
    

 

 

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-2021 

EPAPU RÍO LÉREZ 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

 

1) Denominación do centro, enderezo e teléfonos. 
 

EPAPU RÍO LÉREZ 

Av Bos Aires 26 Pontevedra 36002 

Tel 886159421; secretaría 886159422; dirección 886159423 

Correo electrónico: epa.rio.lerez@edu.xunta.es 

2) Membros do equipo COVID (incluír teléfonos móbiles e posible asignación de tarefas aos 

membros). 

 

Director: Carlos Medina Filgueira. Tl 630275326) 

Vicedirector: Michael Stockheim Gómez Tl. 666934646 
Orientadora: Mª Begoña Iglesias Raposeiras  Tl 630705687 

 

Tarefas: 

 

1.- Vixilancia do cumprimento das medidas COVID. 

2.- Enlace ante a posible aparición dun caso. Informar ao director inmediatamente. 

3.- Colaboración coa secretaría do centro, distribuír e organizar o material, levar a súa contabilización e 

inventario separado e certificar os consumos e gastos producidos. Colaborará tamén na detección de 

necesidades a orientadora do centro. 

4.- Contacto co centro de saúde correspondente, para resolver dúbidas e informar das situacións de alerta que 

procedan.  

5.- Calquera profesor que presente sintomatoloxía compatible co anexo I deberá poñerse en contacto cun 

membro do equipo e comunicalo. 

6.- Acompañar a calquera persoa sintomática ao espazo de illamento, neste caso a sala de visitas.  

7.- No caso da aparición dun abrocho, poñerse en contacto coas autoridades sanitarias e deseñar un plan de 

actuacións a desenvolver.  

8.- Deberá dispoñer, no menor prazo de tempo, dunha relación de todo o alumnado e do persoal do centro 

9.- O director, no exercicio da súa condición de coordinadora do equipo COVID, será a persoa encargada de 

manter a comunicación dende o centro educativo cos diferentes órganos da Consellería de Educación e, de ser 

o caso, da Consellería de Sanidade ou do Sergas. Correspóndelle, así mesmo, a comunicación co persoal do 

centro e coas familias e alumnado. 

10.- Corresponde ao equipo COVID elaborar este “Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 

2020/2021” de conformidade co modelo que se xunta como Anexo V a este protocolo no que se determinen 

ás concrecións das medidas para o centro educativo individualizado. 

11.- equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de 

prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos chegan e son comprendidas por 

toda a comunidade educativa. 

 

 

               EPA RÍO LÉREZ 
Avda. Buenos Aires, 26  C.P. 36002  -  Pontevedra 

Teléfono 886-15.94.21   - Fax-886-15.94.34 

        www.epapontevedra.es 



3) Centro de Saúde de referencia (incluír persoa de contacto e teléfonos). 

 

A espera de que o facilite a Consellería. 

Ambulatoria Virxen Peregrina    Tl 986 852799 

Dra Marta Diez 

Dra Coro Sánchez 

 

4) Determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe. 

 

A tal efecto se usará a sala de visita, situada no andar 2º entre o despacho de dirección e a xefatura de 

estudos.  

 

1.- Dispón de ventas para a ventilación. 

2.- Panos desbotables. 

3.- Mascaras de protección FFP2. 

4.- Xel hidroalcohólico. 

5.- Líquido desinfectante.  

6.- Luvas. 

7.- Termómetro dixital sen contacto.  

 

 

 

 

5) Número de alumnos por nivel e etapa educativa: 

 

 

 

 

ENSINANZAS BÁSICAS INICIAIS (EBI): 

 

ENSINANZAS INICIAIS   2020/2021 

  

LCG PARA 
EX   15 

  NIVEL I Tarde 6 

  NIVEL II Tarde 4 

  TOTAL Tarde 25 

 

 

 

 

 

 

ESA 

1º ESA   Quenda 2020/2021 

 GRUPO A Mañana  6 

 GRUPO C Tarde  5 

 GRUPO Y Mañana  20 

 GRUPO Z Tarde  12 

2º ESA GRUPO Y Mañana  11 

 GRUPO Z Tarde  9 

3º ESA GRUPO A Mañana  25 

 GRUPO B Mañana  21 

 GRUPO C Tarde  12 

 GRUPO Y Mañana  32 



 GRUPO Z Tarde  21 

4º ESA GRUPO Y Mañana  94 

 GRUPO Z Tarde  38 

 TOTAL Mañana 209 

  Tarde 97 

  TOTAL 306 

BACHELATO 

 

    2020/2021 

1º BACHARELATO GRUPO A Mañana 13 

  GRUPO B Mañana 32 

  GRUPO C Tarde 4 

  GRUPO D Tarde 15 

2º BACHARELATO GRUPO C Mañana 61 

  GRUPO D Mañana 107 

  GRUPO G Tarde 25 

  GRUPO H Tarde 43 

  TOTAL Mañana 213 

   Tarde 87 

   TOTAL 300 
 

ENSINANZAS NON REGRADAS: 

 

ENSINANZAS 
NO 
REGLADAS      2020/2021 

 

INICIACIÓN INFORMÁTICA 
MAÑA     2 

 

INICIACIÓN INFORMÁTICA 
TARDE     6 

 PERFEC INFORMATICA MAÑA      0 

 PERFEC INFORMATICA TARDE     4 

 INICIACIÓN O INGLÉS     7 

 PERFECCIONAMENTO INGLÉS     8 

 INCIACIÓN O FRANCÉS     6 

 INCIACIÓN O GALEGO  2 

 PERFECCIONAMENTO GALEGO  0 

 Preparación Acceso a Ciclo Superior  5 

 Ximnasia de mantemento  0 

  TOTAL Mañanas 2 

   Tarde 38 

 

 

 

6) Cadro de persoal (Únicamente número de efectivos). 

