregar son as previstas pola administración 
educativa autonómica e que están disponibles nos ServizosDixitais 
Educativos,https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais. 

 
Ademais de orientación ten creadas carpetas de traballo na web 
www.liveworksheet.com e tamén se utiliza o Drive compartido para determinados 
traballos específicos. Todos con publicidade e enlaces na Aula Virtual do Centro. 
 
O alumnado e as familias deberán coñecer as ferramentas que empregarán. En calquera 
caso, na Aula Virtual do centro sempre haberá información relativa ao emprego de 
ferramentas telemáticas. Asemade, o emprego da propia aula virtual debe ser ben 
coñecido polo alumnado mediante sesións prácticas levadas a cabo durante os apoios 
pero tamén na aula de referencia. 
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4.- Outros aspectos a ter en conta. 
 

 Débense ter presentes as adecuacións necesarias e constatadas nas 
programacións didácticas que a docencia non presencial poida requirir para a 
consecución das competencias clave en todas as materias. 

 Identificaranse os recursos necesarios para garantir o ensino virtual e evitar a 
fenda dixital realizando as correspondentes solicitudes para a Xestión de 
Equipamento Dixital tal e como se detalla no Plan de Continxencia. 

 Os equipos docentes de cada grupo/aula estarán coordinados en aspectos 
referidos ao comparto de información sobre o alumnado, coordinación de plans 
de traballo para evitar a sobrecarga de tarefas, aplicación de recursos que 
favorezan o proceso de ensino e o traballo cooperativo. 

 Na aplicación do ensino virtual tanto o persoal docente como o alumnado 
deberán ter en conta a adaptación das Normas de Organización e Funcionamento 
que figuran na addenda do ANEXO IV do Plan de Continxencia. 

 Garantir unha atención educativa do alumnado ao que vai dirixido o Plan 
específico de actuación en igualdade de condicións pasa pola asunción das 
responsabilidades e funcións da Dirección do centro, da Xefatura do 
Departamento de Orientación, dos Especialistas en Pedagoxía Terapéutica ou en 
Audición e Linguaxe, do profesorado das diferentes áreas ou materias e 
profesorado titor, do/a Intérprete de Lingua de Signos ou outros profesionais de 
apoio. Estas responsabilidades e funcións son as que veñen recollidas no 
punto sexto da Resolución pola que se ditan as instrucións para o 
establecementodo Plan específico de actuación. 
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/33289 
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No Anexo I da resolución conxunta da Secretaría Xeral Técnica e da 

Secretaría Xeral de Educación, do 2 de novembro de 2020, dítanse as 

instrucións do Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros 

educativos de ensino non universitario sostidos con fondos públicos da 

Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-21. 

O punto 8 do anexo establece: 

O alumnado é titular dos mesmos dereitos e deberes no ensino non 

presencial, e, polo tanto, está obrigado participar nas clases non presenciais 

con aproveitamento e sometido ás mesmas normas de convivencia 

independentemente da situación de peche ou confinamento.  

Obviamente, a matización anterior leva a ditaminar unhas normas de 

participación no funcionamento, organización e convivencia responsables en 

torno ao ensino a distancia, ou á adaptación dalgunhas das Normas de 

Organización e Funcionamento do noso centro a esa modalidade de ensino. 

A resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional 

pola que se ditan as instrucións para a elaboración de horarios en períodos de 

peche de aulas ou centros como consecuencia da pandemia da COVID-19, da 

conta do parágrafo anterior no punto 8 do seu artigo 4º de aplicación dos 

horarios no proceso de ensino a distancia establecendo: 

A dirección do centro deberá realizar, á maior brevidade posible, a 

adaptación das Normas de Organización e Funcionamento (NOF) para o 

desenvolvemento do actividade de ensino-aprendizaxe no ensino a distancia a 

fin de acadar un clima escolar idóneo que facilite o logro dos obxectivos 

educativos e o éxito escolar.  

