PROTOCOLO - COVID 19
(Inicio de curso 2020/2021)

ALUMNADO
(Este protocolo pode sufrir modificacións ao longo do curso)

Medidas de hixiene e prevención

● Se alguén amosa síntomas compatibles coa enfermidade ou estivo en
contacto con alguén susceptible de padecer a enfermidade, debe ficar no seu
domicilio ata que sexa valorado por un profesional sanitario. En calquera
caso, deberá contactar de inmediato co teléfono 900 400 116 ou co seu
centro de saúde.
● Se os síntomas se manifestan estando no centro, deberá retirarse á aula B1
(sala de illamento COVID), colocar unha mascarilla cirúrxica e poñelo en
coñecemento do coordinador COVID. Iniciarase o protocolo pertinente.
● Antes de acudir ao centro educativo, deberán realizar a enquisa que figura na
última páxina páxina deste documento (Anexo I) e no caso de presentar un
so dos síntomas compatibles cos do COVID-19 deberá ficar na casa e
contactar co teléfono 900 400 116 e co seu centro de saúde.
● O aforo do elevador será dunha persoa e o seu uso quedará limitado
unicamente ás persoas que o precisen por motivos de mobilidade que
deberán usar máscara.
● Tanto dentro das aulas como en todos os desprazamentos polo interior e o
exterior do centro é obrigatorio o uso correcto da mascarilla. Segundo o
previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, artigo 42 letras a), b) e d), o
incumpimento desta medida terá a consideración de conduta leve contraria á
convivencia e levará aparellada a medida correctora correspondente.

● O alumnado debe traer ao centro, obrigatoriamente, unha mascarilla de
reposto e un estoxo onde gardala.
● O alumnado tamén deberá traer a súa propia solución hidro alcohólica.
● Compre evitar tocar o nariz, ollos e faciana.
● A hixiene de mans é obrigatoria:
○ En cada cambio de aula coa solución hidro alcohólica ou mediante
lavado de mans.
○ Antes e despois dos períodos de lecer e antes de saír dos aseos.
● Farase un uso axeitado e razoable do material de limpeza desbotable e do
desinfectante e solución hidro alcohólica, sen malgastalo.
● Utilizarase a papeleira do vestíbulo para desbotar a mascarilla en caso de
substitución da mesma.
● Limitarase o máximo posible o emprego de documentos en papel e a súa
circulación.

Empregaranse

os

medios

telemáticos

habituais

(correo

electrónico, Drive, Aula Virtual, páxina web) para a comunicación entre o o
centro, o profesorado e o alumnado.
● Se fose imprescindible facer fotocopias, haberá que encargalas en
conserxería: cubrirase a petición das copias no impreso depositado nas
bandexas

habilitadas para tal fin en conserxería e posteriormente

recolleranse as fotocopias no mesmo sitio e polo mesmo procedemento,
deixando o importe das mesmas no lugar establecido para tal fin. O prezo da
fotocopia será de 0.05€ e procurarase dar o importe exacto.

Períodos lectivos
● O alumnado debe permanecer sempre na aula e dentro desta, no seu posto,
incluso durante os cambios de clase. Só poderán saír nos momentos
establecidos e sempre de xeito ordenado, dun en un e mantendo a distancia
de 1.5m.
● Non se permite mover as mesas nin as cadeiras das aulas que deberán estar
situadas dentro dos puntos sinalados coa cinta bicolor.

● No caso de ausencias de profesorado, o alumnado permanecerá sempre na
súa aula de referencia, e dentro desta no seu posto, salvo que nesa hora a
aula estivese asignada a outro grupo de alumnos/as. Nese caso, acudirán á
aula específica que lles corresponda no horario pero haberá que esperar na
aula a chegada do profesorado de garda.
● O alumnado deberá deixar todo o material nas mochilas. As ventás
deixaranse abertas.
● O alumnado hixienizará os postos da súa aula de referencia únicamente
ao entrar a primeira hora e cando remate a última sesión que teña na
súa aula para non volver a ela ao remate da mañá.
● O alumnado que acuda a unha aula distinta da súa de referencia
hixienizará os postos que utilice ao entrar e ao remate da sesión.
Utilizarán sempre o mesmo posto nesas aulas.
● Seguiranse as seguintes pautas de comportamento en relación á utilización
das aulas:
○ O alumnado utilizará os percheiros para colgar as prendas que non
estean a usar.
○ O alumnado deberá identificar o seu casilleiro para poder utilizalo
durante as clases para deixar os patíns, etc., e as mochilas, no caso
de que un grupo de alumnos/as distinto do seu tivera que usar a súa
aula.
○ O