 

Administrativas: 2 

Conserxes: 2 

Persoal de limpeza: 2 

ILS: 1 

 

7) Determinación do grupos estables de convivencia (infantil e primaria), con asignación da aula, do 

alumnado, do profesorado que exerza a titoría e os especialistas que impartan materias ao grupo. 



 

No se imparte no centro infantil ni primaria.  

 

8) Medidas específicas para os grupos estables de convivencia, con inclusión de medidas que xa figuren 

no protocolo das consellerías ou doutras acomodadas a realidade do centro e do grupo. 

 

Non hai grupos estables de convivencia.  

 

9) Canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible, 

as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID 

para comunicar incidencia e ausencias. 

 

1.- Todo o persoal do centro dispón dos teléfonos móbiles dos membros do equipo COVID. 
2.- Un dos teléfonos do centro 886159433, é de uso exclusivo para información COVID os alumnos e as 

familias poderán chamar para comunicar inmediatamente a aparición dalgún tipo de síntomas, incidencias o 

ausencias. 

3.- Utilizaremos o sistema de mensaxería tokapp, sms, ou ben chamada directa para dar comunicacións de 

aviso dende o centro.  

 

10) Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado. 

 

Procedemento habitual para o rexistro de ausencias coa condición de que se anotará se a ausencia ten relación 

coa aparición de sintomatoloxía COVID. 

Será imprescindible saber os alumnos que están nun aula nun determinado momento, polo que será 

indispensable facer un control de asistencia en todos os niveis, incluíndo distancias e non regradas. Pódese 

facer mediante a entrega dunha folla de sinaturas onde se anotará o alumno que está na aula e o lugar que 

ocupa, esta folla será rigorosamente custodiada polo profesor da materia. Será recomendable que sexa o 

profesor o que anote cun xi os alumnos que están presentes na aula e lugar que ocupan no canto de ter que 

pasar unha folla de man en  man. 

 

11) Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e educativas. 

 

Visto xa no punto 1 apartado 9: 

 

O director, no exercicio da súa condición de coordinadora do equipo COVID, será a persoa encargada de 

manter a comunicación dende o centro educativo cos diferentes órganos da Consellería de Educación, e, de 

ser o caso da Consellería de Sanidade ou do Sergas. Correspóndelle así mesmo a comunicación co persoal do 

centro e coas familias e alumnado. 

A comunicación farase a través da aplicación EduCovid o ben, vía telefónica ou correo electrónico 

ensino.covid19.pontevedra@sergas.es identificando o Centro, a persoa que realiza a consulta, teléfono de 

contacto e cinguirse a dúbidas que estean dentro do ámbito sanitario.  

 

Segundo instrucións da Xefatura Territorial: 
 
Esta nota informativa pretende clarificar o procedemento da aplicaci6n EDUCOVID: 

 

1°) Ante a aparición dun positivo COVID-19 nun centro educativo debe dirixirse por correo ou telefono 

as seguintes direccións, sendo de obrigado cumprimento consultar previamente co Servizo de 

Epidemioloxia da Xefatura Territorial da Conselleria de Sanidade de Pontevedra, antes da carga de 

datos na plataforma, que fará as indicacións oportunas co director /a ou grupo COVID-19 do centro: 

 

• Servizo de Alertas Epidemiolóxicas (Pontevedra) , de luns a venres de 8:00 a 15:00: 986885809 I 

986885997. 

• Servizo de Alertas Epidemiolóxicas de Galicia, de luns a venres a partir das 15:00 e 

fins de semana/festivos: 649829090 

 

mailto:ensino.covid19.pontevedra@sergas.es


 

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

12) Croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croques xenérico que sexa 

reproducible nos restantes espazos. Identificación da posición do profesorado. 

 

Os pupitres se situarán cara a mesa do profesor e separados pola distancia dun metro e medio en todas as aulas. 

Nas aulas da ESA, que normalmente atópanse colocadas en ringleiras de dous en dous se separarán para 

poñelas de un en un.  

 

 
 

13) Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas identificación de espazos ou salas para 

asignar a grupos. 

 

Todas as aulas teñen o tamaño necesario para manter as distancias de seguridade, tan só a aula 14 de nivel II 

que se substituíu pola 10 para o nivel II e pasando a 14 para o nivel I, debido a matrícula.  

Nas demais aulas 12, 13, 15 e 6 con capacidade habitual para 70 alumnos reduciuse o aforo ata 32 e nas aulas 

estándar de capacidade 32, reduciuse a 20. 

 

14) Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou 

aulas especiais do centro. Modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan (pódese 

utilizar un semellante ao que figura neste protocolo). 