Polo tanto, a continuación amósase a adaptación das nosas NOF ao 

ensino a distancia (https://bit.ly/38BIBbJ) , estendendo algunhas a esta 

modalidade ou engadindo outras novas de xeito que dos tres eixes vertebrados 

das mesmas, os dous seguintes serán os que prevalecerán baixo o ensino non 

presencial: 



 O respecto mutuo entre todos os membros da Comunidade 

educativa. 

 O aproveitamento na aprendizaxe e na formación. 

 

Artigo 1. 

A adaptación destas normas afectan a aqueles membros da Comunidade 

Educativa do IES Xesús Taboada Chivite con responsabilidades ligadas ao 

desenvolvemento da actividade de ensino a distancia: alumnado, 

pais/nais/titores legais e profesorado, estando todos obrigados a cumprir os 

seus preceptos. 

Artigo 2.  

Estas normas entrarán en vigor ao día seguinte da súa aprobación polo 

Consello Escolar. 

Artigo 3. 

Estas normas deberán ser coñecidas polos membros da Comunidade 

Educativa aos que se refire o artigo 1. 

Artigo 4. 

A ignorancia de todo ou parte da adaptación das NOF ao ensino a distancia 

non exime do seu cumprimento. 

Artigo 5. A dirección do centro. 

1. A dirección do centro, sendo súa a competencia para o 

desenvolvemento do regulamento da adaptación das NOF, velará polo 

seu cumprimento. 

2. A dirección do centro educativo, en coordinación co equipo docente do 

grupo de alumnos, elaborará un horario semellante ao que se 

desenvolve en réxime de presencialidade ou semipresencialiadade, coa 

carga horaria que se estime pertinente para cada materia respectando 

un mínimo do 60% da carga lectiva establecido na normativa vixente, 



tendo en conta o esforzo que vai a supoñer para o alumnado e o 

profesorado o seguimento da actividade a través de medios telemáticas.  

3. A dirección do centro promoverá as actividades de información e 

formación necesarias para que todo o profesorado poida utilizar con 

efectividade os medios telemáticos de comunicación co alumnado e as 

súas familias ou representantes legais, así como o uso efectivo da aula 

virtual; para elo empregará os recursos formativos que posúe no centro 

ou solicitará o apoio do asesor Abalar ou asesores do Centro de 

Formación e Recursos.  

4. O equipo directivo afrontará o mesmo día do peche dunha ou varias 

aulas,ou mesmo do centro, as necesidades TIC máis perentorias do 

centro, dando traslado á inspección educativa do equipos que vaian 

quedando sen cubrir. 

5. A dirección do centro será a encargada do envío das comunicacións de 

peches ás familias mediante o AbalarMóbil, correos masivos e 

publicacións na páxina web do centro. 

Artigo 6. Profesorado e titorías. 

1. O profesorado é titular dos mesmos dereitos e deberes das NOF do 

centro nos períodos de ensino non presencial, en especial de aqueles 

que teñan unha conexión directa da súa labor docente baixo esa 

modalidade de ensino. 

2.  O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os 

coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos 

dispoñibles ben achegados polo profesorado ou ben os que poña a 

disposición a Consellería. A impartición da actividade lectiva non 

presencial farase a través das ferramentas institucionais tales como 

aulas virtuais, Webex, etc. 

3. O profesorado emitirá un informe ao final de cada semana  á dirección 

do centro das  actividades que realizou co alumnado no horario 

establecido.  

4. O profesorado habilitará na aula virtual do centro os recursos e as 

actividades iniciais para dar introdución ao ensino a distancia o 

mesmo día do peche dunha aula ou do centro. 



5. O/a orientador/a do centro educativo, no horario establecido pola 

dirección do centro, velará polo cumprimento do Plan Xeral de 

Atención á Diversidade, coordinará a atención ao alumnado NEE por 

parte do persoal adscrito ao departamento de orientación, realizará as 

correspondentes reunións telemáticas para o desenvolvemento e 

seguimento do Plan de Acción Titorial, realizará as súas funcións, 

establecidas no artigo 6 do Decreto 120/1998, do 29 de abril, 

empregando as distintas ferramentas dixitais, ben a demanda dos 

titores/as ou dos pais/nais ou titores legais do alumnado.  