alumnado

non

compartirá

material

de

uso

propio

con

ningún/ningunha compañeiro/a.
○ Cada posto do alumnado deberá estar ordenado en todo momento e
cada alumno/a terá asignado un posto fixo dentro da aula.
○ Enriba da mesa só se poderá ter o libro e a libreta que se estea a
utilizar, bolígrafo, lápis, goma e, en función da materia, aquel material
que o profesorado indique en cada caso. O resto do material deberá
estar nas mochilas.
○ Unha vez rematada a clase, o material correspondente á materia que
remata meterase na mochila e sacarase o material da seguinte

materia. A continuación deberá hixienizar as máns coa súa propia
solución hidro alcohólica.
Cambios de aula e remate da actividade docente

● O alumnado deberá permanecer obrigatoriamente nos seus postos durante
os cambios de clase, sin saír aos corredores nin circular pola aula.
● Nos cambios de aula o alumnado será acompañado polo profesorado,
tanto á ida como á volta, xa que as portas das aulas poden estar
pechadas.
● Se o alumnado tivese varias clases consecutivas en aulas distintas á de
referencia, levará a mochila co material que precise para esas clases e
acudirá dun aula ás seguintes sin pasar pola aula de referencia.
● Se o alumnado tivese que acudir, desde a súa aula de referencia, a outra
aula:
○ Avisará ao profesor/a co que se atopa para rematar a súa sesión 5
minutos antes. O/A profesor/a abrirá as ventás. O alumnado deixará
todo o material na mochila, levando consigo só o material necesario,
salvo que sexa a última sesión da mañá -ler máis abaixo.
○ Esperará cada un no seu posto, de pé, ata que o novo profesor/a vaia
buscalos e irá en fila e gardando a distancia de seguridade de 1.5m,
respectando sempre o sentido da marcha e as instrucións establecidas
a este respecto. Esperarán ata que a nova aula estea completamente
baleira antes de entrar nela.
○ Ao entrar na nova aula, desinfectarán o posto que vaian a utilizar.
○ Utilizará os postos máis próximos ao profesorado e sempre os
mesmos, sen tocar nada fora do posto que vai utilizar e sen circular
pola aula.
○ Antes do remate da sesión, o profesorado abrirá as ventás e alumnado
e profesorado desinfectarán os postos utilizados. O alumnado
regresará á súa aula acompañado do profesorado co que se atopa,
xa que a aula pode estar pechada.

● Se a última sesión da mañá non tivese lugar na aula de referencia do
alumnado senón nun aula específica, deberá levar a esa aula todo o seu
material e deixar a aula hixienizada e sen material algún e as cadeiras enriba
das mesas. Non se permitirá volver á aula.
● As portas, o interruptor da luz, o ordenador, o mando a distancia, a pizarra e
o

resto

de material pedagóxico será manipulado unicamente polo

profesorado.
● Non poderá quedar ningún material de uso propio no centro ao remate da
xornada. (Únicamente poderán deixar nos casilleiros, de luns a venres,
os patíns. Levaranos para á casa os venres para desinfectalos.)
● Ao remate da última sesión da mañá o timbre soará dúas veces: unha para
indicar que hai que recoller e hixienizar os postos, colocar as cadeiras enriba
das mesas e hixienizar as máns, e otra para indicar o momento de saír.
○ A saída farase por orde, empezando polas aulas que estén máis
próximas ao punto de saída correspondente.
○ Farase ordenadamente, en fila de un e respectando a distancia de 1.5
metros e as indicacións do chan.
○ O alumnado procedente da zona nova do instituto, circulará pola súa
dereita dirixíndose cara á porta de saída que da acceso ao taller de
tecnoloxía. Sairá a continuación do alumnado procedente das aulas de
3º ESO, empezando pola aula C1 e terminando pola C4.
○ Dentro de cada grupo, o alumnado que non utilice o transporte escolar,
será o último en saír da aula.