 

No departamento de orientación as medidas habituais: mantemento de distancias, lavado de mans, uso de 

mascaras, desinfección de mesa e cadeira, sempre que sexa utilizada. O aforo do despacho do departamento 

redúcese a dúas persoas. O alumnado atenderase con cita previa, sempre que sexa posible, para evitar 

aglomeracións nos corredores. Así mesmo, persoas alleas ao centro que soliciten atención ou información do 

departamento, atenderáselles previa cita, por teléfono ou correo electrónico.  

O Centro non contan con aulas especiais agás laboratorio e aula de informática, que se rexerán polo mesmo 

protocolo que as demais aulas, con desinfección dos teclados e ratos dos ordenadores cando un alumno os 

ocupe. 

 

15) Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias. 

 

No noso centro serán titorías co propio alumnado, o profesor atende ao alumno no departamento coas medidas 

habituais: mantemento de distancias, lavado de mans, uso de mascara, desinfección de mesa no caso de que 

sexa utilizada.  

 

 



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

concello....). 

 

A comunicación será sempre directamente co alumnado, e será este o que se poña en contacto coa familia de 

ser o caso.  

Provedores e visitantes dirixiranse ao conserxe que lles indicará a onde deben dirixirse e como cumprir coas 

medidas hixiénicas do centro.  

 

17) Uso da máscara no centro. 

 

O uso da máscara no centro será sempre obrigatoria nos espazos comúns: corredores, escaleiras, acceso ao 

centro, cartos de baño, etc. Será obrigatorio levala no interior da aula durante o desenrolo das clases.  

Na biblioteca do centro tamén será necesario usala sempre, aínda que se respecten as distancias e a distribución 

dos postos sexa como ata agora mirando cara adiante.  

 

 

18) Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa. 

 

Este plan colgarase na páxina web do centro e se lle informará ao alumnado disto no momento de facer a 

matrícula de forma individualizada a cada un e nos días da presentación do curso. Ase mesmo serán os titores 

de cada grupo e os coordinadores tanto de bacharelato como de distancias os que informe os alumnos 

correspondentes. 

Tanto para profesores como para alumnos haberá un listado de normas que será preciso cumprir en todo 

momento e estarán expostas tanto nas aulas como na sala de profesores.  

 

MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

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

 

Limpeza de aulas: dúas veces ao día as que teñan sesión (tempo estimado 15 minutos) 

.- Desinfección mesas (cada alumno desinfectará a que vaia a ocupar) 

.- Encerado e recolle xiz. 

.- Mesa do profesor, desinfección teclado e rato. 

.- Mopa, barrido húmido. 

.- Desinfección pomo porta, interruptores luz y manubrios ventas. 

.- Pano polos alfeizares das ventas. 

.- Baleirado de papeleiras. 

 

Limpeza Biblioteca dúas veces ao día (tempo estimado 15 minutos) 

.- Desinfección mesas (cada alumno desinfectará a que vaia a ocupar) 

.- Mesa do profesor, desinfección teclado e rato. 

.- Mopa, barrido húmido. 

.- Desinfección pomo porta, interruptores luz e manubrios ventas. 

.- Pano polos alfeizares das ventas. 

.- Vitrinas de libros. Haberá que facelo unha vez ao mes polo menos. 



.- Baleirado de papeleiras. 

 

Limpeza departamentos. Unha vez ao día (tempo estimado 10 min) 

.- Mesa de profesor, desinfección teclado e rato. 

.- Mopa, barrido húmido. 

.- Desinfección pomo porta, interruptores luz e manubrios ventas. 

.- Pano polos alfeizares das ventas. 

.- Baleirado de papeleiras. 

 

Sala de profesores: Unha vez ao día (Tempo estimado 15 minutos) 

.- Mesa de profesores 

.- Mesas de ordenadores desinfección teclado e rato. 

.- Mopa, barrido húmido. 

.- Desinfección pomo porta, interruptores luz y manubrios ventas. 

.- Pano por los alfeizares de las ventas. 

.- Baleirado de papeleiras. 

 

Conserxería: dúas veces ao día, unha en cada quenda (tempo estimado 10 min) 

.- Mesa mostrador de atención ao público 

.- Ordenadores desinfección teclado e rato. 

.- Mopa, barrido húmido. 

.- Desinfección pomo porta, interruptores luz e manubrios ventas. 

.- Pano por los alfeizares de las ventas. 

.- Pano fotocopiadora. 

.- Baleirado de papeleiras. 

 

Secretaría una vez ao día  (tempo estimado 15 min) 

.- Mesa mostrador de atención ao público 

.- Mesas de cada administrativo e despacho secretario. 

.- Ordenadores desinfección teclado e rato. 

.- Mopa, barrido húmido. 

.- Desinfección pomo porta, interruptores luz y manubrios ventas. 

.- Pano por los alfeizares de las ventas. 

.- Pano fotocopiadora. 



.- Baleirado de papeleiras. 

 

Escaleiras. Dúas veces, unha en cada quenda (Tempo estimado 15 min) 

.- Barrido e fregado. 

.- Desinfección de pasamáns. 

.- Desinfección interruptores luz. 

 

Aseos. Dúas veces ao día en cada quenda. 2 planta baja, 2 planta 2ª, 5 planta 3ª. (tempo estimado por aseo 10 

minutos) 

.- Fregado do chan. 

.- Desinfección billas. 

.- Desinfección inodoros y urinarios. 

.- Reposición de papel e baleirado de papeleiras. 