6. O profesorado de cada área, ámbito, materia ou módulo 

experimentará no centro cos alumnos o uso dos medios de 

comunicación telemática, así como a aula virtual, a empregar no caso 

de ter que desenvolver un proceso de ensino-aprendizaxe a distancia. 

7. O profesorado contribuirá coa acción titorial comunicando as 

incidencias relacionadas co proceso de ensino a distancia ao 

profesorado titor e as suxeitas aos partes de incidencia ligados a 

condutas contrarias á convivencia, á xefatura de estudos.    

8. O/a titor/a informará ás familias do horario do grupo de alumnos 

establecido pola dirección do centro e que será de obrigatorio 

cumprimento. 

9. O/a titor/a informará aos pais nais ou titores legais do alumnado 

menor de idade e ao alumnado maior de idade da adaptación destas 

normas para esta modalidade de ensino-aprendizaxe, así como do 

control de asistencia e participación a través dos medios telemáticos, 

que realizará diariamente o profesor mediante as ferramentas 

habituais, e das súas consecuencias no proceso de avaliación que o 

equipo docente ten establecido na súa programación didáctica.  

10.    O/a titor/a colaborará cos organismos do centro para fomentar 

hábitos de convivencia e para manter a disciplina entre o alumnado 

que estea ao seu cargo durante a participación a través dos medios 

telemáticos ou das ferramentas que habitualmente se poidan 

empregar no ensino a distancia.  

11. O/a titor/a de cada grupo de alumnado proporcionaralle información 

aos pais/nais ou representantes legais sobre o uso dos medios de 



comunicación telemática, así como da aula virtual, para poder axudar 

ao alumnado no caso de ter que desenvolverse un proceso de ensino-

aprendizaxe a distancia. A información aos pais/nais ou 

representantes legais realizarase polo procedemento que se estime 

máis efectivo e preferentemente de xeito telemático.  

12. O titor/a desenvolverá as funcións que lle son propias en especial no 

proceso da Acción Titorial durante as sesións de titoría para 

alumnado e para familias empregando os recursos, 

fundamentalmente telemáticos, que o centro (Sixa, teléfonos móviles) 

ou a Consellería (Espazo Abalar, correo corporativo) pon ao seu 

alcance.  

 

Artigo 7. Alumnado. 

 

1. O alumnado é titular dos mesmos dereitos e deberes que figuran nas 

NOF do centro nos períodos de ensino non presencial, en especial de 

aqueles que teñan unha conexión directa con esta modalidade de 

ensino. 

 

2. O alumnado está obrigado a participar nas clases non presenciais con 

aproveitamento e sometido ás mesmas normas de convivencia 

independentemente da situación de peche ou confinamento. 

 

3. En relación ao punto anterior, e dado que as normas de convivencia 

buscan o bo funcionamento do Centro e o respecto mutuo entre todos os 

membros da Comunidade Educativa, serán aplicables tódalas 

correccións que figuran nas NOF, as cales teñen un carácter educativo 

de recuperación da conduta inadecuada ata conseguir que se adapte á 

norma aceptada por todos e por todas. 

 

4. O punto 3 do Título VII das Normas de convivencia establece: 

Serán obxecto de corrección disciplinaria as condutas contrarias ás normas de 

convivencia realizadas polo alumnado dentro do recinto escolar, durante o 

desenvolvemento de actividades complementarias ou extraescolares ou 



durante a prestación do servizo de transporte escolar. Asemade, poderán 

corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado que, aínda que 

realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente 

relacionadas coa vida escolar e afecten aos seus compañeiros ou a outros 

membros da comunidade educativa e, en particular, as actuacións que 

constitúan acoso escolar. 