Períodos de lecer
1) Durante os períodos de lecer,
○ limítase o aforo nos distintos espazos para respectar a distancia de
1.5m,
○ o correcto uso da mascarilla é obrigatorio,
○ o alumnado utilizará os espazos do exterior asignados para cada
curso,

○ non se poderá utilizar ningún material deportivo nin organizar
actividades deportivas de grupo,
○ respectarase o sentido de circulación establecido.
2) A saída durante os períodos de lecer farase por orde, empezando polas aulas
que estean máis próximas ao punto de saída correspondente. Farase
ordenadamente, un por un e respectando a distancia de 1.5 m así como as
indicacións do chan. O alumnado procedente da zona nova do instituto,
circulará pola súa dereita dirixíndose cara á porta de saída que da acceso ao
taller de tecnoloxía. Sairán a continuación do alumnado procedente das aulas
de 3º ESO, empezando pola aula C1 e terminando pola C4.
3) Se antes do recreo un grupo de alumnos/as tivo clase nunha aula
distinta da súa de referencia,
○ se non estivo ocupada a súa aula de referencia durante esa hora: o
profesorado

terminará

cinco

minutos antes para hixienizar e

acompañar ao alumnado á súa aula de referencia (a aula estará
pechada e terán que abrirllela) antes de que soe o timbre do recreo. A
continuación, seguiranse as instrucións do punto 2).
○ se a súa aula de referencia estaba a ser ocupada por outro grupo de
alumnos/as: unha vez hixienizados os postos, o alumnado esperará na
aula na que se atopa ata que o resto do alumnado saia ao exterior e, a
continuación, ordenadamente e sempre acompañado polo profesorado
co que se atopa, voltar á sua aula, deixar o material e saír ao patio
seguindo o reflectido no punto 2).
○ o alumnado cuxa aula de referencia sexa a C1, C2 ou C4, accederán
pola porta que está a carón da biblioteca e subirán pola escaleira da
dereita, seguindo as frechas do chan.
4) Na volta ás aulas despois dos períodos de lecer respectaranse as
normas establecidas para a entrada e saída no centro e de acceso ás
aulas. O alumnado acudirá sempre á súa aula de referencia e, se tivese
docencia nunha aula distinta desa, seguirá o protocolo para o cambio de
aula.

5) As aulas deben ser ventiladas ao remate de cada sesión. O profesorado será
o encargado de abrir e pechar as mesmas. As ventás deberán estar abertar
un mínimo de 10 minutos e evitaranse as correntes de aire; con este fin
podería quedar sen abrir a ventá que está a carón da mesa do profesorado
se fose preciso.
6) Distribución do patio e acceso aos aseos durante os períodos de lecer.
● 1º e 2º ESO: polideportivo. Acceso aos aseos pola porta que está a
carón da biblioteca.
○ Ao rematar o recreo, o alumnado de 1º ESO accederá ao
vestíbulo por esa mesma porta e subirá pola escaleira pola que
suben a primeria hora da mañá, a que lles queda á esquerda.
○ O alumnado de 2º ESO tamén accederá ao vestíbulo por esa
porta pero deberá cruzar por diante das aulas específicas
(música, plástica, e informática), saír pola porta do fondo, subir
a escaleira e entrar pola porta pola que accede a primeira hora
da mañá.
● 3º ESO: parte de diante, na zona esquerda, fronte á aula de música.
Acceso aos aseos pola porta principal: os alumnos pola porta que está
fronte ao seu baño e as alumnas pola outra.
O acceso o remate do recreo será pola porta principal.
● 4º ESO: parte de diante, na zona dereita, polo lado do taller de
tecnoloxía. Utilizarán os aseos do ximnasio durante os recreos.
Ao rematar o recreo entrarán pola escaleira de acceso ao taller de
tecnoloxía.
● 1º e 2º Bac: o alumnado de bacharelato que permaneza no centro
durante o recreo, permanecerá no ximnasio. Máis adiante haberá unha
carpa para eles entre o ximnasio e o polideportivo.
Ao remate do recreo, esperarán a que o alumnado de 4º ESO suba ás
aulas e entrará pola entrada principal.
O alumnado que desexe ir á cafetería farao únicamente nos primeiros
minutos do recreo, fará cola diante da cafetería e se compra auga ou
bocadillo, permanecerá na zona da cafetería (carpa) mentras consume o que

compra (ou o que trae da casa). O alumnado que non consume, non poderá
acompañar ao resto á cafetería.
Durante os recreos, mentras beben ou comen o bocadillo , o alumnado
terá que permanecer na pista de baloncesto que hai diante da cafetería
(despois haberá unha carpa). Soamente poderán comer o bocadillo se hai
sillas baleiras xa que terán que permanecer sentados obrigatoriamente. Se
non hai sillas baleiras, volverán noutro momento, pedindo permiso ao
profesorado de garda na súa zona, ou no seguinte recreo.
Unha vez acaben o bocadillo, cada un irá á zona que ten asignada. O
alumnado de 3º ESO entrará pola porta a carón da biblioteca, cruzará o
vestíbulo e sairá ao exterior pola porta da dereita.