.- Desinfección pomos e interruptores. 

.-Corredores andares. Unha vez ao día (15 min) 

.- Barrido húmido. 

.- Pano por los alfeizares de las ventas. 

.- Desinfección interruptores luz e manubrios ventas. 

.- Ventas por dentro con limpeza xeneral unha vez cada mes. 

 

Nota: o persoal de limpeza  terá un descanso de media hora en cada unha das xornadas as 11:30 ata as 12:00 

e as 18:30 ata as 19:00. 

 

 

 

HORARIO LIMPIEZA SEMANAL 

 LUNES MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

 

8:30  -  9:30 

Conserjería 

Escaleras 

AULA 16 

Dpto. Sociales 

Conserjería 

AULA15 

AULA 11 

PASILLO 4ª 

Conserjería 

Sala Profesores 

BAÑOS 3ª  

PASILLO 3ª 

Conserjería 

AULA 15 

BAÑOS 3ª  

Sala Profesores 

Conserjería 

AULA2  

BAÑOS 3ª  

 

 

9:30  -  10:20 

AULA 15 

Dptos. 2ª Planta 

BAÑOS 2ª 

AULA2  y  AULA 4 

BAÑOS 3ª DCHA 

Dpto. Sociales 

Sala Profesores 

PASILLO 2ª 

Dptos. 2ª Planta 

BAÑOS 2ª 

AULA 10 

PASILLO 2ª 

Dptos. 2ª Planta 

BAÑOS 2ª 

AULA 10 

AULA 11 

BAÑOS 2ª PASILLO 

2ª 



 

10:20 - 11:10 

AULA 4 

AULA 10 

BAÑOS 3ª IZQ. 

PASILLO 3ª 

AULA 10 

BAÑOS 3ª IZQ. 

Dpto. Ciencias 

 

AULA 4 

AULA 10 

Dpto. Ciencias 

Dpto. Filosofía 

AULA 11 

AULA 14 

AULA INFORM. 

Sala Profesores 

AULA INFORM. 

Dpto. Sociales 

Dpto. L.C 

11:10  - 11:30 PASILLO 2ª 

 

PASILLO 3ª AULA 9 

 

PASILLO 3ª PASILLO 3ª 

DESCANSO DE MAÑANA  (11:30 – 12:00) 

12:00  -  12:50 

AULA 14 

BAÑOS 3ª DCHA 

PASILLO 4ª 

AULA 11 

AULA 14 

AULA INFORM. 

AULA 14 

ASEOS BAJO 

Escaleras 

AULA 16 

AULA 2 

AULA 4 

AULA 13 

AULA 14 

ASEOS BAJO 

 

12:50  -  13:40  

AULA 11 

Dpto. L.C y L.G 

Dpto. Ciencias 

Sala Profesores 

BAÑOS 2ª 

PASILLO 2ª 

Dptos. 2ª Planta 

 

Dpto. L.C y L.G 

Dpto. Sociales 

Mentor 

AULA 6 

ASEOS BAJO 

PASILLO 4ª 

AULA 16 

AULA 4 

PASILLO 4ª 

 

13:40  -  14:30 

AULA 12 

AULA 13 

Secretaría gente 

Hall y ascensor 

AULA 12 

AULA 13 

Secretaría gente 

Hall y ascensor 

AULA 12 

AULA 13 

Secretaría gente 

Hall y ascensor 

AULA 12 

AULA 13 

Secretaría gente 

Hall y ascensor 

AULA 12 

AULA 13 

Secretaría gente 

Hall y ascensor 

14:30  -  15:00 ASEOS BAJO 

Biblioteca 

ASEOS BAJO 

Biblioteca 

ASEOS BAJO 

Biblioteca 

ASEOS BAJO 

Biblioteca 

ASEOS BAJO 

Biblioteca 

 

 

 LUNES MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

 

15:30  -  17:00 

Conserjería 

AULA10 

AULA 15  

AULA 16 

AULA INFORM. 

Conserjería 

AULA 2 

AULA 3 

AULA 17 

Escaleras 

Pasamanos 

Conserjería 

BAÑOS 3ª  

PASILLO 4ª 

 

Conserjería 

AULA 15 

AULA 11 

BAÑOS 3ª IZQ 

 

Conserjería 

AULA 15 

AULA 11 

AULA 3 

 

17:00  -  17:50 

AULA 3 

PASILLO 2ª 

BAÑOS 2ª 

AULA 16 

BAÑOS 3ª 

PASILLO 3ª  

AULA 15 

AULA 13 

AULA INFORM. 

AULA 14  

Mentor 

Escaleras 

BAÑOS 3ª  

PASILLO 3ª Escaleras 

 

17:50  - 18:30 

AULA 17 

BAÑOS 3ª DCHA 

PASILLO 3ª DCHA 

Sala de Profesores 

PASILLO 4ª 

Dpto. Idiomas - Mat 

Dpto. Sociales 

Dpto. Filosofía 

AULA 2 

AULA 6 

AULA 11 

 

AULA 6 

Dpto. L.G  

Dpto. Filosofía 

Dpto. Ciencias  

AULA 17 

AULA 6 

Dptos. 2ª Planta 

 

DESCANSO DE TARDE   (18:30 – 19:00) 

 AULA 9 AULA INFORMA. AULA 17 AULA 17 AULA 9 



19:00  -  19:30 AULA 12 

Dpto. Filosofía 

PASILLO 3ª IZQ 

BAÑOS 2ª AULA 16 

 

AULA 3 

BAÑOS 3ª  Dcha 

 

Dpto. L.G  

Dpto. Filosofía 

Dpto. Ciencias 

 

19:30  -  20:20 

BAÑOS 3ª IZQ 

Escaleras 

Dpto Idiomas 

Dpto. Matemáticas 

AULA 13 

Dpto. L.C y L.G. 