Este punto é adaptado ao ensino non presencial quedando redactado do 

seguinte xeito: 

Serán obxecto de corrección disciplinaria as condutas contrarias ás normas de 

convivencia realizadas polo alumnado dentro do recinto escolar, durante o 

desenvolvemento de actividades complementarias ou extraescolares,  durante 

a prestación do servizo de transporte escolar e as realizadas baixo o ensino 

non presencial. Asemade, poderán corrixirse disciplinariamente as condutas do 

alumnado que, aínda que realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas 

ou directamente relacionadas coa vida escolar e afecten aos seus compañeiros 

ou a outros membros da comunidade educativa e, en particular, as actuacións 

que constitúan acoso escolar. 

 

5. As condutas que o alumnado debe manter nunha sesión de 

videoconferencia  son: 

1. Conectarse puntualmente á sesión respectando os tempos de conexión 

(no horario de cada materia hai un período de desconexión de 5 

minutos antes do remate da clase, de xeito que, disporase de 

cinco minutos para conectarse á seguinte). Tres faltas de 

puntualidade nas conexións computarán coma unha de asistencia. Os 

protocolos de absentismo e perda de avaliación continua mantéñense 

mesmo no ensino a distancia. 

2. Identificarse axeitadamente para rexistrar a asistencia, 

a) colocando o nome e apelido propios e non un alcume ou nome 

dun familiar. 

b) colocando un encadre de cámara axeitado, nun posto de 

traballo similar ao posto escolar, coidando as condicións 

ambientais de luz  para ser visible polo profesorado e 

eliminando todo ruído ou presenzas físicas alleas (poderase 

establecer un fondo de pantalla axeitado que cumpra cuns 

patróns de aula) que poidan interferir nas explicacións. O 



emprego de ferramentas corporativas institucionais garanten o 

tratamento seguro dos datos de carácter persoal, polo que é 

obrigatorio ser visibles nos tempos de conexión. 

3. Utilizar unha vestimenta axeitada, similar á utilizada na asistencia ao 

centro, que permita a identificación e non atente contra a dignidade dos 

presentes. 

4. Ser respectuoso durante a clase mantendo as mesmas composturas 

que no ensino presencial tendo en conta as seguintes pautas:  

a) respectar a quenda de palabra. 

b) non facer uso de calquera tipo de interferencia que interrompa 

as explicacións: comer, beber, risas e conversas indebidas, 

berros e ruídos inxustificados ou calquera outra actitude ou 

interferencia que provoque chamadas de atención. 

5. Manter unha participación ordenada: 

a) gardando silencio, levantando a man para participar ou cando 

o/a profesor/a o mande. 

b) sen chatear cos/coas compañeiros/as durante a clase.   

6. Manterse durante todo o período lectivo coa cámara conectada 

abandonando a conexión só cando o profesorado de por rematada a 

sesión. Aínda habendo un tempo de desconexión nas materias que 

podería asemellarse ao timbre de clase, é o/a profesor/a o que marca o 

fin da clase. 

7. Non suplantar a identidade dun/dunha estudante ou docente do centro 

nin falsear o seu perfil ou rexistro de conexión. 

8. Respectar a privacidade de terceiras persoas e non difundir imaxes, 

audios, vídeos ou capturas de terceiros vinculados ao proceso de 

ensino a distancia. 

9. Ter unicamente o material preciso para o desenvolvemento da clase no 

posto de traballo preparado, e así non ter que levantarse durante a 

explicación. 

10. Respectar os horarios e períodos de entrega das actividades segundo 

as indicacións de cada profesor/a. 

 

6. O incumprimento das condutas anteriores terá a consideración de falta 

leve, agás o incumprimento das condutas 7 e 8 ou a acumulación de 



faltas leves que terá a consideración de falta gravemente prexudicial 

contraria ás normas de convivencia. 

 

7. Os procedementos correctores para as condutas consideradas faltas 

leves son os descritos no apartado 6 do artigo 37 das NOF. A 

continuación amósanse as adaptacións establecidas para o ensino a 

distancia (en cor azul) sobre os procedementos existentes:  

 

a) Amoestación privada ou por escrito. O parte de incidencia, no ensino a 

distancia, pode ser achegado á xefatura de estudos entregando o 

modelo de amoestación cuberto ou achegado por medios electrónicos 

no caso de que o profesorado se atope en situación de confinamento.  

b) Derivación de forma inmediata, cando impedisen a continuación do 

desenvolvemento da clase, á Aula de  Atención Educativa e 

Convivencia co seu específico parte de amoestación. Ningún alumno 

poderá acudir a dita aula sen actividades ou tarefas para realizar 

durante a súa permanencia nela. Correspóndelle ao profesorado que 

remita alumnado a esa aula establecer as tarefas que cada alumno 

deba realizar, corrixilas e avalialas. Ademais informará, segundo o 

procedemento que se estableza pola xefatura de estudos, aos pais ou 

titores legais do alumnado remitido á aula, indicándolles a incidencia 

que o motivou.  

No ensino a distancia, cando exista impedimento no desenvolvemento 

da clase, o/a profesor/a pode optar pola expulsión do alumno ou da 

alumna da sala virtual, dando conta mediante o parte de incidencia á 

xefatura de estudos. Farase entrega do modelo de amoestación cuberto 

ou por medios electrónicos no caso de que o profesorado se atope en 

situación de confinamento 

d) Realización de traballos específicos en horario lectivo (cando o estipule 

o profesor). No ensino virtual a realización destes traballos pode ter 

lugar nas sesións dedicadas á realización de actividades dentro da 

materia. 

f) Suspensión temporal do dereito a participar nas actividades 

extraescolares ou   complementarias do Centro por un período de ata 

dúas semanas (por  parte da Xefatura de Estudos ou a Dirección a 

petición do titor, Xunta de Profesores ou profesor encargado da 



actividade extraescolar). No ensino a distancia, poderá adoptarse este 

procedemento cando haxa reinicio da activade presencial sen que 

transcorreran máis de dúas semanas dende a imposición dun parte de 

incidencia. 

h) Suspensión, por parte do director do Centro, do dereito de asistencia a 

determinadas clases por un prazo máximo de tres días. Esta 

suspensión abrangue tamén os períodos de esnsino a distancia.  

i) Suspensión, por parte do director do Centro, do dereito de asistencia ao 

centro por un prazo máximo de tres días lectivos. Este procedemento é 

aplicable tamén os períodos de ensino a distancia, coa suspensión de 

tódalas conexións virtuais establecidas durante un prazo máximo de 

tres días lectivos.  

 

8. Os procedementos correctores para as condutas consideradas faltas 

graves seguen a directrices do artigo 38 das NOF segundo as cales se 

levará a cabo a tramitación dun expediente disciplinario (polo 

procedemento conciliado ou polo procedemento común). Baixo un 

escenario de ensino a distancia, tódalas comparecencias necesarias, 

tanto as da parte incoada coma as dos seus representantes legais, en 

función da situación sanitaria e epidemiolóxica do momento, poderán ser 

convocadas para teren lugar mediante videochamada ou 

videoconferencia.   

 

9. As correccións do expediente disciplinario polo procedemento común 

como consecuencia de condutas gravemente prexudiciais baixo o ensino 

a distancia son as mesmas cas descritas no apartado 15 do artigo 38 

das NOF. A continuación amósanse as adaptacións establecidas para o 

ensino a distancia (en cor azul) sobre as correccións existentes:  

a) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias   do centro por un período de entre dúas semanas e 

un mes. No ensino a distancia, poderá adoptarse esta corrección cando 

habendo un reinicio da activade presencial,  teña transcorrido un 

período de tempo inferior á máxima imposición establecida dende a 

resolución do expediente. 



c) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases durante un 

período de entre catro días lectivos e dúas semanas. Este 

procedemento é aplicable tamén nos períodos lectivos determinados de 

ensino a distancia, coa suspensión de tódalas conexións virtuais 

establecidas durante o período temporal sinalado.  

d)  Suspensión do dereito de asistencia ao Centro por un período de entre 

catro días lectivos e un mes. Este procedemento é aplicable tamén na 

totalidade de períodos lectivos de ensino a distancia, coa suspensión de 

tódalas conexións virtuais establecidas durante o período temporal 

sinalado.   