Secretaría 

 

AULA 12 

Dpto. Idiomas 

BAÑOS 2ª  

ASEOS BAJO 

ASEOS BAJO BAÑOS 

2ª  

Dpto. Sociales 

AULA 2 

Dpto. Idiomas – Mat 

Mentor 

 

20:20  -  21:10 

AULA 3 

AULA 16 

Biblioteca 

AULA 12 

Escaleras 

Biblioteca 

AULA 2 

AULA INFORMAT 

Hall y ascensor 

 

AULA 13 

Dpto. L.C  

Hall y ascensor 

Secretaría 

Biblioteca  

ASEOS BAJO 

Hall y ascensor 

 

21:10  -  22:00 

AULA 17 

Secretaría 

Hall y ascensor 

ASEOS BAJO 

AULA 17 

AULA 11 

Hall y ascensor 

ASEOS BAJO 

AULA 17 

Secretaría 

Biblioteca  

ASEOS BAJO 

AULA 15 

Secretaría 

Biblioteca  

ASEOS BAJO 

 

PLANTA BAJA             2ª PLANTA             3ª PLANTA           4ª PLANTA 

 

20) Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal ou mensual de tarefas. (no caso 

de que existan dúas ou mais persoas de limpeza polo menos unha delas realizará o seu traballo en 

horario de mañá). 

 

Temos no centro dúas persoas de limpeza, ambas con horario de mañá. Logo de pedir os oportunos permisos 

e de ter que xustificar as necesidades, puidemos asignar horario de tarde a unha delas e a outra de maña. Con 

horarios: 

Quenda da mañá de 7:30 a 15:00 

Quenda de tarde de 14:30 a 22:00 

 

 

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

 

Luvas. 

Máscaras. 

Produtos desinfectante. 

Xel hidroalcoholico. 

Bolsas de lixo. 

Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) 

 

22) Cadro de control de limpeza dos aseos. 

 



 
 

 

 

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

 

 
 

 

24) Determinación dos espazos para a xestión de residuos. 

 

Almacenaranse no almacén do carto de limpeza coa bolsa anudada.  

 

Xestión de residuos: 
 

Mes: BAÑOS

dia de servizo Varrido chan Fregado chan Limpeza inodoros Limpeza lababos Baleirado e limpeza papeleira Desinfección billas e pomos Reposición papel hixiénico Espellos Xanelas Portas Responsable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

CADRO XERAL DE CONTROL DE LIMPEZA
Diario Semanal Mensual



.- Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de mans ou para o 

cumprimento da “etiqueta respiratoria” sexan refugados en papeleiras con bolsa ou contedores protexidos con tapa e, se 

é posible, accionados por pedal. 

.- Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na fracción resto 

(agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as recollidas separadas). 

 

.- No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope no centro 

educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados por eles. Esa 

bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na 

fracción resto. Realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de 

que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado o 

centro educativo. 

 

 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 

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

 

.- A consellería realizará un aprovisionamento inicial de elementos de sinalización e máscaras de protección. 

Corresponde ao equipo formado na COVID-19, en colaboración coa secretaría do centro, o inventario das 

mesmas e arbitrar un mecanismo de distribución que acredite a súa entrega e o seu consumo para a actividade 

propia do centro. 

.- Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento, suplir o aprovisionamento 

de equipos de protección que non sexan centralizados pola consellería, en especial xel hidroalcohólico e os 

seus dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfección, luvas, papeleiras de pedal, 

impresión de cartelería e, cando resulten insuficientes, máscaras de protección. 

.- Polo de agora tan só recibiuse por parte las Consellería un paquete con mascaras nas que pon a palabra 

sentidiño. O Centro encargouse de adquirir máscaras quirúrxicas para subministrar a todo o persoal e máscaras 

do tipo FFP2 para achegar dúas por semana a cada docente que o requira.  

 

26) Determinación do sistema de compras do material de protección. 

 
O centro educativo arbitrará as medidas oportunas para que o inventario e contabilización dos custos deste 
material sexan individualizados respecto das restantes subministracións do centro, co obxecto de coñecer con 
detalle os sobrecustos derivados das medidas de prevención e hixiene ante o COVID-19 e vixiar o consumo 
axeitado do mesmo. 

Corresponde ao equipo COVID en colaboración coa secretaría do centro distribuír ou organizar o material, 

levar a súa contabilización e inventario separado e certificar os consumos e gastos producidos. 

 

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

 

.- O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto por panos desbotables, 

solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que usará en cada cambio de aula e na 

limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do profesorado de uso non individual que teña utilizado 

en cada unha das aulas. O material de limpeza e desinfección será subministrado polo centro educativo. 

 

 

 

XESTIÓN DOS ABROCHOS 

 

28) A determinación das medidas pode ser referida a xenérica do protocolo das consellerías, unha 

propia do centro ou unha remisión ao Plan de continxencia. 



 

Ver plan de continxencia do Centro. 

 

29) Deben determinarse as persoas que realizarán as comunicacións das incidencias a autoridade 

sanitaria e educativa. 

 

O director do Centro ou calquera dos membros do equipo COVID. 

 

XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

 

30) Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa xefatura territorial e de solicitude, de ser o 

caso de persoal substituto. 

 

O director terá que solicitar, acompañado dun informe previo, á inspección médica a través do correo 

electrónico a declaración de caso vulnerable para as persoas que o así soliciten.  

O procedemento para solicitar persoal substituto será o habitual.  

 

MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO 

 

31) Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o caso. 

Regulación da entrada de acompañantes do alumnado. (Cando o centro dispoña de planos poderanse 

grafiar sobre unha copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo de ser o caso os das distintas 

etapas educativas, no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar acomodados a realidade do centro 

os que figuran como tipoloxías anexos ao presente documento). 

 

Establecese, por mor da perda de tempo que poda supoñer a ventilación da aula, a desinfección de postos e a 

toma de datos do alumnado presente, prolongar as sesións 5 minutos, co que a entrada ao centro e inicio das 

sesión lectivas da mañá comezaran as 9:30 horas e na quenda de tarde as 17:00. 

 

32) Determinación das portas de entrada e saída, das circulacións no centro educativo, uso de 

elevadores, núcleos de escaleiras, etc (Cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha 

copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar 

acomodados a realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao presente documento). 

 

O Centro tan só dispón dunha entrada de acceso por onde entra todo o alumnado e persoal do Centro, na 

elaboración do horarios tívose en conta para que non coincidan as primeiras hora a entrada de todos os alumnos 

ao tempo.  

Dada a simetría do Centro o sentido de circulación é ben simple, o persoal ten que circular sempre pola súa 

dereita o mais achegado a parede que poda, estas direccións atópanse ben sinaladas no chan de todos os 

espazos. Na subida e baixada polas escaleiras aplícase o mesmo.  

O alumnado ten que esperar a que saian os alumnos da clase anterior para poder acceder aos seus postos e 

manter a distancia de seguridade no caso de que a aula estea pechada e haxa que esperar a chegada dun 

profesor.  

 

33) 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 ubicación. 

 

Distribuíronse por todas as aulas e espazos comúns. 

 

34) Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado. 

 

Non temos alumnos transportados. 

 

35) Asignacións do profesorado encargado da vixilancia. 

 



Todo o profesorado é encargado da vixilancia do cumprimento da normativa covid, especialmente os 

profesores que estean de garda. 

 

Dentro das medidas organizativas, establecéronse unha serie de normativas para o alumnado e para o 

profesorado: 

 

Alumnado: 

 

1.- Antes de asistir ao Centro o alumno deberá facer a autoenquisa de síntomas COVID-19 na casa, segundo 

as pautas do anexo I das instrucións da Consellería. A autoenquisa estará publicada na páxina web do centro, 

www.epapontevedra.com. Se detecta a presenza de síntomas non debe asistir ao centro e deberá poñerse  en 

contacto co seu centro sanitario de referencia, debe indicar que é alumno do centro EPAPU Río Lérez. 

2.- O alumno deberá  comunicar ao centro educativo se da positivo en COVID-19 ou se está en corentena 

domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 

3.- O alumno debe acudir ao centro unicamente nas horas nas que teña clase. Non debe permanecer nos 

corredores ou áreas comúns no caso de que non teña clase. Se ten ocos libres entre clases, poderá permanecer 

na biblioteca, se o aforo llo permite, do contrario terá que permanecer fora do recinto escolar.  

4.- Para acceder ao centro será obrigatorio o uso de máscara, a que non debe quitarse en ningún momento ao 

longo da estancia dentro do Centro Educativo. 

5.- O acceso ao centro será sempre pola porta principal, de un en un e mantendo a distancia de seguridade. O 

alumnado circulará pola escaleira e corredores, nas entradas e saídas, polo marxe dereito, tal e como marcan 

as frechas do chan. 

6.-Co fin de evitar aglomeracións nos corredores antes do inicio das clases de primeiras horas, permitirase a 

entrada na aula que se teña asignada, 5 minutos antes do inicio.  

7.- Para acceder á aula o alumno terá que desinfectarse as mans empregando os dispensadores de xel 

hidroalcohólico que hai polos corredores ou ben o dosificador que haberá no interior  da propia aula. 

8.- Antes de entrar á aula esperarase rigorosamente a que os alumnos da clase anterior saian se é o caso, e 

entrarase sempre dun en un, mantendo as distancias de seguridade. 

9.- O alumno dirixirase ao seu sitio correspondente que estará numerado e o desinfectará empregando o 

material de aula. As cadeiras non poderán desprazarse do lugar que ocupan e se o alumno ten máis clases nesa 

mesma aula utilizará para todas elas ese mesmo sitio.  

10.- Evitarase prestar material entre os alumnos, se é imprescindible, desinfectarase previamente con un pano 

impregnado en desinfectante. 

11.- Se un alumno nota síntomas durante a súa estancia no centro deberá poñerse inmediatamente en contacto 

co teléfono 886159433, directo co equipo COVID, o que  lle dará as instrucións pertinentes.  