 

10. As condutas que o alumnado debe evitar nun entorno de aprendizaxe 

como é a Aula Virtual son as seguintes: 

1. Suplantar a identidade de calquera alumno/a ou docente do centro. 

2. Divulgar, nin subir arquivos ou calquera contido que tente contra a 

dignidade doutras persoas ou evidencien comportamentos contrarios á 

convivencia como ciberacoso, ciberacoso sexual ou ciberbulling ou 

representen actos descritos nas NOF que son condutas que non 

alcancen a gravidade requirida para ser consideradas condutas 

gravemente prexudiciais para a convivencia ou, que si o alcanzan. 

3. Respectar a privacidade de terceiras persoas e non difundir imaxes, 

audios, vídeos ou capturas de terceiros vinculados ao proceso de 

ensino a distancia. 

4. Enviar mensaxes non axeitados, improcedentes ou que creen alarma. 

 

11.  As condutas descritas no punto anterior son consideradas faltas graves, 

agás a 4 se non é reiterada, contrarias ás normas de convivencia 

aplicando sobre elas o descrito nos puntos 8 e 9 deste documento. Para 

a conduta 4 do apartado anterior, considerada falta leve, ten cabida o 

descrito no punto 7 deste documento. 

 

12.  Asemade, no emprego dun entorno de aprendizaxe como é a Aula 

Virtual do centro, o alumnado debe ter en conta as seguintes 

consideracións, como principios de boas prácticas na súa actividade 

docente: 

 



1. O emprego da aula virtual é de obrigado cumprimento, polo que as 

conexións a esta plataforma durante o ensino a distancia deben ser 

diarias.  

2. Evitar o emprego de estruturas de palabras en maiúsculas xa que nas 

redes  iso é sinónimo de berrar. Para chamar a atención sobre algo, 

adóitase empregar o uso comiñas. 

3. Enviar as tarefas nos tempos establecidos. As entregas fóra de prazo 

terán consecuencias non positivas no proceso avaliador das materias. 

4. As copias de traballos e descargas totais de internet van en 

consonancia coas consecuencias non positivas do proceso avaliador. 

5. Nos chats ou foros creados, le as intervencións de tódolos/as 

compañeiros/as e do profesor/a antes de intervir.  

6. Ante calquera dificultade no uso ou manexo da aula virtual ponte en 

contacto co teu/túa titor/a ou co profesorado da materia. 

 

Artigo 8. Pais, nais ou titores legais. 

 

1. As familias serán informadas a través do/a titor/a do grupo de alumnos 

do horario que seus/súas fillos/as deberán cumprir no caso de peche da 

aula ou do centro co fin de manter o ensino a distancia. 

2. As familias serán informadas das normas establecidas polo centro 

tomando como referente o artigo 6 deste documento. 

3. Todas as familias que reciban equipamento público que da cobertura as 

necesidades TIC do alumnado, deberán asinar un compromiso de 

cesión responsabilizándose de dito material segundo o modelo que lles 

será entregado pola dirección do centro. 

4. Cando foran repartidos todos os equipamentos necesarios e dispoñibles, 

organizarase unha reunión virtual nun horario que facilite a asistencia 

das familias, na que se fará un repaso polo funcionamento da aula 

virtual, sempre e cando existan indicios de descoñecemento do uso 

desta plataforma por parte dos seus/súas fillos/as. 

 

 

 

Verín, 9 de novembro de 2020 

Cesar
Texto tecleado
[volta ao ÍNDICE DE ANEXOS]



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 
MODELO DE SOLICITUDES 

DE VULNERABILIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Relacion da documentacion que achega

AUTORIZACION PARA COMUNICACION A XUNTA DE GALICIA

DA 

CONDICIÓN DE TRABALLADORA ESPECIALMENTE SENSIBLE , no 

Relacion da documentacion que achega 

AUTORIZACION PARA COMUNICACION A XUNTA DE GALICIA 

BALLADORA ESPECIALMENTE SENSIBLE , no 
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PLAN DE ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE EXTRAESCOLARES AO 