12.- No caso da aparición dun brote no centro seguiranse as pautas indicadas polas autoridades sanitarias as 

cales poderán incluír a paralización das clases presenciais. 

 

 

Profesorado: 

 

1.- Obrigatoriedade para todo o profesorado de uso da máscara durante a estancia no Centro: aulas, sa de 

profesores, despachos ou calquera outra dependencia. 

2.- Informar a todo o alumnado das normas covid e das medidas de seguridade.  

3.- Cumprir e facer cumprir as normas con actitude exemplarizante. 

http://www.epapontevedra.com/


4.- Abrir as xanelas ao comezo de cada clase para que a aula se ventile durante polo menos os 15 primeiros 

minutos de clase. Na ensinanza presencial onde en horario vaian dúas sesións seguidas de ámbito, 

recoméndase ventilar tamén na segunda sesión 15 minutos. 

5.- O profesorado debe ter constancia do nome dos alumnos que ten en cada clase que imparte, e da mesa que 

ocupan nese momento. Custodiar a lista de asistencia. 

6.- Vixiar o emprego de mascaras e lavado de mans e desinfección de postos. 

7.- Sa de profesores: cada profesor terá unha cadeira asignada que será de uso exclusivo, polo que sempre 

debe ocupar a súa cadeira. Cando se faga uso do ordenador, desinfectarase antes de usalo e deixarase 

desinfectado, tanto ordenador, rato, como mesa. Desinfectará sempre o espazo de mesa que empregue. En 

canto a impresora, é importante a desinfección de mans antes e despois do seu uso.  

8.- Respectar e facer respectar as indicacións do sentido de circulación nos corredores e nas escaleiras. 

9.- Desinfectar o posto do profesor, cadeira, mesa, teclado e rato do ordenador da aula onde vaia a impartir 

clase. Cada profesor terá o material desinfectante que atopará na mesa do profesor, (uso exclusivo do 

profesor). 

10.- O aforo permitido para o uso do ascensor é de dúas persoas. Antes do acceso ao mesmo, procederase a 

desinfección de mans. 

11.- En canto a máquina expendedora, procederase do mesmo xeito, antes do seu uso desinfectarase as mans. 

12.- En canto a dependencia de conserxería, evitarase traspasar o espazo marcado pola mampara. As peticións 

de impresión e fotocopiado se pedirán ao persoal de conxersería, evitando facer uso do ordenador e 

fotocopiadora propio desta dependencia. 

13.- Avisar en secretaría ou a calquera membro do equipo COVID, da falta de material desinfectante nas aulas 

ou en espazos do centro.  

14.- Manter e facer manter as distancias de seguridade no uso dos espazos do centro, sala de profesores, 

biblioteca, secretaría, etc. 

15.- Informar inmediatamente no teléfono COVID del Centro 886159433 de calquera posible caso de 

aparición de síntomas COVID.  

 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

 

36) Previsións en relación co programa de madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada. 

As medidas e determinacións que figuren no plan deberán ser coordinadas coa ANPA ou concello que 

preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente Plan. 

 

Non temos. 

 

37) Previsións para a realización de actividades extraescolares fora da xornada lectiva ou posteriores 

ao servizo de comedor. Deberan ser coordinadas co organizador do servizo. 

 

Para cada actividade se revisará que a sede onde se realice cumpra coas medidas sanitarias correspondentes.  

 

38) Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar. 

 

Non temos ANPA e no referente as reunións do Consello Escolar e do Claustro de Profesores, se realizarán 

nun espazo o suficientemente amplo e ventilado para poder manter as medidas sanitarias. Biblioteca ou sala 

de profesores.   

.- É obrigatorio o uso de máscaras.  

.- Cada persoa asistente terá que desinfectar o lugar que vaia a ocupar. 



.- Haberá xel hidroalcoholico para a desinfección de mans. 

.- A distancia entre postos será de 1.5 m ou superior. 

.- Non se pasarán follas para control de asistencia. 

.- As ventas permaneceran abertas durante a reunión. 

 

39) Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias. 

 

Ver punto 15. 

 

40) Normas para a realización de eventos. 

 

Se realizarán no salón de actos, na biblioteca ou nas aulas de maior capacidade e sempre respectando o aforo 

máximo permitido de cada espazo. Terá que manterse sempre a distancia de seguridade e cumprirse as medidas 

sanitarias: 

.- É obrigatorio o uso de máscaras.  

.- Cada persoa asistente terá que desinfectar o lugar que vaia a ocupar. 

.- Haberá xel hidroalcoholico para a desinfección de mans. 

.- A distancia entre postos será de 1.5 m ou superior. 

.- Non se pasarán follas para control de asistencia. 

.- As ventas permaneceran abertas durante o evento. 

 

 

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

 

41) Establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, establecemento 

dun espazo de espera para o alumnado transportado. Criterios de ser o caso de priorización do 

alumnado para o uso do transporte. 

 

Non temos no Centro alumnado tranportado. 

 

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 

 

No Centro non temos servizo de comedor. 

 

42) Establecemento de quendas para o uso de comedor. Determinación dos lugares ocupados polos 

comensais. Priorización do alumnado sobre o resto do persoal do centro. 

 

43) Previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe de ser o mesmo durante as 

diferentes quendas. 

 

44) Previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma. 