CONTEXTO COVID-19 NO CURSO 21-22 

Na Resolución conxunta das Consellerías de Educación, Universidade e Formación 
Profesional e de Sanidade pola que se aproba o protocolo de adaptación ao contexto da 
COVID-19 para o inicio do desenvolvemento da actividade lectiva no curso académico 
2021/2022 nos centros de ensino non universitario de Galicia (versión 06-07-2021), no 
seu apartado 12: “Medidas relativas ás familias e ANPAS” subapartado 12.1 cítase: A 
realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto do 
centro educativo, sexan organizadas pola ANPA do centro ou polos concellos, está 
condicionada á aprobación dun protocolo que se integrará como anexo no “Plan de 
adaptación a situación COVID-19 no curso 2021/2022”. O dito protocolo determinará 
as medidas de prevención e protección fronte ao COVID e determinará con claridade 
as responsabilidades das persoas organizadoras ou xestoras. Neste anexo á 
programación de actividades complementarias e extraescolares faise necesario, por 
tanto, o esclarecemento dun protocolo que explique con claridade como se van a 
desenvolver neste novo contexto sociosanitario. 

Expoñeremos, primeiramente,  o protocolo a seguir durante as actividades 
complementarias, é dicir, aquelas que se desenvolven dentro da xornada lectiva tales 
como excursións, conferencias, conmemoracións de datas de interese, actividades 
levadas á cabo durante os recreos etc, facendo especial referencia á forma de 
participación do alumnado nas mesmas garantindo, na medida do posible, a 
seguridade máxima. 

1. NATUREZA DAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Durante este curso académico 2021-22 e en especial durante o primeiro trimestre do 
mesmo, potenciaranse as actividades complementarias de contido sanitario con charlas a 
cargo do persoal sanitario sobre prevención, hixiene e protección ante a COVID-19.  

En canto as distintas actividades complementarias programadas polos distintos 
departamentos e que aparecen nos apartados anteriores desta programación adaptaranse 
ao novo contexto, xestionando espazos e participantes de acordo coa nova situación. 

As actividades deportivas grupales tales como o torneo de fútbol sala e volleyball que se 
viñan realizando durante os recreos non terán lugar no contexto da pandemia. Manterase 
o torneo de tenis de mesa. 

 

 



2. XESTIÓN DE ESPAZOS DURANTE AS
COMPLEMENTARIAS 

2.1. Actividades levadas a cabo na propia aula

Cando estas actividades se leven a cabo na propia aula seguiranse as medidas de 
seguridade que aparecen no anteriormente citado protocolo de adaptación ao contexto 
da COVID-19 nos centros de ensino non universi
apartado 5, “consideracións xerais na aula ordinaria” evitando que o alumnado se 
desprace pola mesma e mantendo a distancia de seguridade entre o alumnado e o/a 
relator/a encargado da charl
momento a máscara e ventilarase a aula ó remate da charla.

2.2 Actividades levadas a cabo no salón de actos

O salón de actos do noso centro ten un aforo de 168 persoas e ata o de agora, foi 
utilizado en incontables ocasións para o desenvolvemento das actividades 
complementarias. No novo contexto o salón de actos non terá a importancia que viña 
tendo, xa que se favorecerá que as actividades se leven a cabo nas aulas para evitar, no 
posible, o contacto entre grupos distintos. Porén, cando a natureza da actividade requira 
o uso deste espazo común, organizaranse do seguinte xeito:

a) A saída das aulas e chegada ao salón de actos será ordenada e continua, de 1 en 
1, deixando a distancia de seguridade. Agard
salón de actos en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade, evitándose a 
formación de aglomeracións de alumnado. 

b) O aforo máximo será do 
libres entre o alumnado co

2. XESTIÓN DE ESPAZOS DURANTE AS ACTIVIDADES 
 

2.1. Actividades levadas a cabo na propia aula 

Cando estas actividades se leven a cabo na propia aula seguiranse as medidas de 
seguridade que aparecen no anteriormente citado protocolo de adaptación ao contexto 

centros de ensino non universitario de Galicia para o c
apartado 5, “consideracións xerais na aula ordinaria” evitando que o alumnado se 
desprace pola mesma e mantendo a distancia de seguridade entre o alumnado e o/a 
relator/a encargado da charla. Tanto o alumnado como o/a relator/a levará posto en todo 
momento a máscara e ventilarase a aula ó remate da charla. 

2.2 Actividades levadas a cabo no salón de actos 
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tendo, xa que se favorecerá que as actividades se leven a cabo nas aulas para evitar, no 

to entre grupos distintos. Porén, cando a natureza da actividade requira 
o uso deste espazo común, organizaranse do seguinte xeito: 

A saída das aulas e chegada ao salón de actos será ordenada e continua, de 1 en 
1, deixando a distancia de seguridade. Agardarán polo/a profesor/a á entrada do 
salón de actos en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade, evitándose a 
formación de aglomeracións de alumnado.  
O aforo máximo será do 25%, é dicir,  42 alumnos/as deixando
libres entre o alumnado coa seguinte distribución: 

ACTIVIDADES 

Cando estas actividades se leven a cabo na propia aula seguiranse as medidas de 
seguridade que aparecen no anteriormente citado protocolo de adaptación ao contexto 

tario de Galicia para o curso 21-22, 
apartado 5, “consideracións xerais na aula ordinaria” evitando que o alumnado se 
desprace pola mesma e mantendo a distancia de seguridade entre o alumnado e o/a 

a. Tanto o alumnado como o/a relator/a levará posto en todo 

O salón de actos do noso centro ten un aforo de 168 persoas e ata o de agora, foi 
ado en incontables ocasións para o desenvolvemento das actividades 

complementarias. No novo contexto o salón de actos non terá a importancia que viña 
tendo, xa que se favorecerá que as actividades se leven a cabo nas aulas para evitar, no 

to entre grupos distintos. Porén, cando a natureza da actividade requira 

A saída das aulas e chegada ao salón de actos será ordenada e continua, de 1 en 
arán polo/a profesor/a á entrada do 

salón de actos en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade, evitándose a 

alumnos/as deixando dous postos 

 



c)  Se houbera outro grupo no salón de actos agardarase a que saia por completo o 
grupo anterior antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se 
formen agrupacións de alumnado durante a espera, ventilarase o salón de actos e 
o grupo entrante hixienizará as cadeiras.  

En segundo lugar, expresaremos, o protocolo a seguir durante as actividades 
extraescolares que tal e como aparece no artigo 62º do Decreto 324/1996 do 26 de 
xullo, polo que se aproba o Regulamento Orgánico dos institutos de educación 
secundaria en Galicia son as aquelas que, sendo organizadas polo centro e figurando na 
programación xeral anual, aprobada polo Consello Escolar, se realizan fóra de horario 
lectivo e nas que a participación é voluntaria. 
 
As actividades extraescolares programadas adaptaranse ao contexto e evolución da 
pandemia, podendo ser anuladas se as autoridades sanitarias así o aconsellan. En todas 
aquelas que se leven a cabo, valorando o risco-beneficio de todas elas, reducirase o 
número de alumnos/as de xeito que se poida manter a seguridade en todo momento e 
procurando ser orientadas por grupos separados intentando que non haxa mestura de 
diferentes niveis. Naquelas que sexa necesario o uso de transporte seguiranse  as 
indicacións que aparecen recollidas na Resolución conxunta das Consellerías de 
Educación, Universidade e Formación Profesional e de Sanidade pola que se aproba o 
protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 para o inicio do desenvolvemento da 
actividade lectiva no curso académico 2021/2022 nos centros de ensino non 
universitario de Galicia (versión 06-07-2021), no seu apartado 13.1  “medidas xerais en 
relación co alumnado transportado”: o aforo dos autobuses de transporte escolar será o 
determinado en cada caso polo órgano autonómico ou estatal competente. Inicialmente 
poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do emprego de máscara. 
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