 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

 

45) Realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do centro tales como aulas especiais 

(tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios, ...) ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera outro 

espazo de uso educativo. As previsións incluirán as normas de uso e limpeza. 

 

No uso do ximnasio manteranse as medidas hixiénicas. 

.- É obrigatorio o uso de máscaras.  

.- Cada alumno ocupará sempre un posto fixo que estará numerado. 

.- Haberá xel hidroalcoholico para a desinfección de mans e será obrigatorio o uso antes de utilizar calquera 

dos materiais do ximnasio. 

.- A distancia entre postos será de 1.5 m ou superior. 

.- As ventas permaneceran abertas durante a sesión así como a porta que da acceso ao patio. 



.- As colchonetas, espaldeiras, e demáis serán desinfectados co líquido desinfectante previo ao seu uso. 

 

46) Existirán determinacións específicas para a materia de educación física. 

 

47) Regularase o proceso de cambio de aula o visita a aula especial ou espazos de uso educativo. 

 

48) A/s persoas responsable/s da biblioteca establecerá unha normas de uso acomodadas as xerais 

establecidas no protocolo. 

 

Tan só poderán ocupar as mesas da biblioteca dous estudantes á vez.  

Cubertos todos os postos de lectura non se permitirá a entrada de ninguén máis. 

.- É obrigatorio o uso de máscaras.  

.- Cada persoa que ocupe un posto de lectura terá que desinfectalo previamente. 

.- Igualmente, desinfectarase o ordenador e rato antes do seu uso 

.- Haberá xel hidroalcoholico para a desinfección de mans. 

.- A distancia entre postos será de 1.5 m ou superior. 

.- Non se permite o intercambio de libros ou calquera outro material. 

.- As ventas permaneceran abertas durante o evento. 

 

49) Poderanse asignar grupos de aseos a alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en 

atención á realidade do centro. 

 

Nos aseos cumprirase sempre o máximo aforo de dúas persoas ao tempo e mantendo sempre a distancia de 

seguridade. Cumprirase tamén o resto de medidas: 

.- É obrigatorio o uso de máscaras.  

.- Haberá xel hidroalcoholico para a desinfección de mans. 

.- Non se poderá intercambiar ningún tipo de material de aseo nin de estética. 

.- As ventas permaneceran abertas. 

.- Se desinfectarán dúas veces ao día. 

 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

 

No Centro non temos recreos. 

 

50) As determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións dos 

mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase pormenorizadamente no plan con asignación de espazos 

a grupos ou niveis e coas previsións propias para os grupos estables de convivencia. 

 

51) Nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia. Existirá 

un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL E DOS DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 

 

Non temos. 

 

52) Incluiranse previsións sobre a metodoloxía na aula, o uso de baños que estean situados na mesma. 

Tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material da aula. 

 

53) A maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión especifica para os xogos e 

actividades a realizar no tempo de recreo. Incluirase unha previsión sobre o tempo de merenda. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES 

 



54) Nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos elementos e ferramentas 

que poidan ser utilizadas por varios alumnos e protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os 

detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de 

prevención. 

 

No uso do laboratorio manteranse as medidas hixiénicas. 

.- É obrigatorio o uso de máscaras.  

.- Cada alumno ocupará sempre un posto fixo que estará numerado. 

.- Haberá xel hidroalcoholico para a desinfección de mans e será obrigatorio o uso antes de utilizar calquera 

dos materiais do ximnasio. 

.- A distancia entre postos será de 1.5 m ou superior. 

.- As ventas permaneceran abertas durante a sesión así como a porta que da acceso. 

.- O materiais para o desenvolvemento das prácticas serán desinfectados co líquido desinfectante previo ao 

seu uso, de non ser posible o alumno que o manipule se desinfectará as mans antes e despois de usalo.  

 

 

 

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

 

55) O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación establecerá as medidas concretas 

en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE. 

 

56) Particulizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe de extremar en relación 

co alumnado. As medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada 

circunstancia. 

 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

 

57) 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. 

 

As instrucións para realización de reunións están xa recollidas no punto 38. 

En canto á máquina do café será desinfectada todos os días polo persoal de limpeza do centro e será necesario 

a desinfección de mans con xel hidroalcoholico antes de tocar os botóns. 

 

58) O centro incluirá previsións para acomodar ás situacións mais seguras a reunión dos órganos 

colexiados do centro, mediante o uso de ser o caso de ferramentas de comunicación a distancia. 

 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGOXICO 

 

59) De conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos programas formativos 

existentes no centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención frote a 

COVID-19. No plan existira unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co 

alumnado e unha previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-

2. 

 

60) O Plan regulará a difusión da información das medidas de prevención e a distribución das medidas 

e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación. Así mesmo en colaboración co 

centro de saúde de referencia incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a prevención e 

protección. 

Establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro. 

 



61) O plan determinará o profesorado que, en función do seu coñecemento e experiencia, será o 

encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a comunicación cos asesores de Abalar ou 

Edixgal e co CAU. O persoal docente designado colaborará cos compañeiros que teñan maior 

dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean dispoñibles para 

o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes. 

 

62) 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. 

 

63) O “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a 

disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da 

comunidade educativa. Será obxecto de difusión na paxina web do centro e por aquelas canles que o 

centro considere oportunas. 


